
 
 

OBEC DUNAJSKÝ KLÁTOV 
Obecný úrad, 930 21 Dunajský Klátov 20 

tel. 031/559 1332, fax,: 031–5591332,   E-mail: ocudunklatov@stonline.sk  
 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Dunajský Klátov                             
IČO:    00800198 
DIČ:    2021112302 
Kontaktná osoba:  Mgr. Mária Csibová - starostka     
Sídlo:    Obecný úrad, 930 21 Dunajský Klátov 20  
Telefón:   031/5591 332       
Elektronická pošta:  ocudunklatov@stonline.sk  
Internetová adresa:  www.dunajskyklatov.sk    
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  

Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov 
4. Opis zákazky:  

 

Predmetom zákazky sú úpravy terénu, založenie trávnika, výsadba zelene, vybudovanie chodníkov, 
dodávka a montáž mobiláru a hracích prvkov detského ihriska.  
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe tejto výzvy.  
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45236250-7 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 58 955,90Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Dunajský Klátov 
 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 

mailto:ocudunklatov@stonline.sk
mailto:ocudunklatov@stonline.sk
http://www.dunajskyklatov.sk/


2 / 5 
 

Ponuka predložená na čiastkové plnenie nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.  
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Do 2 mesiacov po odovzdaní staveniska. 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020. Názov podopatrenia PRV: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného 
obstarávateľa určených na predmet zákazky. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 60 
kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

 
Technická a odborná spôsobilosť: 

• Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov 
od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 55 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v 
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inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú 
práce na verejných priestranstvách s parkovými úpravami. 

• Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty certifikát a technické listy výrobcu hracích 
prvkov detského ihriska. Z predložených dokumentov musí byť jednoznačne identifikovateľné 
či ponúknuté zariadenia spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. 

 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti 
určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, 
ktoré čestným vyhlásením nahradil.  

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný 
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač 
nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo 
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.  

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky. 

 

14. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
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• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 
fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu zákazky 
požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 
 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a 
opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, ponuku 
požadujeme predložiť formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný 
(najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.  
Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Verejné priestranstvá D. Klátov“. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 12.05.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 12.05.2020, 10:30 hod na Obecnom úrade Dunajský Klátov. 
Otváranie ponúk je neverejné. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. 
Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.07.2020  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 

obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť 
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, 
okres, VÚC). 

• Forma zamestnania týchto osôb  nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu  o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru atď. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

mailto:laci@buslaci.sk
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b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ.  
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Dunajský Klátov, 28.04.2020 

  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Mgr. Mária Csibová 
         starostka obce 

 
 
 
 
 
 
Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 
  

 
 
 

 
 

Prílohy 



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 28.04.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu
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Ing. Eleonóra Bartuseková 
Nitrianska cesta 54, 940 02  Nové Zámky 


Tel.: +421 902 209 558 
Projektant 
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Technická správa 
 
 
 
 
 
 
 


 


Zodp. projektant 
Ing. Kis František  
 
Vypracoval 
Ing. Eleonóra Bartuseková 
Ing. Attila Tóth, PhD.  







 


2 


 


Obsah 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA ..................................................................................................................... 3 


IGP a rozsah ......................................................................................................................................... 3 


Opis navrhnutých drevín: .................................................................................................................... 4 


Technológia založenia vegetačných prvkov ............................................................................................ 6 


Výsadba stromov ................................................................................................................................. 6 


Prípravná fáza pred sadením ........................................................................................................... 6 


Výsadba: .......................................................................................................................................... 6 


Statické zaistenie: ............................................................................................................................ 7 


Ochrana kmeňa stromu pred spálou kmeňa ................................................................................... 7 


Zakladanie trávnika ............................................................................................................................. 7 


Príprava pôdy: ................................................................................................................................. 8 


Výsev osiva: ..................................................................................................................................... 8 


Závlaha založeného trávnika ........................................................................................................... 8 


Kosba trávneho porastu .................................................................................................................. 8 


Povýsadbová starostlivosť ................................................................................................................... 9 


Jar .................................................................................................................................................... 9 


Leto ................................................................................................................................................ 10 


Jeseň .............................................................................................................................................. 10 


Zima ............................................................................................................................................... 11 


Výživa a hnojenie ........................................................................................................................... 11 


Vertikutácia ................................................................................................................................... 11 


Aerifikácia ...................................................................................................................................... 12 


ZOZNAM POUŽITÝCH DREVÍN ........................................................................................................... 12 


Upozornenie ...................................................................................................................................... 12 


Podklady ............................................................................................................................................ 12 


 


 


  







 


3 


 


CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  
 


V širších súvislostiach sa záujmové územie nachádza v SV časti okresu Dunajská 
Streda, cca. 5 km severovýchodne  od okresného mesta. Lokalita navrhovaného parku v 
novovybudovanej obytnej zóne sa rozprestiera v JZ časti katastra obce.  


Jedná sa o pomerne nízko položené rovinaté územie obklopené kanálmi a starými, 
odtrhnutými riečnymi korytami.  


Novovybudovaná obytná zóna sa nachádza v intraviláne obce Dunajský Klátov, na 
parcele č. 189/1 v krajnej časti obce, v rámci novonavrhnutej obytnej zóny smerom na 
Dunajskú stredu. Prístup k parku je z dvoch novovybudovaných komunikácií obytnej zóny, v 
bezprostrednej blízkosti novovybudovaných rodinných domov. 


Keďže sa park nachádza v blízkosti rodinných domov, na danú plochu sme navrhli tri 
kruhové detské ihriská s hracími prvkami. V okolí detských ihrísk sú rozmiestnené lavičky 
a smetné koše, ktoré kopírujú líniu nepravidelných chodníkov. 


IGP a rozsah 


Na území parku bol vykonaný predbežný geologický prieskum. Skúmanú lokalitu 
plánovanej IB zástavby po faciálno-genetickej stránke sedimentácie zaraďujeme do 
fluviálnych holocénnych náplavov bývalých zátopových oblastí riečnej siete Dunaj.  


       Pod 20-60 cm zónou ílovitého pôdneho horizontu základová pôda mimo pochovaných 
korýt pokračuje ílovitou sedimentáciou.  


V komplexe holocénnych ílov zo začiatku prevládajú vysokoplastické íly F8-CH, ktoré 
potom čoskoro /0.9-1.7 m p.t./ miestami pozvoľne prechádzajú do strednoplastických ílov 
F6-CI, alebo do piesčitých hlín F3-MS, ktoré už prakticky vytvárajú tzv. prechodnú zónu 
k podložným štrkopieskom lokálne aj s ílovitými pieskami S5-SC. Štrky /G2-GP/ nastupujú 
okolo 1.8 až 2.6 m p.t. v rozsahu skúmanej plochy. 


      V rámci holocénneho ílovito-hlinitého súvrstvia prevláda zreteľná vertikálna 
konzistenčná zonálnosť. Vrchné vysokoplastické íly F8-CH do hĺbky 0.8-1.4 m p.t. za suchého 
obdobia a nízkeho stavu hladiny podzemných vôd dočasne bývajú aj pevné. Zmena 
konzistencie v nich býva pozvoľná.  


Potom nasledujúce strednoplastické íly F6-CI po nástup piesčitých hlín sa už vyznačujú iba 
s tuhou konzistenciou a ďalej boli zaznamenávané mäkké až kašovité piesčité hliny. Túto 
vertikálnu zonálnosť neustále stimuluje sezónne kolísanie inak relatívne stále vysokej hladiny 
podzemných vôd. 


Hladina podzemných vôd v období vykonávanie IG prieskumu – marec 2009, mala vo 
všeobecnosti priemernú úroveň. S max. hladinou podzemnej vody, resp. jej piezometrickou 
výškou na základe údaju SHMÚ Bratislava o 100-ročnej hladine pzv. počítame okolo úrovne 
112.65 m n.m.(Bpv) na danej lokalite. 
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Preto navrhujeme použiť dreviny znášajúce pôdnu vlhkosť, prípadne dočasné 
zamokrenie. Podotýkame, že počas povodňovej situácie v roku 2007 Klátovské rameno 
Malého Dunaja južne od lokality vystúpila zo svojho koryta a rozliala sa v širšom záujmovom 
území na nižšie položených parcelách. 


