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D et s k é  i h r i s k á
K l i s k ý
K a ta l ó g 
2 0 2 0



Zostavy

Or ig iná lne  návrhy      1 3
Ihr i ská  do  vere jného  pr iestoru   49
Ihr i ská  do  ZŠ       63
Ihr i ská  do  MŠ       87
Ihr i ská  do  záhrady     1 1 1

H rac ie  prvky

Ho jdačky 	 	 	 	 	 	 1 1 9
P ieskov iská       1 33
Pre l i ezky       1 43
Ko lotoče 		 	 	 	 	 	 1 53
Domčeky 		 	 	 	 	 	 1 57
Špec iá lne  hrac ie  prvky    1 69
B lud iská 	 	 	 	 	 	 	 1 85
F i tprvky        2 13

Mob i l i ár 	 	 	 	 	 	 	 255

N o v i n k y

Bojnický hrad
Online: 
https://www.detskeihriskaklisky.sk/drevene-detske-ihrisko-bojnicky-hrad/

https://www.detskeihriskaklisky.sk/drevene-detske-ihrisko-bojnicky-hrad/


BEZPEČNÉ
A	CERTIFIKOVANÉ
Všetky naše preliezačky spĺňajú prísne bezpečnostné 
normy STN EN 1176 a STN EN 1177. Dodáme 
certifikáty a návod na obsluhu.

Bezpečnosť na ihrisku nezávisí len od kvalitných 
preliezok. Hoci sa snažíme myslieť naozaj na všetko, 
práve ihrisko je to miesto, kde sa majú deti naučiť 
ohľaduplnosti a spolupráci s cudzími rovesníkmi. Preto 
môžeme pokojne vyhlásiť, že detské ihriská sú vlastne 
multi-edukatívny priestor.

JEDINEČNÉ	
DETSKÉ	IHRISKÁ

NAŠA FILOZOFIA

SKÚSENOSŤ	VIAC	
NEŽ	25	ROKOV

ZAČÍNA	TO	NÁVRHOM DREVO 
JE	ORGANICKÝ	MATERIÁL

BEZPEČNOSŤ	
A	DOPADOVÉ	PLOCHY

Všetky naše preliezačky sú originálne a vždy sa od 
seba líšia, ako sa od seba líšia dva stromy. Postavíme 
ihrisko na mieru, s originálnym motívom, s kvalitným 
remeselným opracovaním a predovšetkým s citom 
pre estetiku.

Chceme, aby z našich detí vyrástli citliví mladí ľudia, 
ktorí si budú ceniť autentickosť a kvalitu.

Autorom návrhov je akademický sochár Jozef Kliský.

Akademický sochár Jozef Kliský sa tvorbe detských 
ihrísk venuje už 25 rokov. Za ten čas, samozrejme, 
tvorí aj umenie, a stará sa o sedemčlennú rodinu. 
Množstvo inšpirácie a motivácie vo svete, najmä 
v tom prírodnom, však nachádza neustále. A presne 
táto fantázia a nápaditosť, s ktorou buduje detské 
ihriská, sa prenáša aj na naše deti. Záleží na vás 
– rodičoch, riaditeľov škôl či hotelov, starostoch 
či aktivistoch – aký priestor na hru, rozvíjanie a 
vyrastanie ponúknete svojím deťom. My sa snažíme 
dať im to najlepšie – bezpečné, kreatívne, interaktívne 
a zábavné.

Naše ihriská sú väčšinou z tvrdého dreva, ale aj z 
materiálov, ktoré sa na danú tému hodia alebo súvisia 
s charakterom prostredia, napríklad betón alebo aj 
kov. Ako dopadové plochy preferujeme jemný štrk. Je 
to prírodný materiál a trocha štrku v teniskách ešte 
nikomu neublížilo. Snažíme sa pracovať aj so zeleňou 
na mieste – pokiaľ nám na stavbe stojí strom, tak tam 
stáť aj zostane.

Prvé detské ihrisko bolo postavené v roku 1992 
ako súčasť povinnej civilnej služby. Vtedy bolo na 
Slovensku pramálo kvalitných a bezpečných detských 
ihrísk, preto sme pri tejto činnosti zostali. Odvtedy 
sme postavili desiatky väčších či menších zostáv, 
preliezačiek či fitdráh.

Vybrali sme si kvalitné a odolné agátové drevo a 
ihriská budujeme vlastnými rukami. Ceníme si kvalitnú 
domácu výrobu a myslíme na prírodu – preferujeme 
prírodné materiály a nátery.

Bezpečnosť je prvoradá, preto sa riadime prísnymi 
normami Európskej únie, konkrétne EN 1176 a EN 
1177. S nimi súvisia dopadové plochy pod preliezačky, 
ktoré sú v nich pevne stanovené. Občas sa môže 
stať, že cena dopadovej plochy je rovnaká, ako cena 
samotného ihriska, ale bezpečnosť je naozaj dôležitá.

Ak majú preliezky stanovenú výšku pádu pod 1 
meter, ako dopadová plocha postačí trávnik.

Pokiaľ je však výška pádu vyššia ako 1 meter, je 
nevyhnutné náraz tlmiť. Možností je niekoľko: guma, 
umelý trávnik, piesok či jemný štrk. My preferujeme 
jemný štrk, ktorý je organický, príjemný na dotyk, 
dá sa s ním aj zahrať (ale opatrne!). Navyše je ihrisko 
prístupné aj po daždi, čo sa napríklad nedá, ak je pod 
preliezačkami piesok.

Mimochodom, piesok – často sa stáva cieľom 
domácich miláčikov, preto pieskovisko pred použitím 
vždy kontrolujte a prípadné nečistoty hláste 
neodkladne správcovi ihriska.

Na základe vašej správy vám navrhneme detské 
ihrisko – povedzme že zostavu s vežou, šmykľavkou, 
pieskoviskom, hojdačkami, lezeckými stenami. Aké 
materiály použijeme na stavbu?
 
Detské ihriská staviame už 25 rokov a za ten čas sme 
vyskúšali naozaj všetok materiál. Dospeli sme 
k záveru, že tvrdé agátové drevo je dostačne odolné 
a trvácne. Nechceli sme stavať chladné celokovové 
ihriská ani využívať plast. Naše zostavy sú často 
inšpirované prírodou a prírodné organické materiály 
sú nám najsympatickejšie. Na stavbu tiež používame 
preglejku, reťaze, kovové trubky a laná.

CHCEME 
DEŤOM PONÚKNUŤ 

KVALITNÝ  A 
NÁPADITÝ PRIESTOR 

NA HRU 
A ROZVOJ ICH 

SCHOPNOSTÍ FANTÁZIE.

Drevo má minimálny dopad na životné prostredie, 
je príjemné na dotyk a najmä stále pracuje. Každý 
kus je jedinečný, nesie vlastné letokruhy, uzly a 
praskliny. Vplyvom prostredia a počasia sa drevo 
môže scvrkávať alebo rozpínať a vtedy môžu vznikať 
ďalšie praskliny, ktoré treba sledovať a  starať sa o ne 
– obrúsiť ich. Občas mže byť nutné vymeniť daný kus 
dreva, čo sa stáva v naozaj výnimočných prípadoch.

Drevo je jednoducho krásne a vyžaduje minimálnu 
starostlivosť – raz za 4 roky ho stačí opatriť 
zdravotným náterom, ideálne ekologickou farbou.

Na lezecké steny používame nielen agátové dosky, ale 
aj vodovzdornú preglejku, ktorá odoláva nepriaznivým 
podmienkam.

Všetky kovové časti našich preliezačiek sú opatrené 
ochranným náterom a pozinkované.

Šmykľavky sú vyrobené zo sklolaminátu, sú 
certifikované a maximálna hmotnosť, ktorú znesú, je 
120 kg (a najlepšie fungujú smerom zhora dole).

Lezecké steny staviame tiež z reťazí a lán, ktoré 
zodpovedajú bezpečnostným normám.

Používame aj staré pneumatiky, napríklad pod 
prevažovacie hojdačky alebo ako sedáky hojdačiek, 
čím sa tiež snažíme šetriť prírodu.

