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Anotácia:
Chránič, najm ä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného ná
bytku zahŕňa aspoň dva ochranné diely (I), ktoré majú spo
jovacie prostriedky (3) určené na vzájomné spojenie týchto
aspoň dvoch ochranných dielov (I). N a svojej vnútornej
strane obsahuje aspoň jeden z ochranných dielov (I ) výrez
(2) tak, aby sa spojením aspoň dvoch ochranných dielov
(I), z ktorých aspoň jeden obsahuje výrez (2), vytvoril stre
dový otvor (4), a okolo výrezu (2) sa nachádzajú perforácie
(6) umožňujúce vylomenie časti (5) aspoň z jedného z
ochranných dielov (I).
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Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku

Oblasť techniky
Vynález sa týka chrániča, najm ä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku, ktorý slúži na
ochranu rastlín alebo predm etov pred burinou, trávou a nečistotami.

Doterajší stav techniky
Pri prácach v záhrade a iných priestoroch, napr. pri kosení trávy, je potrebné dávať veľký
pozor na to, aby sa nepoškodili ovocné či okrasné stromčeky, kríky, stĺpiky oplotenia, stĺpy,
dopravné značky alebo záhradný nábytok.
V súčasnom stave techniky sú známe chrániče strom ov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku
rôzneho prevedenia. N ajčastejšie sa používa ochrana stĺpmi s pletivom , ktoré sa spájajú
pom ocou náradia, a následne je potrebné ich ošetriť proti korózii. Iným typom je drevený
chránič, ktorý sa skladá z niekoľkých častí, a je potrebná jeho ochrana proti hnilobe.
Nevýhodou týchto riešení je to, že po niekoľkých rokoch je potrebná ich opakovaná
povrchová ochrana.
Ďalej je znám y kovový chránič vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je ale ekonom ický
veľmi náročný.
Spoločnou nevýhodou všetkých doteraz znám ych riešení je to, že neum ožňujú prispôsobenie
chrániča rozm erom chráneného predm etu.
Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť chránič, najm ä strom ov, kríkov, stĺpov
a záhradného nábytku, ktorý m á schopnosť prispôsobiť sa rozm erom chráneném u predm etu,
je jednoducho zm ontovateľný, nevyžaduje náročnú údržbu, je šetrný k životném u prostrediu
a jeho výroba je ekonom icky nenáročná.

Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje chránič, najm ä
stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku podľa tohto vynálezu ktorého podstata spočíva
v tom, že zahŕňa aspoň dva ochranné diely, ktoré m ajú spojovacie prostriedky. Tieto
spojovacie prostriedky sú určené na vzájom né spojenie týchto aspoň dvoch ochranných dielov
a to tak, že ich spojením vznikne chránič. N a svojej vnútornej strane obsahuje aspoň jeden
z ochranných dielov výrez tak, aby sa spojením aspoň dvoch ochranných dielov, z ktorých
aspoň jeden obsahuje výrez, vytvoril stredový otvor. Okolo výrezu sa nachádzajú perforácie
um ožňujúce vylomenie časti aspoň jedného z ochranných dielov. A vylom ením časti
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z ochranného dielu m ožno získať chránič s rozm erm i stredového otvoru podľa rozm erov
chráneného predm etu.
Spojovacími prostriedkam i sú výhodne rýchloupínacie zámky. Pom ocou rýchloupínacích
zámkov je chránič jednoducho a rýchlo zm ontovateľný aj rozoberateľný.
Okolo výrezu určeného na vytvorenie stredového otvoru sa m ôže nachádzať viac ako jedna
línia perforácií. Tým je um ožnená väčšia m iera prispôsobenia chrániča chráneném u predm etu.
V o výhodnom uskutočnení chránič zahŕňa práve dva ochranné diely, ktoré sú osovo súmerné.
Alternatívne ale m ôže byť ochranných dielov aj viacero, napríklad tri, štyri, päť, šesť alebo
ešte viac. Ochranné diely m ôžu byť tiež nesúm erné. Jeden z ochranných dielov alebo niektoré
z ochranných dielov nem usia obsahovať výrez. Takisto môžu ochranné diely obsahovať
odlišný počet línií perforácií um ožňujúcich vylom enie častí ochranných dielov alebo prípadne
niektorý diel či niektoré z dielov nem usia obsahovať žiadne perforácie.
V ďalšom výhodnom uskutočnení m á chránič tvar m edzikružia. A lternatívne m ôže mať
chránič štvorcový, obdĺžnikový, oválny alebo nepravidelný tvar resp. akýkoľvek iný tvar,
ktorý sa požaduje. Rovnako výrezy a nimi vytvorené stredové otvory m ôžu m ať rôzny tvar.
Napr. štvorcový, obdĺžnikový, oválny alebo nepravidelný tvar resp. akýkoľvek iný tvar, ktorý
sa požaduje.
Chránič