Pri návrhu výsadby zelene okolo novovybudovaných detských ihrísk sú použité 
domáce dreviny prípadne ich kultivary, znášajúce pôdne a klimatické podmienky tejto 
lokality. Ako kostrové dreviny navrhujeme Quercus robur L. – dub letný a Tilia cordata Mill. – 
lipa malolistá, pre svoju výšku a mohutnú korunu. Druhy Acer campestre L. – javor poľný 
Acer campestre ´Elsrijk´ - javor poľný ´Elsrijk´ sú použité ako výplňové dreviny. Carpinus 
betulus ´Fastigiata´ - hrab obyčajný ´Fastigiata´ je použitý ako výplň a zaujímavý solitér.  
Pre svoje bohaté kvitnutie navrhujeme Pyrus calleryana ´Chanticleer´- hruška Calleryova 
vysadiť v blízkosti ihrísk. 


Opis navrhnutých drevín: 


Acer campestre L. – javor poľný 
Výška v dospelosti: 12 - 15 m 
Šírka v dospelosti: 12 -15 m 
Tvar koruny: guľovitá koruna 
Stanovište: vyžaduje nižšie položené, teplejšie, slnečné, prípadne polozatienené polohy, na 
pôdu nie je náročný 
Použitie: ideálny strom do krajinárskych úprav, tiež sa uplatní v mestskom prostredí, ako 
parkový strom, menej vhodný do stromoradí, malých a stredne veľkých záhrad 
 
Acer campestre ´Elsrijk´ - javor poľný ´Elsrijk´ 
Výška v dospelosti: 10 - 15 m 
Šírka v dospelosti: 6 - 8 m 
Tvar koruny: oválna koruna 
Stanovište: vyžaduje nižšie položené, teplejšie, slnečné, prípadne polozatienené polohy, na 
pôdu nie je náročný 
Použitie: vyžaduje nižšie položené, teplejšie, slnečné, prípadne polozatienené polohy, na 
pôdu nie je náročný. Použitie: na rozdiel od základného druhu je vhodnejší do 
urbanizovaného prostredia, môžeme ho použiť v stromoradiach, v skupinovej výsadbe, 
prípadne ako solitér v parkoch alebo väčších záhradách 
 
Carpinus betulus ´Fastigiata´ - hrab obyčajný ´Fastigiata´ 
Výška v dospelosti: 13 - 15 m. 
Šírka v dospelosti: 10 - 12 m. 
Tvar koruny: širokokužeľovitá koruna. 
Stanovište: svetlomilný až polotieňomilný strom, obľubuje hlinité, vlhké pôdy. 
Použitie: nachádza široké uplatnenie, je vhodný do stromoradí širokých, či užších ulíc, tiež sa 
môže použiť ako zaujímavá solitéra v parkových úpravách. Uplatnenie nájde aj v záhradách. 
Je výborne tvarovateľný a dobre znáša aj hlbší rez. 
 
Pyrus calleryana ´Chanticleer´- hruška Calleryova 
Výška v dospelosti: 13 - 15 m. 
Šírka v dospelosti: 4 - 6 m. 
Tvar koruny: úzka, kužeľovitá koruna. 
Stanovište: vyhovujú slnečné polohy pre bohaté kvitnutie, pôdy skôr suchšie až mierne 
vlhké, hlboké, dobre priepustné, neutrálne až alkalické, neznáša zasolenie. 
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Použitie: ide o strom stredne veľkých rozmerov, preto je vhodné ho použiť skôr vo väčších 
záhradách, prípadne v parkových úpravách, buď ako solitér alebo v skupinách. Ideálny do 
stromoradí. 
 
 
Quercus robur L. – dub letný 
Výška v dospelosti: 30 - 35 m. 
Šírka v dospelosti: 20 - 25 m. 
Tvar koruny: kuželovitá-vajcovitá koruna. 
Stanovište: svetlomilný strom, dobre sa mu darí na kyslých, piesčitých pôdach. 
Použitie: ide o našu domácu drevinu, ktorá prirodzene rastie v lesoch. Preto sa využíva v 
krajinárskych úpravách a vo veľkých parkoch, buď ako solitér alebo v skupinách. Dorastá do 
obrovských rozmerov preto sa využitie vylučuje v stromoradiach a malých a stredne veľkých 
záhradách. 
 
Tilia cordata Mill. – lipa malolistá 
Výška v dospelosti: 25 - 30 m. 
Šírka v dospelosti: 20 - 25 m. 
Tvar koruny: široko - vajcovitá koruna. 
Stanovište: vyhovujú mu vlhké až mierne suché, hlboké pôdy, sypké a hlinité. Na slnko alebo 
do polotieňa. 
Použitie: ide o našu domácu drevinu, preto sa uplatní v krajinárskych úpravách, tiež sa 
vysádza v parkoch, buď v skupine alebo ako solitér. V menších a stredne veľkých záhradách 
sa s ním nedá počítať. Medonosný strom. 
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Technológia založenia vegetačných prvkov 
 


Výsadba stromov 


Pred zahájením výsadieb stromov je potrebné vytýčiť inžinierske siete v teréne. 
 


Prípravná fáza pred sadením 
Úprava koreňového systému – u stromov dodávaných s balom nie je treba nijako 


upravovať, ani odstraňovať pred výsadbou drôtované pletivo a obalový materiál napr. jutu. 
Oba tieto materiály sa v priebehu jedného až dvoch rokov samovoľne rozpadnú – 
nedochádza tak k deformáciám koreňového systému. Je nutné rozviazať uzly obalového 
materiálu na vrchnej strane obalu a uvoľniť viazanie na koreňovom krčku. 


 
Je potrebné dbať na opatrnú manipuláciu so živým rastlinným materiálom, k väčším 


poraneniam by nemalo dochádzať, v prípade že sa tak stane (napr. pri transporte), vzniknú 
napríklad väčšie rany, je vhodné zatrieť ich prostriedkom na prekrývanie rán. Redukcia 
koreňového systému býva väčšinou vykonaná už pri vyzdvihnutí stromu a jej realizácia pred 
výsadbou tým pádom nie je nutná. Pri kontajnerovaných rastlinách sa musia špirálovito 
stočené, zaškrtené a uzlovité korene prerezať 2 – 3 x pozdĺž záhradníckou žabkou 
a koreňová plsť sa musí odstrániť. Vytvoríme tak rany, z ktorých korene ľahko a rýchlo 
regenerujú a ktoré zamedzia tvorbe rotujúcich koreňov v budúcnosti. 


 
Pri výsadbe sa musia korene drevín rozprestrieť do ich prirodzenej polohy. 


Manipulácia so stromom je prípustná iba za bal pomocou zdvíhacích prostriedkov, ale nikdy 
za kmeň stromu. Korene či koreňové baly je nutné zo všetkých strán presypať, popr. 
Obsypať zeminou či substrátom, ktorý sa dôkladne hutní, opatrne na bal a koreňový krčok. 
Zeminu musíme dostatočne pritlačiť, hlavne v tesnej blízkosti koreňov a balu, aby sme 
eliminovali vzduchové vačky v jame a predišli tak vysušovaniu koreňov. 


 
Po presypaní koreňov či balov sa dreviny vo výsadbovej jame zalejú dostatočným 


množstvom vody v prípade sadnutia sa doplní substrát. 
 