KOV,	REŤAZE,	
LANÁ,	SKLOLAMINÁT



AKO TO FUNGUJE STAROSTLIVOSŤ SKRATKY

Na základe vášho dopytu vám dodáme návrhy 
pre vaše detské ihrisko. Môžete nám napísať váš 
rozpočet, predstavu, tému, opísať terén a plochu, 
prezradiť vekovú skupinu detí,  spýtať sa na cenu 
jednotlivých prvkov alebo zostáv, ktoré sa vám páčia, 
poslať nám obrázky z internetu, prípadné vlastné 
skice.

O nezáväznú cenovú ponuku môžete požiadať 
prostredníctvom webového formulára na našej 
webstánke, 
alebo nám poslať email na jozef.klisky@gmail.com

Na vašu správu vám odpovieme čo najskôr, ako to 
bude možné (v závislosti od sezóny to môže pár dní 
trvať). Pošleme vám cenovú ponuku, prípadné návrhy 
alebo zodpovieme vaše otázky.

Pokiaľ vás naša ponuka zaujme, môžeme ďalej 
pokračovať v konverzácii - doladiť detaily, prvky, 
dohodnúť sa na termíne realizácie.

Pár dní po dokončení ihriska bezpečnosť prvkov 
preverí technická inšpekcia, ktorá vystaví potrebný 
certifikát. A ten vám doručíme.

1. žiadosť o cenovú ponuku

2. ozveme sa vám naspäť s ponukou

3. vymyslíme to do detailov

4. kontrola a certifikácia

5. a máte ihrisko!

Ak teda máte detské ihrisko priamo v záhrade, 
starostlivosť oň je minimálna – bežnou vizuálnou 
kontrolou zistíte, či je niečo poškodené, a raz za pár 
rokov ho kvôli ochrane materiálu pretriete.

Dre vo by sa malo natierať každé 4 roky prírodnými 
olejovými farbami alebo nátermi na báze vody, 
pričom počiatočná povrchová úprava by mala mať 
aspoň 3 vrstvy. Časti preliezačiek, ktoré sú pod 
zemou, ošetrujeme prípravkami na báze asfaltov. Na 
správcovi ihriska tak zostáva už len zdravotný náter 
každých pár rokov a keď je to nutné.

Pokiaľ je ihrisko často kontrolované – prípadné závady 
hláste ihneď správcovi ihriska – a pravidelne vhodne 
ošetrené, malo by vydržať i niekoľko desaťročí.

Trvanlivosť preliezačiek teda závisí od kvality dreva a 
kvalitnej a pravidelnej starostlivosti.

Ďalším dôležitým prvkom detského ihriska je piesok, 
ktorý sa často stáva terčom domácich miláčikov. 
Z hygienických dôvodov je teda nutné piesok v 
pieskovisku pravidelne kontrolovať a vymieňať.

Kontroly verejného detského ihriska na základe 
nariadení technickej inšpekcie sú:

bežná – vykonať ju môže správca ihriska, vy 
sami – pokiaľ ste správcom, odporúča sa robiť 
čo najčastejšie, ide totiž o rozoznanie viditeľných 
poškodení a následných možných ohrození (ale napr. 
ak vidíte ako návštevník zlomenú hojdačku  alebo 
chýbajúcu skrutku, nahláste to správcovi čím skôr)

prevádzková – vykonáva ju správca ihriska, v 
pravidelnom intervale, aspoň 4x za rok

hlavná ročná – túto ročnú kontrolu vykonávajú 
vyškolení pracovníci, kontrolujú povrchy zariadení, 
kvalitu osadenia, ich celkový technický stav
 

ihrisko vhodné verejného priestoru

ihrisko vytvorené špeciálne pre školákov 
(základná škola)

ihrisko navrhnuté pre škôlkarov a menšie 
deti

ihrisko vhodné do záhrady

odporúčaná veková skupina

v

3-6 6-14

ô
z

https://www.detskeihriskaklisky.sk/cenova-ponuka/
https://www.detskeihriskaklisky.sk/cenova-ponuka/
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Or ig inálne 
návrhy



Or ig iná lne  ihr i ská

1 4 1 5

1 1

Pavúk

Obrovská preliezka s motívom 
pavúka, okolo ktorej sa vinie 
sústava lanových, drevených a 
reťazových prvko a hojdačiek ako 
pavučina.

Pavúka tvorí hlavička so štyrmi 
šmykľavkavkami, rebríkmi a ram-
pami ako nohy, a bruško, na ktoré 
vedú lezecké steny a uprostred sa 
nachádza točená šmykľavka.

Súčasťou ihriska je sústava 
prelieok, altánok, pieskovisko so 
strieškou, váhadlové a reťazové 
hojdačky, baranidlá, točidlo a 
lavičky.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

1 6 17

1 1

Rak pustovník

Preliezka je inšpirovaná rakom, 
ktorý nemá vlastnú ulitu a celý 
život ju hľadá. Ako nohy slúžia 
rampy a šmykľavky, zozadu 
vedú na preliezku lezecké steny. 
Uprostred ihriska je točená 
šmykľavka.

Súčasťou ihriska je sústava 
drevených a reťazových pre-
liezok, lavičky, altánok, reťazové 
hojdačky, váhdadlové hojdačky, 
pieskovisko Kôrovec.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

1 8 19

1 1

Lúčny koník

Ihrisko s motívom lúčneho koníka, 
ktorého tvoria rampy, šmykľavky 
a lezecké steny.

Súčasťou sú hojdačka hniezdo, 
koníky na pružine, baranid-
lo-pyramída Koník, fitdráha a 
altánok so sedením a grilom.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

20 2 1

1 1

Hrad a bludisko Orliaka morského

Ihrisko s motívom majestátneho 
orliaka, ktorý stráži hradisko s 
bludiskom. 

Prednú časť tvoria rampy s 
vežami, reťazovými preliezkami a 
šmykľavkou. 

Uprostred sa nachádza bludisko. 

Zadná časť hradiska je tvorená 
rampami, vežičkami, lezeckými 
stenami a točenou šmykľavkou.

Súčasťou ihriska je fitdráha.

v 6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

22 23

1 1

Korytnačí hrad

Hrad - sústavu veží, rámp, 
šmykľaviek a lezeckých stien, 
stráži prastará korytnačka - 
pieskovisko a zároveň preliezka.

Súčasťou ihriska sú reťazové 
hojdačky, váhadlové hojdačky, 
baranidlá, veža so strieškou na 
sedenie a hojdačka pod strieškou.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

24 25

1 1

Kohútí zápas

Prednú časť ihriska tvorí aréna 
- vysoké rampy, na ktoré vedú 
lezecké steny, vežičky a veža s 
dlhou šmykľavkou.

Po stranách ihriska sú umiest-
nené drevené a reťazové preliez-
ky, hojdačky a altánky.

Zadná časť je tiež tvorená leze-
ckými stenami a podestami.

Ústredným motívom ihriska je 
pieskovisko s dvoma bojujúcimi 
kohútmi.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

26 27

1 1

Kúzelník

Všemocný kúzelník - hojdačka 
stráži bludisko, ktoré sa nachád-
za uprostred šikmých farebných 
veží, preliezok, hojdačiek a leze-
ckých stien.

V bludisku prebýva múdra koryt-
načka - pieskovisko.

Súčasťou ihriska je tiež fitdráha a 
altánok.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

28 29

1 1



Or ig iná lne  ihr i ská

30 3 1

1 1

Hrad Trojhlavého draka

Steny hradiska sú tvorené veža, 
rampami, lezeckými stenami, ho-
jdačkami a preliezkami. Uprostred 
hradu sa nachádza pieskovisko s 
motívom Trojhlavého draka.

Súčasťou ihriska je altánok.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

32 33

1 1

Ihriská v Parku A.Bernoláka

Ihrisko I - vtáčiky

Ihrisko tvorí sústava veží a rámp, 
hojdačka pod strieškou, reťazové 
hojdačky, váhadlové hojdačky, 
baranidlá, pieskovisko - modlivka 
a točidlo.