Výsadba: 
 
Stromy sa vysádzajú podľa výkresu č. 3 v M 1 : 250. Vysádzajú sa stromy s obvodom 


kmeňa uvedeným vo výkrese a ukotvia sa troma podpornými drevenými kolmi. Pe stromy sa 
vyhĺbi dostatočne veľká jama, ktorá sa vyhnojí tabletovým hnojivom (4 kusy hnojiva na 1 
strom) 


 
V prípade, že hĺbka jamy je väčšia ako výška balov, je potrebné najprv vyplniť dno 


jamy do potrebnej výšky substrátom. Substrát je potrebné dobre zhutniť. (Celá rastlina po 
vysadení samovoľne „sadne“ nižšie, než bola vysadená, preto nesmie dôjsť k jej „utopeniu“) 


 
Po uložení balu do stredu výsadbovej jamy sa do dna jamy zatlčú oporné koly. Koly 


sa umiestňujú väčšinou pozdĺž koreňového balu a v pôdoryse tvoria vrcholy rovnostranného 
trojuholníka. Jama sa potom zasype substrátom, ktorý sa dôkladne zhutní. 
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Po zhutnení substrátu sa jama zaleje dostatočným množstvom vody (v prípade 
sadnutia povrchu sa doplní substrát) a povrch jamy, tzv. koreňová misa, sa upraví. Strom sa 
upevní k oporným kolom. 


 
Kmeň stromu bude obalený rákosovou rohožou alebo jutou ako ochrana proti 


slnečným lúčom, ktoré dokážu mladú kôru poškodiť. 
 
Výsadbu stromov je možné realizovať vo dvoch sezónach – jeseň ( cca od septembra 


do prvých mrazov) a jar ( od rozmrznutia do začiatku pučania). V zásade sa ale pripravené 
stromy s balom dajú vysádzať v priebehu celého roka (okrem suchých období s vysokou 
intenzitou slnečného žiarenia) bez výrazného ovplyvnenia percenta ujateľnosti. 


 


Statické zaistenie: 
 
Statické zaistenie vysádzaného stromu je potrebné z dvoch základných dôvodov: 
 
Strom príde o väčšiu časť koreňov, ak nie je na stanovišti dostatočne fixovaný 


a v dôsledku pohybu kmeňa ( a súčasne koreňového balu ) vetrom dochádza k neustálemu 
trhaniu novovznikajúcich tenkých korienkov. 


 
Pre statické zaistenie sa používajú väčšinou drevené koly s priemerov 6-10 cm. Kmeň 


sa k týmto kolom pripevní pomocou viazania z prírodných materiálov alebo pomocou 
plastikových popruhov. Viazanie musí fixovať kmeňa proti pohybom do strán, ale naopak 
nesmie brániť pohybu smerom dolu – ten môže nastať pri sadaní substrátu. 


 
Koly, aby boli skutočne pevné a vhodne plnili svoju funkciu, je potrebné zatĺcť do dna 


výsadbovej jamy. Väzba sa umiesení na horný okraj stĺpa, aby pri pohyboch koruny 
nedochádzalo odieraniu kmeňa o hornú časť konštrukcie. 


 
Keď strom na stanovišti zakorení, je potrebné koly odstrániť aj s viazaním, aby 


nedochádzalo k zarastaniu do pevnejúceho kmeňa. 
 
Vlastnú výsadbu by mali bezpodmienečne prevádzať odborníci, alebo aspoň 


pracovníci so zaisteným odborným dozorom. Nedodržanie niektorých z uvedených zásad pri 
výsadbe, môže viesť nielen k deformáciám rastu, ale aj k úhynu vyššieho percenta 
vysádzaných stromov. 


 


Ochrana kmeňa stromu pred spálou kmeňa 
Po výsadbe stromov je nutné kmene chrániť proti účinkom slnečného žiarenia. Kmene 


sa odporúča obaliť jutovou tkaninou, ktorá ich chráni pred priamym žiarením, vysokými 
letnými teplotami a vysychaním povrchových buniek. 


 
 


Zakladanie trávnika 


 
Nový trávnik je navrhnuté založiť na celej ploche vyznačenej vo výkrese č. 1 šrafou. 
 
Pre všetky trávniky, platí nasledujúci postup zakladania: 
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Príprava pôdy: 
 
Základom je dokonalá záhradnícka príprava pôdy pred výsevom osiva. Odstránime 


kamene a iné nežiaduce predmety a pozemok urovnáme tak, aby sme mohli následne pôdy 
riadne prekypriť do hĺbky 12-15 cm, prípadne ju môžeme zľahčiť stredne jemným pieskom. 
Aplikujeme zásobné hnojenie fosforom a draslíkom do pôdneho profilu. V predsejbovej 
príprave taktiež zapravíme potrebné živiny (NPK) v dávke 30 -50g/m2. Po následnom vzídení 
burín prevedieme mechanické alebo chemické odburinenie pozemku, ktoré je vhodné pri 
opätovnom vzídení opakovať. 


 


Výsev osiva:  
Vhodný výber trávnej zmesi určuje vlastnosti a charakter budúceho trávnika. Preto 


výber trávnej zmesi v žiadnom prípade nemôžeme podceniť. 
 
Vysievať môžeme od jari až do konca októbra s prihliadnutím k pôdne a klimatické 


podmienky. Osivo vysievame vysievacím strojom alebo ručne – na široko. Pred výsevom je 
vhodné osivo trávnej zmesi premiešať a rozdeliť na dva rovnaké diely. Prví diel osiva 
vysievame pozdĺžne a druhý diel kolmo na prvý. Tým docielime rovnomerný prvý výsev. 


 
Po výseve osivo ľahko zapravíme hrabľami do hĺbky 2 – 3 mm, povrch pôdy utužíme 


napr. zahradným valcom. Jemne zavlažujeme až do vzídenia trávnych rastlín. 
 
Podľa zvolenej trávnej zmesi osivo vzchádza za 20 – 35 dní. Výsevok trávnej zmesi sa 


pohybuje v rozmedzí 20 g na 1 m2 v závislosti od kvality prípravy pôdy, druhu trávneho 
semena a technike výsevu. 


 


Závlaha založeného trávnika 
 
Počas vzchádzania novozaloženého trávneho porastu je potrebné vrchnú vrstvu pôdy 


udržovať stále vlhkú až do vzídenia trávnych rastlín. Ak sa vytvorí počas vzchádzania pôdny 
prísušok, je potrebné ho opatrne rozrušiť hrabľami alebo ryhovaným valcom, 


 
Pri závlahe dbáme na to, aby vysiate osivo nevyplávalo prúdom vody, preto 


používame záhradný rozprašovač s jemným rozprašovaním. Závlahu vykonávame intenzívne, 
najlepšie v ranných alebo večerných hodinách. 


 


Kosenie trávneho porastu 
 
Kosenie novozaloženého trávnika vykonávame pri výške cca 80 – 100 mm a to 


zásadne ostrými nástrojmi (najlepšie vretenovou kosačkou). Výšku znižujeme maximálne 
o jednu tretinu z celkovej výšky rastlín. Prvou kosbou zlikvidujeme viac ako 90 % 
jednoročných burín, ktoré vzídu súčasne s osivom tráv (buriny z pôdnej zásoby). Po tretej 
kosbe novo založený trávnik môžeme kosiť už na požadovanú výšku. Ďalšie kosenie 
opakujeme podľa typu trávnika a prírastkom trávnej hmoty v priemere 1 – 2 krát týždenne. 
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Povýsadbová starostlivosť 


 
Pri založení nových vegetačných plôch je nevyhnutné, aby bola zaistená minimálne 2 


- ročná  povýsadbová starostlivosť. 
 
Povýsadbová starostlivosť spočíva predovšetkým v nasledujúcich opatreniach: 
 


- Zálievka a hnojenie 
 


- Starostlivosť o závlahovú misu, kyprenie a odburiňovanie výsadieb 
 


- Výchovný rez mladých stromov 
 


- Pravidelná kontrola kotvenia a jej včasné odstránenie 
 


- Ošetrenie mechanických poranení vzniknutých pri výsadbe a v prvých rokoch 
po nej 


  
- Ochrana proti chorobám a škodcom 


 
- Kontrola obalového materiálu chrániaceho kmeň pred slnečným žiarením a 


jeho včasné odstránenie 
 


- Starostlivosť o trávniky, pravidelné kosenie, hnojenie a odburiňovanie 
 
 
Základná údržba starostlivosť o trávne porasty spočíva v: 


 
Starostlivosť o trávniky vo všetkých ročných obdobiach 
 


Jar 
 
Akonáhle uschne vrchná vrstva pôdy, môžeme začať s nevyhnutnými prácami, ktoré 


prebudia trávnik zo zimného spánku. Začíname dôkladným uprataním povrchu trávnika, na 
ktoré naväzujú ďalšie prospešné opatrenia: 


 
Z trávnika odstránime všetko napadané alebo naviate lístie, vetvy, prípadne kamene. 
 