Striešky sú upravené ako vtáčiky.

Z vežičiek vedú šmykľavky.

Súčasťou ihriska sú lavičky a 
altánok.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

34 35

1 1

Ihriská v Parku A.Bernoláka

Ihrisko II - hradisko

Ihrisko tvorí sústava veží a rámp, 
preliezky sú predovšetkým 
určené väčším deťom. Z veží 
vedú šmykľavky, na rampy zase 
lezecké steny.

Fitdráhu tvoria pníky, bradlá, re-
brina, guliač na reťaziach a valec.

v 6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

36 37

1 1

Kaštieľ v Galante

Ihrisko je inšpirované skutočným 
hradom, ktoré sa nachádza v 
meste.

Hradisko tvorí sústava veží a 
rámp, na ktoré vedú lezecké 
steny s chytmi alebo lanové 
steny, tyč na šplhanie, z vežičiek 
vedú šmykľavky. Veže navzájom 
spájajú lanový a latkový mostík. 
Súčasťou sú reťazové hojdačky 
- koníky v stajni a koníky na 
pružine.

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

38 39

1 1



40 4 1

1 1



Or ig iná lne  ihr i ská

42 43

1 1

Život na dedine

Ihrisko je určené predovšetkým 
menším deťom.

Tvoria ho tieto prvky:

preliezka kombajn
preliezka rebrinák
hojdačky na reťaziach koníky
pieskovicko chrobák
domček maštaľ s hračkami a 
so zvieratkami na pružine
miniveža pre najmenších
vodný mlyn
točidlo
váhadlové hojdačky koníky
hojdačka hniezdo
reťazové hojdačky

v 3-6

6-14



Or ig iná lne  ihr i ská

44 45

1 1



Or ig iná lne  ihr i ská

46 47

1 1

Betónové detské ihrisko 
Zlatá rybka

vo vnútri ihriska je hojdačka 
vedúca do pieskoviska
na chvoste rybky sp zavesené 
hojdačky
plutvy rybky slúžia ako pružinové 
hojdačky

Ihrisko Guliver

Guliver v krajine Lilipután-
ov - ruky ako hojdačky, nohy 

ako šmykľavky. Okolo neho 
sa nachádza hradisko tvorené 

preliezkami a vežami. Súčasťou 
ihriska je pieskovisko a váhadlové 

hojdačky.
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 verejného 

pr iestoru



Vere jný  pr iestor

50 5 1

22 2

Ihrisko Andovská

Detské ihrisko z kvalitného 
agátového dreva tvorí základný 
prvok: veža so šmykľavkou a 
lezeckými stenami z preglejky. 

ver003

Ďalšie prvky doplníme podľa 
priania zákazníka: pieskovisko s 
dreveným obkladom, prevažova-
cie hojdačky, reťazové hojdačky a 
hrazdy na cvičenie.

v 3-6

6-14



Vere jný  pr iestor

52 53

22 2

Ihrisko Chrenová

Detské ihrisko na Chrenovej 
tvorí základný prvok – veža so 
šmykľavkou, lezeckou stenou, 
podestou a rampou a latkovým 
mostíkom, ktorý vedie na podes-
tu, z ktorej vediet rebrina a lanová 
lezecká stena.

ver004

Súčasťou sú horizontálne a 
vertikálne guliače, lanové prvky, 
reťazové hojdačky, pieskovis-
ko, lavičky, koše a informačná 
tabuľa. Tieto prvky sú podľa prianí 
klienta.

v 3-6

6-14



Vere jný  pr iestor

54 55

22 2

Ihrisko Drietoma

Základný prvok: zostava sa skladá 
z dvoch veží, na krytú vežu vedú 
rampy a preliezky a z nej vedie 
šmykľavka. Je spojená s druhou 
podestou, na ktorú sa dá vyšpl-
hať po lane. Podesty sú spojené 
rampou, na ktorú vedie lezecká 
stena s chytmi.

ver005

Súčasťou ihriska je lanová stena, 
reťazové hojdačky a prevažovacie 
hojdačky – tieto prvky si zákazník 
môže vybrať sám.
Na stĺpe je vyrezaný motív vtáka.

v 3-6

6-14



Vere jný  pr iestor

56 57

22 2

Ihrisko Dudok Chochlatý

Drevená preliezačka pre deti 
inšpirovaná vtákom dudkom 
chochlatým. 

Jej súčasťou sú preliezačky z 
guliačov, laná, drevené lezecké 
steny, šmykľavka, lanová lezecká 
stena. 

Okolo ihriska sú tiež hojdačky – 
hniezdo, koníky na pružine. 

Ďalej lavičky, smetné koše a 
informačná tabuľa.

 
ver006

v 3-6

6-14



Vere jný  pr iestor

58 59

22 2

Veľká loď (Šamorín)

Drevená preliezačka Loď sa od 
Loďky líši svojou veľkosťou. Je 
určená pre väčšie deti a obsahuje 
aj viac prvkov.

Preliezačku tvoria predná a zadná 
paluba s lezeckými stenami, 
šmykľavkami, kormidlom, 
podbalubím so sedením alebo 
hojdačkou baranidlo, stožiarmi s 
lanovými prvkami a nármorníc-
kym košom.

lod005

v 3-6

6-14



Vere jný  pr iestor

60 6 1

22 2
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Ihriská do ZŠ

Kategória Názov Kód produktu

Ihriská do základnej školy FITveža zs001

Dve veže zs002

Trojveža I zs003a

Trojveža II zs003b

Trojveža III zs003c

Vyššia veža so šmykľavkou a lezeckou stenou zs004a

Vyššia veža so šmykľavkou zs004

Fitdráha pre školákov zs006

Veža s mostíkom ver002

Dubodiel ver001

Loď Krížnik lod003

Ihrisko na zákazku zs00x



Zák ladná  ško la

64 65

3 3

v

Fitveža s mostíkmi

ideálna na školský dvor

zostava zahŕňa tieto prvky:

-mostík s guliačmi na reťaziach
- veža s lezeckou stenou
- lanový mostík
- latkový mostík
- horizontálny guliač

zs001

6-14



Zák ladná  ško la

66 67

3 3

v

Fitveža s mostíkmi - predĺžená

ideálna na školský dvor

zostava zahŕňa tieto prvky:

-mostík s guliačmi na reťaziach
- veža s lezeckou stenou
- lanový mostík
- latkový mostík
- horizontálny guliač
- prechod na ručkovanie
- prechod so zvislými lanami

zs001b

6-14



Zák ladná  ško la

68 69

3 3

Dve veže

zostavu tvorí veľká veža s dlhou 
šmykľavkou, ktorá je spojená 
rampou s malou vežou bez 
strechy, z ktorej vedie kratšia 
šmykľavka
na malú vežu vedie lezecká stena, 
je spojená s ďalšou podestou, na 
ktorú vedie rampa, z ďalšej strany 
je spojená so sústavou preliezok:
balančné prvky s pomocnými 
lanami, 
lanový prechod s dvoma lanami, 
lanový prechod s troma lanami, 
lanový prechod s visiacimi lanami, 
latkový mostík, 
latkový mostík, podesta s mini 
lezeckou stenou

zs002

v 6-14



Zák ladná  ško la

70 7 1

3 3

Trojveža

Trojveža sú tri veže spojené 
jednou podestou, na ktorú vedú 
lezecké steny a tyč na šplhanie, z 
veže vedie šmykľavka 

Trojveža I:

všetky tri veže sú zastrešené, 
prostredná vežička má špicatú 
striešku

sústava preliezačiek je prispôso-
bená na posilňovanie – rebrina na 
rúčkovanie, lanová lezecká stena, 
bradlá, lanový prechod

zs003a

v 6-14



Zák ladná  ško la

72 73

3 3

Trojveža

Trojveža sú tri veže spojené 
jednou podestou, na ktorú vedú 
lezecké steny a tyč na šplhanie, z 
veže vedie šmykľavka 

Trojveža II:

zastrešená je len prostredná 
vežička
rebrina na ručkovanie, lanová 
lezecká stena, pníky, balančné 
prvky z guliačov, lanvý prechod s 
dvoma lanami, šlapáky na reťazi-
ach, bradlá
lanový mostík s troma lanami, 
latkový mostík, podesta s mini 
lezeckou stenou, latkový mostík

zs003b

v 6-14



Zák ladná  ško la

74 75

3 3

Trojveža

Trojveža sú tri veže spojené 
jednou podestou, na ktorú vedú 
lezecké steny a tyč na šplhanie, z 
veže vedie šmykľavka 

Trojveža III:

balančné prvky z guliačov, lanvý 
prechod s dvoma lanami,
lanový mostík s troma lanami, 
podesta s mini lezeckou stenou, 
latkový mostík

zs003c

v 6-14



Zák ladná  ško la

76 77

3 3

Vyššia veža so šmykľavkou a 
lezeckou stenou

variant veže so šmykľavkou, táto 
veža je však určená školákom a 
má dlhšiu šmykľavku

zs004a

variant bez lezeckej steny

zs004

v 6-14

Fitdráha pre školákov

prispôsobená konktrétnej situácii 
na školskom dvore

tvoria ju lanové prechody s troma 
lanami, s visiacimi lanami, lanový 
most a prechod s dvoma lanami

zs006



Zák ladná  ško la

78 79

3 3

Veža s mostíkom

Drevené detské ihrisko pozos-
táva z veže so šmykľavkou, na 
ktorú vedie drevená lezecká 
stena, rampy a latkový drevený 
most, ktorý spája vežu s druhou 
podestou – základný prvok.

ver002

Ihrisko je ďalej tvorené z 
reťazových hojdačiek, zo sa-
mostatného latkového mostí-
ka, koníkov na pružine, lanovej 
preliezky – špirála a lavičiek – 
tieto prvky doplníme podľa prianí 
zákazníka.

v 6-14



Zák ladná  ško la

80 8 1

3 3

Zostava Dubodiel

Ihrisko s dubovými listami. Tvorí 
ho vežička so šmykľavkou, ku 
ktorej vedie zostava drevených 
a lanových preliezok, podesta, 
lezecká stena a latkový mostík, 
prechod s tromi lanami, reťazové 
hojdačky a koník na pružine. 

Súčasťou ihriska sú lavičky, info-
tabuľa a smetný kôš.

ver001

v 6-14



Zák ladná  ško la

82 83

3 3

Loď Krížnik

dĺžka lode 17m, šírka 9m

okolo lode sú potrebné dopadové 
plochy – na každú stranu 2m, 
takže potrebný priestor pre loď je 
21mx13m

lezecká stena s chytmi 2 ks, 
podesty – paluba, baranidlo, 
šmykľavky, lanová lezecká stena 
vedúca do koša

lod003

v 6-14



Zák ladná  ško la

84 85

3 3

Prehľad prvkov špeciálne určených pre vekovú skupinu 

6-14 rokov + vhodné prvky pre školy

1. reťazové hojdačky, všetky typy

2. hojdačka hniezdo

3. prevažovacie hojdačky

4. rybárske siete 
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I h r i ská  do  MŠ

Kategória Názov Kód produktu

Ihriská do škôlky Malá veža so šmykľavkou a lezeckou stenou ms001

Malá veža so šmykľavkou ms002

Vtáčie hniezdo ms003

Zostava Pikolo ms004

Zostava Dedinka ms005

Zostava Vodný mlyn pre006

Loďka Pinta lod001

Preliezka Loďka lod002

Pirátska loď lod004

Preliezka Loď lod006

Ihrisko na zákazku ms00x

Ihrisko na zákazku za00x



Materská  ško la

88 89

4 4

Malá veža so šmykľavkou

klasická veža s podestou, na 
ktorú vedie rampa

rampa môže viesť buď z pravej 
alebo ľavej strany

varianty

- s lezeckou stenou 

ms001

- bez lezeckej steny

ms002

ô v z
3-6



Materská  ško la

90 9 1

4 4

Vtáčie hniezdo

- varianta klasickej veže 
so šmykľavkou - namiesto 
strechy motív vtákov

ms003

ô v z
3-6



Materská  ško la

92 93

4 4

Zostava Pikolo

tvorí ju veža so šmykľavkou, 
na ktorú vedie rampa a lezecká 
stena

latkový mostík prepája vežu so 
sústavou balančných prvkov: 
horizontálnych a vertikálnych 
guliačov s pomocnými lanami a 
lanovým prechodom a latkovým 
mostíkom

ms004

Zostava Pikolo+

varianta pre základnú školu
zostava je doplnená o ďalšie 
prvky

ms004b

ô v 3-6



Materská  ško la

94 95

4 4

Zostava Dedinka

tvorí ju veža so šmykľavkou, 
na ktorú vedie rampa a lezecká 
stena s chytmi

latkový mostík prepája vežu s 
ďalšou podestou, na ktorú vedie 
lanový prechod

k ihrisku patrí pieskovisko so 
strieškou

ms005

ô v 3-6



Materská  ško la

96 97

4 4

Vodný mlyn

Preliezačku tvorí sústava la-
nových a latkových mostíkov s 
podestami z ľavej strany.

Zozadu vedú lezecké steny s 
chytmi, z pravej strany rampa.

Z domčeka vedie šmykľavka, na-
chádza sa tam špeciálna hračka 
- vedierko na naberanie „zrna“ a 
násyp????????

Mlynské koleso slúži ako ďalší 
prístup do domčeka.

pre006

ô v 3-6



Materská  ško la

98 99

4 4

Loďka Pinta

malá loďka prispôsobená 
škôlkarom

tvorí podpalubie, znížená paluba, 
kapitánsky mostík s kormidlom, 
lanová lezecká stena a šmykľavka

lod001

ô v 3-6



Materská  ško la

1 00 10 1

4 4

Preliezka Loďka

malá loďka prispôsobená 
škôlkarom

tvorí podpalubie, predná paluba, 
kapitánsky mostík so strieškou 
a s kormidlom, lezecká stena z 
preglejky a šmykľavka

lod002

ô v 3-6



Materská  ško la

1 02 103

4 4

Detské ihrisko Pirátska loď:

rozmery 4mx10,2m

materál: agátové drevo, vodo-
vzdorná preglejka, laminátová 
šmykľavka, lano

prvky: lezecké steny s chytmi, 
paluby, kapitánska paluba s 
kormidlo, podpalubie so sedením, 
šmykľavka, lanová lezecká stena

odporúčaná dopadová plocha: 
prírodný štrk

lod004

ô v 3-6



Materská  ško la

1 04 1 05

4 4

Preliezka Loď

dĺžka: samotná loď 10,5 m, so 
šmykľavkou 13m
šírka: 4,5m

potrebný priestor: 17mx7,5

odporúčané dopadové plochy: 
prírodný štrk

lezecké steny z vodovzdornej 
preglejky alebo dreva

lod006

ô
v 3-6

6-14



Materská  ško la

1 06 107

4 4



Materská  ško la

1 08 109

4 4

Prehľad prvkov špeciálne určených pre vekovú skupinu 

3-6 rokov + vhodné prvky pre škôlky

1. reťazové hojdačky, všetky typy

2. hojdačka hniezdo

3. prevažovacie hojdačky

4. domček maštaľ s hračkami 

5. hojdačky zvieratká na pružine

6. malé baranidlo

7. domček na stračej nôžke

8. striešky na pieskoviská

9. prístrešok Motýľ s kriedovou tabuľou

10. Človeče, nehnevaj sa

11. malá veža na lezenie



De
t  

 s
ké

ih
r 

  i
sk

á
Kl

i 
 s

ký

I h r i ská 
do  záhrady

Kategória Názov Kód produktu

Ihriská do záhrady Áčko za001

Bunker za002

Červivé jablko pre003

Jablko a hruška pre004

Domček na nôžkach do001

Jednoduchá šmykľavka od009

Jednoduché pieskovisko so sedením ps001

Ihrisko na zákazku za00x



Do  záhrady

1 1 2 1 1 3

5 5

Ihrisko Áčko

špeciálne navrhnuté ihrisko 
tvorí domček s uzatvárateľnými 
okenicami a “terasa”, prekryté sú 
šindľlovou strechou