Ostrejšími a ešte lepšie vertikutačnými hrabľami vyhrabeme či prerežeme mačinu do 


hĺbky 3 – 5 mm. Týmto zásahom trávnik prevzdušníme, odstránime mach a vznikajúcu plsť – 
trávnik je ako znovuzrodený. Pre zber „vyčesanej hmoty“ môžeme použiť trávnu kosačku. 
Zozbieranú hmotu kompostujeme. 


 
- Žltnúci alebo hnednúci trávnikový porast je následkom veľkého utuženia pôdy 


alebo jeho premokrenia či nevyhovujúceho výživového stavu, niekedy 
i pôsobením hubových chorôb. V dôsledku toho musíme vykonať aerifikáciu 
s následným rovnomerným rozhádzaním ostrého kremičitého piesku (1000g 
na 1m2). 
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- Nesmieme zabúdať na správnu výživu trávnikovej mačiny, najlepšie aplikáciou 
plného kombinovaného hnojiva (30 g na 1m2). Musíme si uvedomiť, že veľké 
časté kosenie vo vegetačnom období odčerpá z pôdy množstvo živín, ktoré pre 
úspešný rast trávnika musíme do pôdy dodať späť a priebežne udržovať. Pre 
rýchlu regeneráciu poškodených trávnych rastlín môžeme pravidelne rozhodiť 
i malú dávku liadku vápenatého (10g na 1m2). 


 
- V prípade silne poškodených miest v trávniku, vykonáme výsev trávnej zmesi 


OBNOVA (25g na 1m2), ktorá rýchlo poškodené miesta v trávniku zaplní 
 


- Trávnik, ktorý je poškodený viac ako na päťdesiat percent, je najlepšie 
obnoviť celý 


 


- Koncom jari prevedieme chemickou alebo mechanickou cestou zásah proti 
širokolistým burinám, ktoré do okrasných alebo zaťažovaných trávnikov 
rozhodne nepatria 


 


Leto 
 
Ošetrovanie existujúceho trávnika pozostáva predovšetkým z niekoľkých zásahov, 


ktoré ale musíme realizovať v správny čas a správnym spôsobom. Hlavne v júli a auguste, 
čiže v období plného leta, ktoré preverí kvalitu založeného trávnika a starostlivosti, ktorú mu 
venujeme. Najmä trávniky zakladané na jar ošetrujeme veľmi šetrne, pokiaľ riadne 
nezakorenia. Všetky trávniky kosíme v potrebných intervaloch vždy podľa účelu, za ktorým 
trávniky pestujeme a podľa rýchlosť odrastania. Musíme sa držať pravidla, že pri teplotách 
vyšších než 20 °C až 25 °C o jednu polovicu a pri teplote pod 20°C môžeme skracovať o dve 
tretiny dĺžky porastu. Inak musíme počítať s tým, že prudkým slnečným svitom trávnik 
zožltne, zredne a nevyzerá pekne. 


 
Trávnik nikdy nesmie preschnúť. Preto zavlažujeme väčšími dávkami vody, najlepšie 


20 mm/1 m2 každé 3 až 4 dni, čiže menšími dávkami každý deň skoro ráno alebo po západe 
slnka. Nikdy nezavlažujeme za plného slnka, spôsobili by sme úpal rastlín a prudký rozvoj 
trávnych húb, hrdzí a plesní, ktoré by porast značne poškodili. 


 
Aby sme udržali svieži zelený vzhľad trávnika a kompenzovali živiny odčerpané 


kosením, prihnojujeme trávne porasty dusíkatými hnojivami v 14 až 20 dňových intervaloch. 
Nový trávnik zakladáme v júli alebo auguste iba za predpokladu možnosti účinnej závlahy, 
pretože vysiata plocha nesmie vyschnúť. Zalievame jemným rozprašovačom nepretržite od 
výsevu až do vzídenia trávnych plôch. 


 


Jeseň 
 
Jesenné mesiace umožňujú, dokonca vyžadujú celý systém zásahov a opatrení 


v starostlivosti o trávniky,  pretože je to veľmi vhodné obdobie ako pre zakladanie trávnikov, 
tak aj pre ďalšie regeneračné opatrenia. Cieľom je nielen zlepšenie trávneho porastu, ale 
taktiež príprava trávnika na zimu. 
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Zima 
 
Trávniky prezimujeme mierne odrastené. Starina (odumretá trávna hmota) musí byť 


pred nástupom zimy z trávnika odstránená, inak hrozí v priebehu zimy silná infekcia 
hubovými chorobami. Pri dlhotrvajúcich mrazoch bez snehovej pokrývky po trávnikoch 
nechodíme ani ich inak nezaťažujeme aby sme nespôsobili silné poškodenia trávnych rastlín. 
Pri odmäku rovnako na trávnu plochu nevstupujeme, pretože hrozí vyšliapanie nerovností 
v zmäknutej pôde. 


 


Výživa a hnojenie 
 
Základom zdravého trávnika je vyrovnaná a dostatočná výživa, ktorá ovplyvňuje 


kvalitu trávneho porastu a jeho odolnosť voči záťaži, chorobám a stresom. 
 
Predovšetkým často kosené parkové, golfové záťažové trávniky sú na výživu veľmi 


náročné. Potrebné množstvo živín stanovíme najlepšie rozborom pôdy, vizuálnym posúdením 
porastu a doporučenými dávkami hnojív. 


 
Živiny dodávame organickými hnojivami alebo hnojivami priemyselnými 


v granulovanej či kvapalnej forme. Organické hnojivá zlepšujú fyzikálne vlastnosti pôdy, 
zvyšujú pútanie živín v pôdnom komplexe, zvyšujú činnosť pôdnej mikroflóry a vodnú 
absorbciu pôdy. 


 
Základnými výživovými prvkami sú: 
 


- Dusík (N) – podporuje rast a intenzitu odnožovania tráv 
- Fosfor (P) – ovplyvňuje nasadzovanie odnoží a rast koreňovej sústavy 
- Draslík (K) – zvyšuje odolnosť tráv voči chorobám, poškodeniu zimnými 


mrazmi a nedostatku vody 
 


Doplnkové prvky sú: 
 


- Vápnik (Ca) – stavebný prvok rastlinných buniek 
- Horčík (Mg) a železo (Fe) – dôležité pre listovú zeleň a tvorbu organickej 


hmoty 
 
Dávkovanie čistých živín (Dusík, Fosfor, Draslík, Horčík ) v kg/100m2/rok 
 


Druh trávníka Dusík Fosfor Draslík Horčík 


parkové trávniky 0.55-0.75 0.25-0.45 0.8-1.2 0.1-0.2 


 


Vertikutácia 
 
Vertikutácia je vertikálny rez trávnikovej mačiny. Vykonáva sa verikutačnými 


hrabľami, na väčších plochách motorovým vertikutátorom. Nože sa zarezávajú do hĺbky 3 – 5 
mm koreňovej zóny, čistia trávnu mačinu od odumretej trávnej hmoty a umožňujú prístup 
vody, živín a svetla do trávnika. Vyhrabané zvyšky hmoty je možné kompostovať. Po tomto 
zásahu je dôležité prihnojenie trávnika najlepšie plným kombinovaným hnojivom v prípade 
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jeho dobrého stavu alebo u poškodených trávnikov prihnojením rýchlejšie rozpustnými 
dusíkatými hnojivami pre rýchlejšiu regeneráciu. 


 


Aerifikácia 
 
Aerifikáciou sa rozumie prevzdušnenie pôdy aerifikačnými vidlami alebo aerifikačným 


valcom. Duté hroty tohto náradia prenikajú do hĺbky 100 – 120 mm, odkiaľ na povrch 
vynášajú valčeky pôdy. Vzniknuté otvory sa zasypávajú ostrým kremičitým pieskom, čím 
dochádza k úprave vzdušných a vodných pomerov v pôde. Vykonávame ju v prípade silne 
utuženej trávnej mačiny a pôdy alebo pri povrchovom premokrení. 
 