pod domčekom sa nachádza 
pieskovisko, z terasy vedie malá 
šmykľavka, k terase je pripojená 
podesta, na ktorú vedie minileze-
cká stena

reťazové hojdačky sú spojené 
s podestou, na druhej strane 
“áčkom” - rebrinou a lanovou 
lezeckou stenou

sedáky - obyčajné alebo baby

za001

Ihrisko Bunker

špeciálne navrhnuté ihrisko 
tvorí domček s uzatvárateľnými 
okenicami a “terasa”, prekryté sú 
šindľlovou strechou

pod domčekom sa nachádza 
pieskovisko, z terasy vedie malá 
šmykľavka, k terase je pripojená 
podesta, na ktorú vedú schody

reťazové hojdačky sú pripojené k 
podeste, sedáky obyčajné alebo 
baby

za002

z z6-14 6-14



Do  záhrady

1 1 4 1 1 5

5 5
z

z

z

z

Červivé jablko

preliezka so šmykľavkou
bočné steny sú zhotovené 
z vodovzdornej preglejky

s tunelom pre červíka

pre003

Jablko a hruška

preliezačka z vodovzdornej 
preglejky s tunelom 
a šmykľavkou

pre004

Domček na nôžkach 

s terasou s pieskoviskom

do001

Jednoduchá šmykľavka

od009

Jednoduché pieskovisko 
so sedením

ps001

3-6 3-6

3-6 3-6
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Hracie prvky
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Ho jdačky

Typ hojdačky Názov Kód produktu

Reťazové Reťazové hojdačky s dvoma sedákmi hr002

Reťazové hojdačky so štyrmi sedákmi hr004

Reťazová hojdačka Kúzelnik hr00k

Reťazová hojdačka Zbojník hr00z

Reťazová hojdačka - originálny návrh hr00x

Hniezdo Hniezdo hr00h

Prevažovacie Prevažovacie hojdačky hp002

Prevažovacie hojdačky Koníky hp00k

Prevažovacie hojdačky - originálny návrh hp00x

Baranidlo Baranidlo malé hb004

Koníky v stajni hb00k

Hojdačka Vták hb00v

Barnidlo-pyramída Koník hb00p

Baranidlo podľa zadania hb00x

Pružinové Pružinová hojdačka Koník hpk00

Pružinová hojdačka Ovečka hpo00

Pružinová hojdačka Kozička hpz00

Pružinová hojdačka Autíčko hpa00

Pružinová hojdačka - originálny návrh hpx00



Ho jdačky

1 20 12 1

6 6

Potrebný priestor 8x4m

reťazové hojdačky
s dvoma sedákmi

hr002

Rozmery prvku 2x4m

Dopadová plocha 32m2

Výška pádu 1,6m

reťazové hojdačky
so štyrmi sedákmi

hr004

Potrebný priestor 8x8m

Rozmery prvku 2x8m

Dopadová plocha 64m2

Výška pádu 1,6m

Stredový stĺp ovzvláštnime 
tenkými guliačmi. Na hornom 
obrázku je napr. vtáčik.

Dva sedáky na jednej strane 
hojdačky sú špeciálne určené 
menším deťom - 
tzv. baby sedák.



Ho jdačky

1 22 123

6 6

Stredový stĺp s motívom 
kúzelníka 

Na základe celkovej témy ihriska 
vieme stredový stĺp obvzláštniť 
hravým prvkom. Kúzelníci ani 
zbojníci nám nerobia žiadny 
problém.

hr00k



Ho jdačky

1 24 1 25

6 6

prevažovacia hojdačka
hp002

hojdačka koníky
hp00k

Potrebný priestor 6,6x3,2m

Rozmery prvku 3,5x0,8m

Dopadová plocha -

Výška pádu do 1m

Potrebný priestor 8x4m

hojdačka hniezdo
kruh alebo ovál

hr00h

Rozmery prvku 2x4m

Dopadová plocha 32m2

Výška pádu 1,6m



Ho jdačky

1 26 127

6 6

Potrebný priestor 4,7x4,4m

malé baranidlo
hb004

Rozmery prvku 1,65x1,75m

Dopadová plocha -

Výška pádu do 1m

Motív baranidla prispôsobíme téme ihriska.

Baranidlo -pyramída 
Koník

hb00p



Ho jdačky

1 28 129

6 6

Potrebný priestor 6,6x6,2m

koníky v stajni
hb00k

Rozmery prvku 4,5x2,5m

Dopadová plocha -

Výška pádu do 1m

Hojdačka so strieškou Vták

hb00v



Ho jdačky

1 30 13 1

6 6

Potrebný priestor  Ø 3m

pružinová hojdačka koník
hpk00

Rozmery prvku 0,8x0,3m

Dopadová plocha -

Výška pádu do 1m

pružinová hojdačka ovečka

hpo00

pružinová hojdačka autíčko

hpa00

pružinová hojdačka kozička

hpz00

Motív hojdačky upravíme podľa témy ihriska - 
v zálohe máme aj prehistorického tvora či prasiatko.
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Pieskoviská

Kategória Názov Kód produktu

Striešky na pieskoviská Pieskovisko so sedením, bez striešky ps001

Jednoduchá strieška ps002

Záchranný čln ps003

Modlivka ps004

Kôrovec ps005

Chrobák ps006

Motýľ s kvetinou ps007

Motýľ ps008

Vták psOO9

Kohútí zápas ps010

Korytnačka I ps011

Korytnačka II ps012

Nový motív podľa originálneho návrhu ps00x

Pieskoviská, základný hrací prvok každého do-
brého ihriska, vieme postaviť dvomi spôsobmi:
Klasické (už existujúce alebo nové pieskov-
isko) pokryjeme strieškou (jednoduchou, s 
motívom vtáka, motýľa či chrobáka) alebo 
ho prispôsobíme téme ihriska - takto vznikla 
napríklad Korytnačka II, obyvateľka Korytnačie-

ho hradu, alebo pieskovisko Kohútí zápas, a mnohé 
ďalšie.
Rozmery prieskoviska nie sú fixné, prispôsobíme sa 
požiadavkám klienta.
Radi si vymýšľame, takže prezentované ihriská 
neslúžia len ako katalóg, ale najmä ako inšpirácia pre 
nové pieskoviská.



P ieskov iská

1 34 1 35

7 7

Jednoduché pieskovisko 
bez striešky

rozmery podľa požiadaviek

tvar podľa požiadavek (štvorec, 
obdĺžnik, päťuholník, atď)

ps001

Pieskovisko s jednoduchou
strieškou

rozmery podľa požiadaviek

ps002

Záchranný čln

špeciálne navrhnutý
k našim lodiam

ps003



P ieskov iská

1 36 137

7 7

Kôrovec

ps005

Modlivka

ps004



P ieskov iská

138 139

7 7

Chrobák - a jeho varianty
vzhľadom k charakteru dreva sa 
chrobáčikovia od seba vždy líšia

ps006

Motýľ s kvetinou
strieška bola postavená na už 

existujúcom ihrisku

ps007

Motýľ bez kvetiny
(nemáme obrázok)

ps008



P ieskov iská

1 40 14 1

7 7

Strieška Vták

ps009

Pieskovisko  Kohútí zápas

ps010

Toto pieskovisko nesie celkovú 
tému ihriska - je všeobecne 
známe, že dvaja kohúti sa 
v jednom výbehu navzájom 
neznesú. Preto Kohútí zápas, 
dvaja kohúti na pieskovisku, 
pripravení bojovať. Okolo nich 
stojí zo všetkých strán hradisko, 
ktoré môže evokovať aj arénu, 
dobrý priestor, odkiaľ zápas 
sledovať.

Korytnačka I

ps011

Korytnačka II

ps012

Korytnačka je zároveň 
aj preliezkou. V tomto prípade 

bol dopadovou plochou 
pod ihriskom piesok, 

preto bola voľba korytnačky 
prirodzenou. Z jej panciera 

sme urobili sme preliezačku. 
Piesok pod ňou môže slúžiť 

ako pieskovisko, ale zároveň 
nemusí.
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Prel iezky
Kategória Názov Kód produktu

Preliezačky Kombajn pre001

Rebrinák pre002

Červivé jablko pre003

Jablko a hruška pre004

Malá veža so strechou a chytmi pre005

Vodný mlyn pre006

Preliezka Vták pre007



Pre l i ezky

144 1 45

8 8

Kombajn

preliezačka so šmykľavkou, 
kabínou a tunelom

pre001

Rebrinák

pre002



Pre l i ezky

1 46 147

8 8

Červivé jablko

preliezka so šmykľavkou, vhodná 
do záhrady či do škôlky

bočné steny sú zhotovené 
z vodovzdornej preglejky

s tunelom pre červíka

pre003

Jablko a hruška

preliezačka z vodovzdornej 
preglejky s tunelom 
a šmykľavkou

vhodné do záhrady

pre004

Malá veža so strechou s chytmi

určená tým najmenším deťom

pre005

Preliezka Vták

Vhodné do škôlky.

pre007



3 3



Pre l i ezky

1 50 15 1

8 8

Vodný mlyn

Preliezačku tvorí sústava 
lanových a latkových mostíkov s 
podestami z ľavej strany.

Zozadu vedú lezecké steny s 
chytmi, z pravej strany rampa.

Z domčeka vedie šmykľavka, 
nachádza sa tam špeciálna 
hračka - vedierko na naberanie 
„zrna“ a násyp????????

Mlynské koleso slúži ako ďalší 
prístup do domčeka.

Vhodné ako zostava do škôlky.

pre006
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K o l o t o č e
Kategória Názov Kód produktu

Kolotoče Točidlo ko001

Kolotoč s chytmi ko002

Kolotoč Orbit ko003



Ko lotoče

1 54 155

9 9

Kolotoč s chytmi

ko002

Točidlo
potrebný priestor Ø4m

ko001

Kolotoč Orbit
potrebný priestor Ø6m

ko003
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D omče ky
Kategória Názov Kód produktu

Domčeky na hranie Domček na nôžkach do001

Domček Wall-e do002

Domček Slimák do003

Maštaľ so slamenou strechou do005

Debnička s jablkami do006

Domček s hračkami do007

Domček Vláčik do008

Domček na zákazku do00x



Domčeky

1 58 159

10 10

Domček na nôžkach 
s terasou s pieskoviskom

do001

Domček Wall-e

do002

Domček Slimák (ilustračný obrázok)

do003



Domčeky

1 60 16 1

10 10

Domček s hračkami

Drevený domček s hračkami, 
ideálny pre menšie deti alebo 
škôlkarov.

Ide o variantu našej maštale, 
tento domček má však drevenú 
strechu.

do007

Domček - debnička s jablkami

do006



1 1



Domčeky

1 64 1 65

10 10

Maštaľ so slamenou strechou

vo vnútri sú umiestnené hračky, 
okolo maštale je postavená 
ohrada pre hojdačky - zvieratká 
na pružine

do005



Domčeky

1 66 167

10 10

Drevený vláčik

do008
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Š pec iá lne
Kategória Názov Kód produktu

Outdoorové prvky na hranie Človeče, nehnevaj sa od001

Lano na preťahovanie od002

Knihovnička od003

Ortopedický chodník od004

Lanovka od005

Rybárske siete od006

Vodný svet od007

Kriedová tabuľa od008

Samostatná šmykľavka s guliačmi od009

Špeciálny prvok na zákazku od00x



Špec iá lne  prvky

170 17 1

11 11

Lano na preťahovanie

od002

Outdoorové Človeče, nehnevaj sa

od001

Knihovnička

od003



Špec iá lne  prvky

172 173

11 11

Ortopedický chodník

tvoria kamene, pníky a guliače 
rôzneho profilu
je vytvorený pre objavnú chôdzu 
naboso

od004



Špec iá lne  prvky

174 1 75

11 11

Lanovka

od005



Špec iá lne  prvky

176 177

11 11

Rybárske siete

prvky sa dajú využiť na 
precvičovanie balansu ako aj na 
rekreáciu

od006

Kriedová tabuľa

Jednoduchá kriedová tabuľa 
vhodná do školy či škôlky – 

samostatne stojaca so strieškou 
alebo bez, alebo ako súčasť 

altánku. 

Bez striešky 
od008a

So strieškou 
od008b

Samostatná malá šmykľavka. 
Schody vedúce na podestu sú 
obložené agátovými guliačmi.

od009



6 6



Špec iá lne  prvky

1 80 18 1

11 11

Vodný svet

Vodný svet je ihrisko simulujúce 
tok vody - od prameňa, cez malé 
potôčky až po deltu rieky. Na toku 
sa nachádzajú vodné mlynčeky. 
Druhou časťou je pumpa a 
sústava drevených korýt, ktoré 
ústia do rieky a klasická dedinská 
studňa. Ponad rieky vedie lanovo-
latkový mostík s vyhliadkovou 
vežou.

Tento prvok je vytvorený 
špeciálne na zákazku, 
prispôsobíme sa terénu a 
prianiam zákazníka.

od007



Špec iá lne  prvky

1 82 183

11 11

Pumpa a sústava korýt

Vodný svet - pohľad na pumpu, 
tok a vodné mlynčeky

Klasická dedinská studňa
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B l u d i s k á
Kategória Názov Kód produktu

Bludiská Bludisko Kúzelník

Bludisko Veľryba

Bludisko Orliaka morského

Bludisko na zákazku bl00x



7 7

B l ud i sko  Kúze ln ík



B lud iská

188 189

12 12

Bludisko Kúzelník

Samotné bludisko je súčasťou 
ihriska Kúzelník. Do bludiska sa 
vstupuje niekoľkokými spôsobmi, 
napr. šmykľavkou vedúcou z 
vysokej veže. 

bl00x - bludisko vymyslíme na 
zákazku



7 7

B lud isko 	Veľryba



B lud iská

1 92 193

12 12

Bludisko Veľryba

Veľryba je bludisko s 
vodotryskom - vyhliadkovou 
vežou. Ponad ňu vedie latkový 
most so zábradlím.
Pôdorys a rozmery bludiska 
upravíme podľa potrieb.

bl00x - bludisko vymyslíme na 
zákazku



7 7

B l ud i sko  Or l i aka 
morského



B lud iská

1 96 197

12 12

Bludisko Orliaka morského

Motívom ihriska je Orliak morský, 
pôdorys bludiska bol odvodený 
od okolitých stromov, ktoré 
sme na mieste rozhodne chceli 
ponechať.

bl00x - bludisko vymyslíme na 
zákazku
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N a š a  f lot i l a
Kategória Názov Kód produktu

Preliezky lode Pinta lod001

Loďka lod002

Krížnik lod003

Pirátska loď lod004

Veľká loď lod005

Preliezka Loď lod006



Naša  f lot i la

200 20 1

13 13

Loďka Pinta

malá loďka prispôsobená 
škôlkarom

tvorí podpalubie, znížená paluba, 
kapitánsky mostík s kormidlom, 
lanová lezecká stena a šmykľavka

lod001



Naša  f lot i la

202 203

13 13

Loďka 

malá loďka prispôsobená
škôlkarom
tvorí podpalubie, predná paluba,
kapitánsky mostík s kormidlom a 
so strieškou,
lezecká stena z preglejky
a šmykľavka

lod002



Naša  f lot i la

204 205

13 13

Loď Krížnik

dĺžka lode 17m, šírka 9m
okolo lode sú potrebné dopadové 
plochy – na každú stranu 2 
metre, takže potrebný priestor 
pre loď je 21mx13m

prvky: siete, lezecká stena s 
chytmi 2 ks, podesty – paluba, 
baranidlo, šmykľavky, kapitánska 
paluba s kormidlom, podpabulie 
s hojdačkou baranidlo, lanové 
lezecké steny vedúce do 
vyhliadkového koša, predná 
paluba

určené pre väčšie deti, vhodné do 
školy či verejného priestoru

lod003



Naša  f lot i la

206 207

13 13

Pirátska loď

malá loďka prispôsobená
škôlkarom
tvorí podpalubie so sedením, 
predná paluba, kapitánsky mostík 
s kormidlom, lanová lezecká 
stena, lezecká stena z preglejky 
2ks
a šmykľavka

lod004



Naša  f lot i la

208 209

13 13

Veľká loď

Je určená pre väčšie deti a 
obsahuje aj viac prvkov.