ZOZNAM POUŽITÝCH DREVÍN 


Por.číslo Druh Počet ks/m2 Počet ks celkom 


 Listnaté stromy   


1 Acer campestre L. – javor poľný  12 


2 Acer campestre ´Elsrijk´ - javor poľný ´Elsrijk´  8 


3 Carpinus betulus ´Fastigiata´ - hrab obyčajný 
´Fastigiata´ 


 7 


4 Quercus robur L. – dub letný  4 


5 Tilia cordata Mill. – lipa malolistá  4 


6 Pyrus calleryana ´Chanticleer´- hruška Calleryova  3 


 
 
 


Upozornenie 


Projektová dokumentácia sa skladá z výkresovej časti a technickej správy. Preto stačí, 
aby navrhované riešenie bolo uvedené v jednej z týchto častí. V prípade nejasností je 
potrebné kontaktovať projektanta. 


 


Podklady 


- stavebné výkresy 








Popis


Veková kategória od 0 rokov


Lavička LA108D (mobilní)


2,6 m x 1,7 mMinimálny priestor


LA-108D-10Typ výrobku


Lavička  je  vyrobená  zo  smrekového  dreva,  na  prianie  zákazníka  z  dubového  dreva.  Povrchová  úprava  tohto  dreva  spočíva  v
impregnácii  a  trojvrstvovej  aplikácii  vrchného  lazúrovacieho  laku,  splňujúceho  podmienky  normy  EN  71/3  (bezpečné  pre  detské
hračky).
Stojky lavičky sú vyrobené z konštrukčnej ocele (kovový profil 40 x 40 mm), ktorá je proti korózii chránená žiarovým zinkovaním,
čím sa docieli veľmi výrazného predĺženia životnosti lavičky. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.


Materiál


Povrchová úprava


Rozmer zariadenia d. š. v.: 1,6 m x 0,62 m x 0,79 m
Výška voľného pádu:


Dopadová plocha: EN 1177
Určenie:
Dostupnosť náhradných
Certifikát zhody s normou:


0,45 m


Neurčené
exteriér
dodá výrobca
ČSN EN 1176 - 1


Vyhradzujeme  si  právo  na  zmeny  produktov  bez  predchádzajúceho  upozornenia,  ktoré  z  našeho  pohľadu  povedú  k  zlepšeniu  kvality.  Obrázky  sú  iba
informatívne  a  produkty  na  nich  vyobrazené  sa  môžu  líšiť  od  tovaru,  ktorý  je  v  skutočnosti  v  konkrétnej  dobe  dodávaný.  Ďalej  si  vyhradzujeme právo  na
tlačové  chyby  a  nepreberáme žiadnu  zodpovednosť  za  ich  možné  následky.  Inak  platia  naše  všeobecné  obchodné  podmienky.


Impregnácia a trojvrstvová aplikácia vrchného
lazúrovacieho laku
Žiarové zinkovanie


Kovové časti - konštrukčná ocel'
Drevené časti - smrekové, na želanie dubové drevo


Základné informácie


27.04.2020


Kategória


Detské ihriská » Mestský mobiliár


www.ihriska-bonita.sk


Nosnosť: Nešpecifikované
Max. počet užívateľov: Nešpecifikované



http://www.ihriska-bonita.sk





Popis


Veková kategória od 0 rokov


Odpadkový kôš so strieškou OK010


1,4 m x 1,4 mMinimálny priestor


OK-010Typ výrobku


Odpadkový  kôš  je  vyrobený  zo  smrekového  dreva. Povrchová  úprava  tohto  dreva  spočíva  v  impregnácii  a  aplikácii  vrchného


lazúrovacieho laku. Táto konštrukcia je uložená do betónového lôžka.
Kovový  rám  a  vložka  odpadkového  koša  sú  vyrobené  z  pozinkovanej  ocele.  Všetok  spojovací  materiál  je  pozinkovaný  alebo
nerezový.
Objem: 65 l


Materiál


Povrchová úprava


Rozmer zariadenia d. š. v.: 0,39 m x 0,39 m x 0,99 m
Výška voľného pádu:


Dopadová plocha: EN 1177
Určenie:
Dostupnosť náhradných
Certifikát zhody s normou:


0 m


Neurčené
exteriér
dodá výrobca
ČSN EN 1176 - 1


Vyhradzujeme  si  právo  na  zmeny  produktov  bez  predchádzajúceho  upozornenia,  ktoré  z  našeho  pohľadu  povedú  k  zlepšeniu  kvality.  Obrázky  sú  iba
informatívne  a  produkty  na  nich  vyobrazené  sa  môžu  líšiť  od  tovaru,  ktorý  je  v  skutočnosti  v  konkrétnej  dobe  dodávaný.  Ďalej  si  vyhradzujeme právo  na
tlačové  chyby  a  nepreberáme žiadnu  zodpovednosť  za  ich  možné  následky.  Inak  platia  naše  všeobecné  obchodné  podmienky.


Žiarové zinkovanie


Drevené časti - smrekové drevo
Kovové časti - konštrukčná ocel'


Základné informácie


27.04.2020


Kategória


Detské ihriská » Mestský mobiliár


www.ihriska-bonita.sk


Nosnosť: Nešpecifikované
Max. počet užívateľov: Nešpecifikované



http://www.ihriska-bonita.sk





Popis


Veková kategória 2 - 15 rokov


UNIVERSAL 4U505D-W


10,3 m x 7,3 mMinimálny priestor


4U-505D-10-WTyp výrobku


Nosná  konštrukcia  vežovej  zostavy  je  vyrobená z  lepených  hranolov  100  x  100  mm.  Toto  riešenie  zaisťuje  maximálne  možnú
ochranu proti  vzniku prasklín,  ktoré sú bežné u výrobkov z mimo stredového dreva. Povrchová úprava týchto hranolov spočíva v
impregnácii  a  trojvrstvovej  aplikácii  vrchného  lazúrovacieho  laku,  splňujúceho  podmienky normy  EN  71/3 (bezpečné  pre  detské
hračky).
Tieto konštrukcie sú do terénu ukotvené v ocel'ových pät'kách, ktoré sú chránené proti korózii žiarovým zinkovaním a uložené do
betónového lôžka. Kotvy sú pripevnené k hraciemu prvku pomocou skrutiek a ich konštrukcia zaručuje, že drevené prvky nebudú v
priamom  kontakte  so  zemou.  Všetky  ďalšie  kovové  prvky  sú  upravované zinkováním alebo  vypaľovanou  farbou KOMAXIT  podľa
odtieňa RAL.
Šmýkačky sú vyrobené z polyethylenu. Čelá šmýkačiek, podesty, šikmý výlez, kresliaca tabuľa, šikmá lezecká stena, nášľapy atď.
sú  vyrobené z  vysoko  kvalitného  plastu  HDPE (vysokotlakový,  celo  zafarbený  polyetylén,  ktorý  sa  vyznačuje  vysokou  farebnou
stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia
detí  ostrými  úlomkami).  Šplhacia  sieť  a  lano  sú  vyrobené z  materiálu  HERKULES (16  mm  lana  z  polypropylénu  s  vnútorným
oceľovým jadrom)  a  sú  spojované  plastovými  alebo  hliníkovými  spojmi.  Horolezecké  úchyty  sú  vyrobené z  kremičitého  piesku  a
epoxidovej živice, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Priečky a madlá sú vyrobené z


Materiál


Povrchová úprava


Rozmer zariadenia d. š. v.: 7,22 m x 3,78 m x 3,48 m
Výška voľného pádu:


Dopadová plocha: EN 1177
Určenie:
Dostupnosť náhradných
Certifikát zhody s normou:


1 m


podľa normy EN 1177 -
exteriér
dodá výrobca
ČSN EN 1176 - 1, 2, 3


Vyhradzujeme  si  právo  na  zmeny  produktov  bez  predchádzajúceho  upozornenia,  ktoré  z  našeho  pohľadu  povedú  k  zlepšeniu  kvality.  Obrázky  sú  iba
informatívne  a  produkty  na  nich  vyobrazené  sa  môžu  líšiť  od  tovaru,  ktorý  je  v  skutočnosti  v  konkrétnej  dobe  dodávaný.  Ďalej  si  vyhradzujeme právo  na
tlačové  chyby  a  nepreberáme žiadnu  zodpovednosť  za  ich  možné  následky.  Inak  platia  naše  všeobecné  obchodné  podmienky.