Preliezačku tvoria predná a zadná 
paluba, rampy, drevené lezecké 
steny s chytmi, šmykľavky 2ks, 
kapitásnka paluba s kormidlom, 
podbalubím s hojdačkou 
baranidlo, stožiarmi s lanovými 
prvkami a nármorníckym košom, 
na ktorý vedú lanové lezecké 
steny.

lod005



Naša  f lot i la

2 10 2 1 1

13 13

Preliezka Loď

dĺžka: samotná loď 10,5 m, 
so šmykľavkou 13m
šírka: 4,5m

potrebný priestor: 17mx7,5

odporúčané dopadové plochy: 
prírodný štrk

lezecké steny z vodovzdornej 
preglejky alebo dreva, lanová 
lezecká stena

kapitánska paluba s kormidlom 
a predná paluba, podbalubie so 
sedením

lod006
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F i t p r v k yFit prvky – prvky na cvičenie vyrábame 
z odolného agátového dreva v kombinácii 
s kovovými trúbkami. Ide o hrazdy, rebriny, bradlá 
a ich kombinácie, guliače a pníky. Jednotlivé prvky 
môžu byť umiestnené samostatne ako fit park 
na ulici či v parku alebo v rámci detského ihris-
ka. Našim špeciálnym produktom sú fitdráhy 

– zostavy guliačov a pníkov za sebou, ktoré slúžia na 
udržanie kondície a precvičovanie balansu.
V zásade vám radi navrhneme dráhu, ktorá bude 
dobre fungovať aj vyzerať.



F ITprvky

2 14 2 15

214 14

Naklonená rovina

ftp002

Bradlá

- samostatne stojaci prvok
alebo ako súčasť fitdráhy

ftp001

1. Samostatne stojace prvky ftp



F ITprvky

2 16 2 17

214 14

Zostava na cvičenie

ftp004

Rebrina

- samostatne stojaci prvok
alebo ako súčasť fitdráhy

ftp003



F ITprvky

2 18 2 19

214 14

Prevažovačka “nastojáka”

ftp005

Lano na preťahovanie

od002

Vysoká veža

na vežu sú dva prístupy - jeden s 
lanom na kladke a sedákom

 a tyč na šplhanie
z veže vedie dlhá šmykľavka

ftp006



F ITprvky

220 22 1

214 14

Balančný mostík

ftp007

Horizontálne guliače

ftd002

Pníky

- ako samostatný prvok alebo 
slúži ako prechod medzi prvkami

ftd001

2. drevené prvky ftd



F ITprvky

222 223

214 14

Horizontálne a vertikálne guliače
typ 2- dlhé

ftd004

Horizontálne a vertikálne guliače
typ 1 - krátke

ftd003

Horizontálny rebrík
- typ 1 - na jednom horizontál-

nom guliači

ftd006

Horizontálne a vertikálne guliače
typ 3 - krátke s pomocnými 

lanami

ftd005



F ITprvky

224 225

214 14

Horizontálny rebrík
- typ 2 - na dvoch horizontálnych 
guliačoch

ftd007

Drevený prechod

ftd008

Prechod s chytmi na rúčkovanie

ftd009

Latkový mostík

ftd010



F ITprvky

226 227

214 14

Valec

ftd011

Lanové prechody

- lano medzi dvoma pníkmi
(naľavo)

ftl001

- dve laná, medzi dvoma stĺpmi, 
jedno lano v úrovni pliec
(napravo)

ftl002

- dve laná , medzi dvoma stĺpmi, 
jedno lano nad hlavou

ftl003

3. lanové prvky ftl

Lanové prechody

Liany

- dve laná medzi dvoma 
podestami, z vrchného lana visia 

krátke laná

ftl004

Lanové prechody

- dve laná medzi dvoma 
podestami, spodné a vrchné lano 

sú spojené zavesenými lanami

ftl005



F ITprvky

228 229

214 14

Lanové prechody

- tri laná medzi dvoma 
podestami, dve laná po stranách 
slúžia ako opora

ftl006

Lanová stena

ftl007

Lanové mostík
medzi dvoma podestami

ftl008



F ITprvky

230 23 1

214 14

Špirála

ftl009

Šlapáky z vdovzdornej preglejky 
na reťaziach medzi dvoma 

podestami  - malé

ftr001

4. reťazové prvky ftr



F ITprvky

232 233

214 14

Šlapáky na reťaziach - veľké
- medzi dvoma podestami

ftr002

Horizontálny guliač na reťaziach

ftr04

Most z guliačov na reťaziach
- medzi dvoma podestami

ftr003



F ITprvky

234 235

214 14

2. zostava prvkov

- horizontálne guliače
- horizontálne a vertikálne guliače

- pníky
- horizontálny rebrík

- drevený prechod
- prechod s nerezovými chytmi

- lanový prechod s dvoma lanami
- lanový prechod s dvoma lanami 

a so zavesenými lanami, ktoré 
spájajú horné a dolné lano

- lanový prechod s dvoma lanami 
a s visiacimi lanami

- lanový prechod s troma lanami
- lanový prechod medzi pníkmi

- lanový mostík
- šlapáky na reťaziach malé
- šlapáky na reťaziach veľké

fit001

Fitdráha v Šamoríne

1. samostatné prvky na cvičenie

- naklonená rovina
- bradlá
- zostava rebrín
- prevažovačka “nastojáka”
- veľká veža s lanom a tyčou na 
šplhanie a šmykľavkou

fit001



F ITprvky

236 237

214 14

Fitdráha na Čiernej vode

zostava zahŕňa tieto prvky:
- horizontálny rebrík
- horizontálne guliače
- pníky
- lanový mostík
- lanový prechod s dvoma lanami
- lanový prechod s troma lanami
- horizontálne a vertikálne guliače
- lanovú stenu
- horizontálne a vertikálne guliače s pomocným lanom
- horizontálny rebrík typ 2
- lanový prechod so zvislými spájajúcimi lanami
- lanový prechod so zavesenými lanami
- prechod s chytmi na rúčkovanie

fit003



F ITprvky

238 239

214 14

Fitdráha v Liptovskej osade

zostava zahŕňa tieto prvky:

- horizontálny rebrík
- horizontálne guliače
- pníky
- lanový mostík
- lanový prechod s dvoma lanami
- lanový prechod s troma lanami
- horizontálne a vertikálne guliače
- horizontálny rebrík typ 2
- bradlá
- prechod s chytmi na rúčkovanie

fit004



F ITprvky

240 24 1

214 14

Fitveža s mostíkmi

ideálna na školský dvor

zostava zahŕňa tieto prvky:

-mostík s guliačmi na reťaziach
- veža s lezeckou stenou
- lanový mostík
- latkový mostík
- horizontálny guliač

zs001



F ITprvky

242 243

214 14

Zostava Trojveža

ideálna na školský dvor alebo do 
parku

zostava zahŕňa tieto prvky:

- latkový mostík
- šlapáky na reťaziach veľké
- prechod s dvoma lanami
- lanová stena
- horizontálne a vertikálne guliače
- pníky
- bradlá
- prechod s troma lanami
- lezecké steny
- tyč na šplhanie

zs003a / zs003b / zs003c



F ITprvky

244 245

214 14

Fitdráha Orliak

horizontálny guliač
lanový prechod s dvoma lanami
lanová stena
lanový prechod so zavesenými 
lanami

fit006

Fitdráha Korytnačka

pníky
rebrík áčko
bradlá
guliač na reťaziach
kladina
rebrík na dvoch guliačoch
rebrina

fit007



F ITprvky

246 247

214 14

Zostava Šurany

bradlá
rebrina
lanová lezecká stena

fit008

Fitdráha Bernolák

bradlá
pníky

lanová lezecká stena
horizontálne a vertikálne guliače

valec
lanový prechod s troma lanami

lanový prechod s dvoma lanami
guliač na reťaziach

horizintálny most na dvoch 
guliačoch

rebriny

fit009



F ITprvky

248 249

214 14

Fitdráha Kúzelník

bradlá
pníky

kladina
lanový prechod s dvoma lanami

lanová lezecká stena
rebrina

horizontálny rebrík na dvoch 
guliačoch

guliač na reťaziach

fit010



F ITprvky

250 25 1

214 14

Kyslíková dráha

zostava rebrín
naklonená rovina sed-ľah
horizontálna kladina
stúpajúca kladina
prekážky, hranoly

fit011



F ITprvky

252 253

214 14
Kategória Názov Kód produktu

Samostatne stojace prvky bradlá ftp001

naklonená rovina “sed-ľah” ftp002

rebrina ftp003

zostava na cvičenie ftp004

prevažovačka “nastojáka” ftp005

lano na preťahovanie od002

vysoká veža s tyčou a lanom ftp006

balančný mostík ftp007

Drevené prvky pníky ftd001

horizontálne guliače ftd002

horizontálne a vertikálne guliače typ 1 - krátke ftd003

horizontálne a vertikálne guliače typ 2 - dlhé ftd004

horizontálne a vertikálne guliače typ 3 - s lanami ftd005

horizontálny rebrík typ 1 ftd006

horizontálny rebrík typ 2 ftd007

drevený prechod ftd008

prechod s chytmi na rúčkovanie ftd009

latkový mostík ftd010

valec ftd011

Lanové prvky lanový prechod - lano medzi pníkmi ftl001

lanový prechod - dve laná medzi stĺpmi typ 1 ftl002

lanový prechod - dve laná medzi stĺpmi typ 2 ftl003

Kategória Názov Kód produktu

lanový prechod - liany ftl004

lanový prechod - spojené laná ftl005

lanový prechod - tri laná medzi podestami ftl006

lanová stena ftl007

lanový mostík ftl008

špirála ftl009

Reťazové prvky šľapáky na reťaziach - malé ftr001

šľapáky na reťaziach - veľké ftr002

guliačový mostík ftr003

horizontálny guliač na reťaziach ftr004

Fitdráhy Fitdráha Šamorín 1 fit001

Fitdráha Šamorín 2 fit002

Fitdráha Lúčny koník fit003

Fitdráha Liptovská Osada fit004

Fitveža s mostíkmi zs001

Trojveža zs003

Fitdráha Orliak fit006

Fitdráha Korytnačka fit007

Fitdráha Šurany fit008

Fitdráha Bernolák fit009

Fitdráha Kúzelník fit010

Kyslíková dráha fit011
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M o b i l i á r

Kategória Názov Kód produktu

Altánky, prístrešky, pergoly Altánok so šindľovou strechou alv001

Altánok s drevenou strechou alv002

Altánok na zákazku alv00x

Altánok do školy als001

Prístrešok Motýľ als002

Cykloaltánok alc001

Prístrešok s drevenou strechou alc002

Trhové stánky alt001

Pergola na zákazku alp00x

Lavičky Lavička na zákazku lav00x

Lavička bez opierky s guliačom lav001

Lavička bez opierky lav002

Lavička s opierkou lav003

Lavička z guliačov lav004

Stôl s lavicami bez opierky st001

Stôl s lavicami s opierkou st002

Smetné koše Jednoduchý smetný kôš sk001

Krytý smetný kôš sk002

Informačné tabule Jednoduchá so strieškou na výšku ta001

Jednoduchá so strieškou na šírku ta002

So strieškou veľká ta003

Bez striešky na výšku ta004

Bez striešky veľká ta005

Pitné fontánky Pitné fontánky na zákazku fon00x



Mob i l i ár

256 257

215 15

Altánok so sedením a šindľovou 
strechou
vhodný do verejných priestorov

alv001

Altánky sme rozdelili na nasledovné kategórie:

- vhodné do parkov a iných verejných priestorov, s lavicami - so šindľovou alebo drevenou strechou, priemer 5m
- vhodné pre vonkajšie vyučovanie v základných a materských školách, s lavicami a stolmi, priemer 5m
- prístrešky pre školy, so sedením a kriedovou tabuľou
- cykloaltánky, s lavicami a stolom, rozmery pôdorysu cca 3x2,5m

Altánky vyrobíme aj podľa požiadaviek zákazníka.



Mob i l i ár

258 259

215 15

Altánok so sedením a drevenou 
strechou
vhodný do verejných priestorov

alv002



Mob i l i ár

260 26 1

215 15

Altánky so slamenou strechou 
navrhujeme na zákazku vrátane 
sedenia
môže ísť o bufety, pódiá či 
menšie altánky
vhodný do verejných priestorov

alv00x

Pódium

Altánok so slamenou strechou, 
so sedením stolmi po dvoch 
stranách, stredovým barom 
s barovými lavicami “kone” 
a s grilom

Bufet so sedením



Mob i l i ár

262 263

215 15

Altánok so šindľovou strechou, 
lavicami a stolmi
vhodný pre školské triedy

als001

Prístrešok Motýľ
so šindľovou strechou

prenosnými lavicami
a kriedovou tabuľou

vhodný pre škôlkarov

als002



Mob i l i ár

264 265

215 15

Cykloaltánok so šindľovou 
strechou, lavicami a stolom
vytvorený špeciálne ako 
oddychový prístrešok popri 
cyklotrasách

pôdorys cca 3x2,5m
strecha 3x4m

alc001

Prístrešok s drevenou strechou, 
lavicami a priestorom pre stôl

vhodný do verejných priestorov
vhodný do záhrady

alc002



Mob i l i ár

266 267

215 15

Trhové stánky
so šindľovou strechou

alt001

Pergola so sedením
na zákazku podľa požiadaviek

alp00x



Mob i l i ár

268 269

215 15

Lavička bez opierky 
so zaujímavým guliačom

lav001

Jednoduchá lavička bez opierky 

lav002

Lavička tematická na zákazku
v tomto prípade s motívom 
dedinských zvierat

lav00x



Mob i l i ár

270 27 1

215 15

Stôl s lavicami bez opierky

st001

Lavica z guliačov
s opierkou

lav004

Stôl s lavicami s opierkami

st002

Jednoduchá lavička 
s opierkou

lav003



Mob i l i ár

272 273

215 15

Jednoduchý smetný kôš

sk001

Obložený smetný kôš so strieškou

sk002

Informačná tabuľa so strieškou
pre jednu tabuľu na výšku v rozmere 50x70cm

ta001

Informačná tabuľa so strieškou
pre jednu tabuľu na šírku v rozmere 70x50cm

ta002

Informačná tabuľa so strieškou
pre dve tabule na výšku alebo jednu veľkú na šírku

ta003



Mob i l i ár

274 275

215 15

Informačná tabuľa bez striešky
pre jednu tabuľu na výšku v rozmere 50x70cm

ta004

Informačná tabuľa bez striešky
pre dve tabule na výšku alebo jednu veľkú na šírku

ta005

Informačná tabuľa so strieškou
pre veľký formát 90x120 cm

ta006

Informačná tabuľa so strieškou
pre veľký formát

ta007



Mob i l i ár

276 277

215 15
Pitná fontánka na zákazku

fon00x

Námestie Veľké Lovce I

Námestie Veľké Lovce II



Mob i l i ár

278 279

215 15

Šamorín III

Pitná fontánka na zákazku

fon00x

Šamorín I

Šamorín II



Mob i l i ár

280 28 1

215 15



Kontakt
Akad. sochár Jozef Kliský
tel.: 0905 327 157
mail: jozef.klisky@gmail.com

www.detskeihriskaklisky.sk
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