Impregnácia a trojvrstvová aplikácia vrchného
lazúrovacieho laku
Prášková vypaľovaná farba Komaxit


Drevené časti - lepené hranoly
Kovové časti - konštrukčná ocel'
Plastové časti - HDPE
Šmýkačky - polyethylen
Laná a siete - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom
Horolezecké úchyty - kremičitý piesek + epoxidová živica
Vlajky - polyesterová tkanina


5x vež, 2x šmýkačka, 4x kovové bariéry usadené do dreveného rámu, 3x stožiar s vlajkou, kresliaca tabuľa, 2x preliezací tunel pod
vežou, šikmý sieťový výlez, šikmý výlez s lanom a nášľapy z HDPE, vlajka, kotva a kormidlo z HDPE, šikmá lezecká stena s
horolezeckými úchytmi


Vybavenie


Základné informácie


27.04.2020


Kategória


Detské ihriská » Green line


www.ihriska-bonita.sk


Nosnosť: 1242 kg
Max. počet užívateľov: 23



http://www.ihriska-bonita.sk





Popis


Veková kategória 3 - 15 rokov


Lanová pyramída PY835K (v.p. 1 m, s 8-mi napínacími zámkami)


9,3 m x 9,3 mMinimálny priestor


PY-835K-10Typ výrobku


Nosný  stĺp  lanovej  pyramídy  je  vyrobený  z  konštrukčnej  ocele  o  priemere  114  mm.  Stĺp  je  chránený  proti  korózii  žiarovým
zinkovaním a uložený do betónového lôžka.
Laná sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojované plastovými
alebo hliníkovými spojmi. Napínacie zámky sú nerezové. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.


Materiál


Povrchová úprava


Rozmer zariadenia d. š. v.: 6,3 m x 6,3 m x 3,5 m
Výška voľného pádu:


Dopadová plocha: EN 1177
Určenie:
Dostupnosť náhradných
Certifikát zhody s normou:


1 m


podľa normy EN 1177 -
exteriér
dodá výrobca
ČSN EN 1176 - 1, 11


Vyhradzujeme  si  právo  na  zmeny  produktov  bez  predchádzajúceho  upozornenia,  ktoré  z  našeho  pohľadu  povedú  k  zlepšeniu  kvality.  Obrázky  sú  iba
informatívne  a  produkty  na  nich  vyobrazené  sa  môžu  líšiť  od  tovaru,  ktorý  je  v  skutočnosti  v  konkrétnej  dobe  dodávaný.  Ďalej  si  vyhradzujeme právo  na
tlačové  chyby  a  nepreberáme žiadnu  zodpovednosť  za  ich  možné  následky.  Inak  platia  naše  všeobecné  obchodné  podmienky.


Žiarové zinkovanie


Plastové časti - polyamid
Kovové časti - konštrukčná ocel'
Laná a siete - poylpropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom


Základné informácie


27.04.2020


Kategória


Detské ihriská » Lanové hracie prvky » Lanové pyramídy


www.ihriska-bonita.sk


Nosnosť: 2916 kg
Max. počet užívateľov: 54



http://www.ihriska-bonita.sk





Popis


Věková kategorie od 15 let


Fitness prvek FP-007SL Posilovač nohou - limetková


4,2 m x 3,55 mMinimální prostor


FP-007SL-10Typ výrobku


Sedák a  opěradlo  jsou  z  hliníku,  který  je  potažen deskou z  polyethylenu HDPE (vysokotlaký,  celoprobarvený polyetylen,  který  se
vyznačuje  vysokou  barevnou  stálostí,  odolnosti  proti  UV  záření).  Rukojeti  jsou  z  práškově  lakovaných  ocelových trubek.  Nosný
sloup je  vyrobený  z  ocelové trubky,  který  je  dole  zakončený montážní  přírubou.  Rám  sedáku  a  běhoun  jsou z práškově
lakovaného plechu.  Na  pohyblivá spojení  jsou použitá valivá  ložiska.  Otvory  jsou  na  koncích  těsněny ocelovými  prvky.  Veškerý
spojovací materiál je nerezový.
Funkce: Zvyšuje sílu mohou, stehen a lýtek. Cvičení klade zvláštní důraz na čtyřhlavý sval, hýždě a stehna.
Pokyny: Sedněte  si  na  sedák  a  postavte  chodidla  na  plošinky.  Zatlačte  nohama,  až  je  úplně  natáhnete.  Pomalu  se  vraťte  do
výchozí  polohy.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 1,2 m x 0,55 m x 1,25 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


1.0 m


dle normy ČSN EN 16630 -
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 16630:2016


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek
Sedák a zádová opěrka - HDPE


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Fitness stroje


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 120 kg
Max. počet uživatelů: 1



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie od 15 let


Fitness prvek FP-015SL Cyklistický trenažér (orbi-bike plus) -


4,02 m x 3,71 mMinimální prostor


FP-015SL-10Typ výrobku


Sedák a  opěradlo  jsou  z  hliníku,  který  je  potažen deskou z  polyethylenu HDPE (vysokotlaký,  celoprobarvený polyetylen,  který  se
vyznačuje  vysokou  barevnou  stálostí,  odolnosti  proti  UV  záření).  Rukojeti  jsou  z  práškově  lakovaných  ocelových trubek.  Nosný
sloup je  vyrobený  z  ocelové trubky,  který  je  dole  zakončený montážní  přírubou.  Rám  sedáku  a  běhoun  jsou z práškově
lakovaného plechu.  Na  pohyblivá spojení  jsou použitá valivá  ložiska.  Otvory  jsou  na  koncích  těsněny ocelovými  prvky.  Veškerý
spojovací materiál je nerezový.
Funkce: Posiluje svaly dolních a horních končetin jako jsou lýtka, stehna a svaly paží. Zlepšuje kardiovaskulární funkce a svalovou
vytrvalost.
Pokyny: Uchopte oběma rukama madlo a postavte chodidla na plošinu. Začněte se točit zleva doprava se vzpřímenými zády.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 1,02 m x 0,71 m x 1,49 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


1.0 m


dle normy ČSN EN 16630 -
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 16630:2016


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek
Sedák a zádová opěrka - HDPE


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Fitness stroje


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 120 kg
Max. počet uživatelů: 1



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie od 15 let


Fitness prvek FP-013SL Lyžování duo (ski duo) - limetková


4,9 m x 3,54 mMinimální prostor


FP-013SL-10Typ výrobku


Rukojeti  jsou  z  práškově  lakovaných  ocelových trubek.  Nosný  sloup je  vyrobený  z  ocelové trubky,  který  je  dole
zakončený montážní  přírubou.  Rám a běhoun jsou z práškově lakovaného plechu.  Na pohyblivá spojení  jsou použitá valivá ložiska.
Otvory jsou na koncích těsněny ocelovými prvky. Veškerý spojovací materiál je nerezový.
Funkce: Rozvíjí svaly ve spodní části těla jako jsou lýtka, bederní svaly a svaly podbřišku. Posiluje svaly paží, zlepšuje funkci srdce
a dýchacího traktu, koordinaci pohybů a stabilitu těla.
Pokyny: Postavte se chodidly na plošinky a pevně se chytněte držadel. Začněte současně pohybovat rukama a nohama a snaže se
držet rovná záda.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 1,9 m x 0,54 m x 1,65 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


1.0 m


dle normy ČSN EN 16630 -
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 16630:2016


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Fitness stroje


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 120 kg
Max. počet uživatelů: 2



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie od 15 let


Fitness prvek FP-001SL Posilovací stroj na ramena - limetková


4,35 m x 3,8 mMinimální prostor


FP-001SL-10Typ výrobku


Sedák a  opěradlo  jsou  z  hliníku,  který  je  potažen deskou z  polyethylenu HDPE (vysokotlaký,  celoprobarvený polyetylen,  který  se
vyznačuje  vysokou  barevnou  stálostí,  odolnosti  proti  UV  záření).  Rukojeti  jsou  z  práškově  lakovaných  ocelových trubek.  Nosný
sloup je  vyrobený  z  ocelové trubky,  který  je  dole  zakončený montážní  přírubou.  Rám  sedáku  a  běhoun  jsou z práškově
lakovaného plechu.  Na  pohyblivá spojení  jsou použitá valivá  ložiska.  Otvory  jsou  na  koncích  těsněny ocelovými  prvky.  Veškerý
spojovací materiál je nerezový.
Funkce: Rozvíjí  zádové  svaly,  hrudní  svaly,  zadní  svaly ramen,  bicepsy  a  svaly  předloktím.  Zlepšuje  výkon  srdce  a  dýchacího
traktu a kardiovaskulární funkce.
Pokyny: Sedněte si na sedák a pevně uchopte držadla. Zatlačte madla nahoru a pak se opatrně vraťte do výchozí polohy.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 1,35 m x 0,98 m x 1,94 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


1.0 m


dle normy ČSN EN 16630 -
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 16630:2016


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek
Sedák a zádová opěrka - HDPE


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Fitness stroje


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 120 kg
Max. počet uživatelů: 1



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie 2 - 10 let


Houpadlo na pružině - AUTO HP051K


3,9 m x 3,5 mMinimální prostor


HP-051K-10Typ výrobku


Tělo  pružinového  houpadla  a  sedátko  jsou  vyrobeny  z  vysoce  kvalitního  plastu  HDPE  (vysokotlaký  celoprobarvený  polyetylen,
který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí,  odolností  proti  UV záření a hlavně bezpečností,  protože je nelámavý a nehrozí tak
žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).
Pružina  houpadla  je  vyrobena  ze  speciální  pružinářské  oceli  a  je  upravená  vypalovanou  práškovou  barvou  KOMAXIT.  Veškerý
spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 0,88 m x 0,45 m x 0,82 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


0,5 m


dle normy EN 1177 - trávník
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 1176 - 1, 6


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel
Pružina - speciální pružinářská ocel


Na výběr jsou tři barevné varianty: modrá, červená a červeno-modrá.


Vybavení


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Dětská hřiště » Houpadla na pružině


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: Neurčeno
Max. počet uživatelů: Neurčeno



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie 2 - 10 let


Houpadlo na pružině - DELFÍN HP070K


3,9 m x 3,4 mMinimální prostor


HP-070K-10Typ výrobku


Tělo  houpadla  a  sedátko  jsou  vyrobeny  z  vysoce  kvalitního  plastu  HDPE  (vysokotlaký  celoprobarvený  polyetylen,  který  se
vyznačuje  vysokou  barevnou  stálostí,  odolností  proti  UV  záření  a  hlavně  bezpečností,  protože  je  nelámavý  a  nehrozí  tak  žádné
nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).
Pružina  houpadla  je  vyrobena  ze  speciální  pružinářské  oceli  a  je  upravená  vypalovanou  práškovou  barvou  KOMAXIT.  Veškerý
spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 0,9 m x 0,37 m x 0,83 m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


0,5 m


dle normy EN 1177 - trávník
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 1176 - 1, 6


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel
Pružina - speciální pružinářská ocel


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Dětská hřiště » Houpadla na pružině


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 54 kg
Max. počet uživatelů: 1



http://www.hriste-bonita.cz





Popis


Věková kategorie 0 - 15 let


Trampolína do země TR-C210-B - modrá


4,53 m x 4,53 mMinimální prostor


TR-C210-BTyp výrobku


Trampolína zaručuje  skvělou  a  bezpečnou  venkovní  zábavu  jak  pro  děti,  tak  i  pro  dospělé.  Trampolína  se umísťuje do  předem
připraveného výkopu a skládá se ze tří hlavních části: rám, skákací plocha a tlumící povrch. Skákací plocha a tlumící povrch jsou
odolné vůči UV záření.
Rám -  je  vyrobený  z vysoce  kvalitní  pozinkované  oceli,  odolné proti  korozi.  Pod  horní  částí rámu  jsou  skryty pružiny,  které
jsou zakryty tlumícím povrchem. Zbývající část rámu je uložena do země.
Skákací  plocha - se  skládá z  velkého množství  lamel,  které  jsou  určeny k  tomuto  účelu,  jsou  spojeny  galvanizovanými  ocelovými
lany.  Konce  lan  jsou spojeny  s  rámem  pomocí  pružin.  Lamely  jsou vyrobeny  ze  speciálního  plastu,  který  je  odolný  vůči  otěru  a
povětrnostním vlivům. Kvůli této skutečnosti, mohou děti používat při používání trampolíny na noze boty. Rovněž skákací plocha je
opatřena  protiskluzem.
Tlumící  povrch -  je  vyrobený  ze  speciální  recyklované  pryže  s  přidáním EPDM.  Tlumící  povrch  je  protiskluzový a  slouží  pro  tlumí
potenciálních  pádů.
Na výběr jsou čtyři barevné varianty - modrá, zelená, oranžová a žlutá.


Materiál


Povrchová úprava


Rozměr zařízení d. š. v.: 2,11 m x 2,11 m x  m
Výška volného pádu:


Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:


1.0 m


dle normy EN 1177 - trávník
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 1176 - 1


Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.


Rám - pozinkovaná ocel
Lamely - plast
Tlumící povrch - EPDM/SBR
Pružiny - pozinkovaná ocel


Rám, skákací plocha, tlumící povrch, pružiny. Na výběr jsou čtyři barevné varianty - modrá, zelená, oranžová a žlutá a bezpečný
vůči životnímu prostředí.


Vybavení


Základní informace


27.04.2020


Kategorie


Dětská hřiště » Trampolíny do země


www.hriste-bonita.cz


Nosnost: 130 kg
Max. počet uživatelů: 1



http://www.hriste-bonita.cz






ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL


Ing. Kis František Ing. Eleonóra Bartuseková


STAVBA:


OBSAH VÝKRESU:


FORMÁT


DÁTUM


STUPEŇ PD


Č.ZÁKAZKY


6xA4


01/2016


PARÉ:


Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov


v obci Dunajský Klátov


NÁVRH RIEŠENIA - PÔDORYS


MIERKA 1:250


Č.VÝKRESU:


1


KÓTOVANIE


Ing. Eleonóra Bartuseková


projektant


Nitrianska 54, 940 02 Nové Zámky


tel.: +421 902 209 558


MIESTO STAVBY: IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1


PROFESIA:                       KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA


INVESTOR: Obec Dunajský Klátov, Kondého ulica 20 , 930 21  Jahodná


LEGENDA


Plochy trávnaté (4 999 m²)


Stromy listnaté navrhované (38 ks)


VEGETAČNÉ PRVKY


Plochy štrkové (540 m²)


SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE


riečny kameň frakcie 6-8 s betónovým obrubníkom


Lavičky (20 ks) + odpadkové koše (13 ks)


VYBAVENIE


Prvky detského ihriska


Ing. Attila Tóth, PhD.


Plochy dláždené (325 m²)


zámková dlažba s betónovým obrubníkom


CBF







ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL


Ing. Kis František Ing. Eleonóra Bartuseková


STAVBA:


OBSAH VÝKRESU:


FORMÁT


DÁTUM


STUPEŇ PD


Č.ZÁKAZKY


6xA4


01/2016


PARÉ:


VYTYČOVACÍ PLÁN TECHNICKÝCH PRVKOV


MIERKA 1:250


Č.VÝKRESU:


2


KÓTOVANIE


M


MIESTO STAVBY: IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1


PROFESIA:                       KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA


Ing. Attila Tóth, PhD.


INVESTOR: Obec Dunajský Klátov, Kondého ulica 20 , 930 21  Jahodná


Ing. Eleonóra Bartuseková


projektant


Nitrianska 54, 940 02 Nové Zámky


tel.: +421 902 209 558


Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov


v obci Dunajský Klátov







ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL


Ing. Kis František Ing. Eleonóra Bartuseková


STAVBA:


OBSAH VÝKRESU:


FORMÁT


DÁTUM


STUPEŇ PD


Č.ZÁKAZKY


6xA4


01/2016


PARÉ:


VYTYČOVACÍ PLÁN VEGETAČNÝCH  PRVKOV


MIERKA 1:250


Č.VÝKRESU:


3


KÓTOVANIE


M


MIESTO STAVBY: IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1


PROFESIA:                       KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA


Ing. Attila Tóth, PhD.


INVESTOR: Obec Dunajský Klátov, Kondého ulica 20 , 930 21  Jahodná


Ing. Eleonóra Bartuseková


projektant


Nitrianska 54, 940 02 Nové Zámky


tel.: +421 902 209 558


Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov


v obci Dunajský Klátov







ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL


Ing. Kis František Ing. Eleonóra Bartuseková


STAVBA:


OBSAH VÝKRESU:


FORMÁT


DÁTUM


STUPEŇ PD


Č.ZÁKAZKY


6xA4


01/2016


PARÉ:


OSADZOVACÍ PLÁN DREVÍN


MIERKA 1:250


Č.VÝKRESU:


4


KÓTOVANIE


MIESTO STAVBY: IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1


PROFESIA:                       KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA


Ing. Attila Tóth, PhD.


INVESTOR: Obec Dunajský Klátov, Kondého ulica 20 , 930 21  Jahodná


Navrhovaný vegetačný materiál


AC     Acer Campestre L. - javor poľný


ACE   Acer campestre ´Elsrijk´ - javor poľný ´Elsrijk´


CBF    Carpinus betulus ´Fastigiata´ - hrab obyčajný ´Fastigiata´


QR     Quercus robur L. - dub letný


TC      Tilia cordata Mill.- lipa malolistá


PC       Pyrus calleryana  ´Schanticleer´ - hruška Calleryova


Názov


2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


výška nasad koruny (m)


12 - 15


10 - 15


25 - 30


20 - 25


20 - 25


13 - 15


výška v dospelosti (m)


odrastené dreviny


so založenou korunou;


zemný bal


(juta / drôtený kôš)


poznámky


TC


TC


QR


QR


QR


QR


CBF


CBF
AC AC


AC


ACAC
AC


AC
AC


ACE


ACE


PC


CBF AC


PC


ACE AC


ACE ACE


PC


AC ACE


CBF


ACE


12


8


7


4


4


3


počet kusov (ks)


TC


CBF


AC


CBF


CBF


AC


ACE


Ing. Eleonóra Bartuseková


projektant


Nitrianska 54, 940 02 Nové Zámky


tel.: +421 902 209 558


20 - 25


20 - 25


20 - 25


20 - 25


20 - 25


20 - 25


obvod kmeňa (cm)


Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov


v obci Dunajský Klátov






01 - Malá plocha - ihrisko

																																																																																												{2da4f277-91a5-4bee-8d2a-e4690f99f2da}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

								Objekt:

										01 - Malá plocha - ihrisko



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1						Dátum:



								Objednávateľ:										IČO:		00800198

										Obec Dunajský Klátov								IČ DPH:		2021112302



								Zhotoviteľ:										IČO:		

																		IČ DPH:		



								Projektant:										IČO:

										Ing. Kis František								IČ DPH:



								Spracovateľ:										IČO:		

																		IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

						Objekt:

										01 - Malá plocha - ihrisko



						Miesto:						IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1						Dátum:		



						Objednávateľ:						Obec Dunajský Klátov						Projektant:		Ing. Kis František

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    5 - Komunikácie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00













						ROZPOČET



						Stavba:

										Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

						Objekt:

										01 - Malá plocha - ihrisko



						Miesto:						IBV Dun.Klátov, parc.č.: 189/1						Dátum:		31.12.1899



						Objednávateľ:						Obec Dunajský Klátov						Projektant:		Ing. Kis František

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.00												1,760.44707				678.05627				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												1,760.44707				678.05627				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemné práce								0.00												839.84544				0.19777				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.06100		304.94388		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		970847480

						2		M		0057211200		Trávové semeno - parková zmes		kg		174.968				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.17497		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		150708229

						3		K		182001111		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.08900		444.91812		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		821001970

						4		K		183403114		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.00100		4.99908		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		253947604

						5		K		183403151		Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.00100		4.99908		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		491126248

						6		K		183403153		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.01500		74.98620		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1986946718

						7		K		183403161		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5- 4x		m2		4,999.080				0.00								znížená		0.00100		4.99908		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1298960366

						8		K		183101121		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3		ks		38.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1641505421

						9		K		184102115		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, stromy		ks		38.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1791296993

						10		K		184202112		Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dlžke kolov do 2 m do 3 m		ks		38.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-819881996

						11		M		Mat..31		Trojboký  stojan kolový, 3ks kolov (1 strom, s klietkou a viazaním materiálom)		ks		38.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1580742525

						12		M		0266200000		Javor poľný - Acer campestre		ks		12.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.01200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1858356232

						13		M		02662000		Javor poľný Elsrijk- Acer campestre Elsirjk		ks		8.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.00800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1062042268

						14		M		026620010		Hrab obyčajný  Fastigiata- Carpinus betulus "fastigiata		ks		7.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00040		0.00280		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-184518050

						15		M		0260001		Dub letný -Quercus robur		kus		4.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1607706249

						16		M		0260002		Lipa malolistá -Tilia cordata		kus		4.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		914922042

						17		M		0260003		Hruška Calleryova -Pyrus calleryana Schanticleer		kus		3.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		644222368

								D		5		Komunikácie								0.00												377.40074				353.84853				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						18		K		564731111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm		m2		324.940				0.00								znížená		0.02400		7.79856		0.19695		63.99693		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1952201687

						19		K		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm detské ihriská		m2		540.360				0.00								znížená		0.02312		12.49312		0.38625		208.71405		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2085004931

						20		K		596911112		Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2		m2		324.940				0.00								znížená		1.09900		357.10906		0.11200		36.39328		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1631596075

						21		M		5922902070		Betonová zámková dlažba 6 cm sivá 		m2		331.439				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.13500		44.74427		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1547034440

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00												276.72488				324.00997				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						22		K		900001		D+M Lavičky - napr. Bonita LA 108D		kus		20.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-723388846

						23		K		900002		D+M Smetné koše- napr. Bonita OK 010		kus		13.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		271574401

						24		K		9000020		D+M Detské ihrisko univerzálne - napr. Bonita 4U505D-W  		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		740216452

						25		K		90000201		D+M Lanová piramída - napr. Bonita PY-835 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1305109763

						26		K		90000202		D+M Fitness prvok - posilňovač nôh - napr. Bonita FP-007SL 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1718743331

						27		K		90000203		D+M Fitness prvok - cyklistický trenažér - napr. Bonita FP-015SL 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2084493895

						28		K		90000204		D+M Fitness prvok - lyžovanie - napr. Bonita FP-013SL 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-100978221

						29		K		90000205		D+M Fitness prvok - posilňovací stroj - napr. Bonita FP-001K 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-878636359

						30		K		90000206		D+M Hojdačka na pružine - napr. Bonita Auto HP051K		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1702155343

						31		K		90000207		D+M Hojdačka na pružine - napr. Bonita Delfín HP070K		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		243846748

						32		K		90000208		D+M Trampolína do zeme - napr. Bonita TR-C210-B modrá		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		979021401

						33		K		917862111		Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m		677.500				0.00								znížená		0.20400		138.21000		0.12586		85.27015		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-551555968

						34		M		5922902940		Obrubník betonový parkový 100/20/5 cm, sivá		ks		684.275				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.02200		15.05405		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-711369208

						35		K		918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3		101.625				0.00								znížená		1.36300		138.51488		2.20109		223.68577		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1587514368

								D		99		Presun hmôt HSV								0.00												266.47601				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						36		K		998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t		678.056				0.00								znížená		0.39300		266.47601		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		956675512
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