je

výhodne

vyrobený

z plastu

a

ešte

výhodnejšie

z ekologického

100%

recyklovateľného plastu.
V eľkosť stredového otvoru chrániča podľa predkladaného vynálezu sa dá veľm i jednoducho
m eniť vylom ením pozdĺž perforácie. Tým sa zabezpečí prispôsobenie chrániča rozm erom
chráneného objektu.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie vysvetlený, bez obm edzenia rozsahu ochrany, prostredníctvom obrázkov.
N a obr. I je znázornený chránič tvaru m edzikružia v zmontovanom stave pri pohľade zboku a
zhora.
N a obr. 2 je znázornený chránič tvaru m edzikružia v rozloženom stave pri pohľade zboku a
zhora.
N a obr. 3 je znázornený chránič tvaru m edzikružia po úprave stredového otvoru vylom ením
častí pozdĺž perforácie, pri pohľade zboku a zhora.
N a obr. 4 je znázornený chránič štvorcového tvaru v zmontovanom stave pri pohľade zboku a
zhora.
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N a obr. 5 je znázornený chránič štvorcového tvaru v rozloženom stave pri pohľade zboku a
zhora.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Príklad I
Bol vytvorený chránič podľa predkladaného vynálezu, vyobrazený na obrázkoch I až 3.
Chránič sa skladá z dvoch ochranných dielov i , na ktorých sa nachádzajú spojovacie
prostriedky 3, ktorým i sú rýchloupínacie zámky. N a svojej vnútornej strane obsahujú obidva
ochranné diely I výrez 2. Spojením ochranných dielov I pom ocou rýchloupínacích zám kov
sa vytvorí ochrana stromov, kríkov, stĺpikov oplotenia, stĺpov alebo záhradného nábytku so
stredovým otvorom 4 pre chránený predm et. Okolo výrezu 2 sa nachádzajú viaceré línie
perforácií 6 um ožňujúce vylom enie častí 5 ochranných dielov

I.

Priem er stredového otvoru 4

sa dá veľmi jednoducho m eniť vylom ením častí 5 pozdĺž perforácií 6. C hránič je osovo
súmerný, m á tvar m edzikružia a je vyrobený z ekologického 100% recyklovateľného plastu.
Pri aplikácii predkladaného vynálezu sa odporúča chránený strom, krík, stĺpik oplotenia, stĺp
alebo dopravnú značku a ich bezprostredné okolie najprv očistiť od buriny, trávy a iných
nečistôt. N ásledne sa priloží ku chráneným predm etom jeden ochranný diel I a skontroluje
veľkosť stredového otvoru 4 pre chránený predm et. Ak je priem er daného chráneného
predm etu väčší, vylom ia sa potrebné časti 5 pozdĺž perforácie 6 na obidvoch ochranných
dieloch I . Potom sa ochranné diely i pevne spoja pom ocou rýchloupínacích zám kov tak, aby
sa chránený predm et nachádzal v strede kruhového otvoru 4.

Príklad 2
Bol vytvorený chránič podľa predkladaného vynálezu, vyobrazený na obrázkoch 4 a 5.
Chránič sa skladá z dvoch ochranných dielov I , na ktorých sa nachádzajú spojovacie
prostriedky 3, ktorým i sú rýchloupínacie zámky. N a svojej vnútornej strane obsahuje jeden
ochranný diel i výrez 2, ktorý je tvaru štvorca. Spojením ochranných dielov

\

pom ocou

rýchloupínacích zámkov sa vytvorí ochrana stromov, kríkov, stĺpikov oplotenia, stĺpov alebo
záhradného nábytku so stredovým otvorom 4 pre chránený predmet. Okolo výrezu 2 sa
nachádzajú viaceré línie perforácií 6 um ožňujúce vylomenie častí 5 ochranných dielov I .
Rozm ery stredového otvoru 4 sa dajú veľm i jednoducho meniť vylom ením častí 5 pozdĺž
perforácií 6. Chránič môže m ať tvar kruhu, obdĺžnika, štvorca a pod. Stredový otvor m á tvar
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štvorca a vylom ením častí 5 pozdĺž perforácií 6 m ožno meniť rozm ery stredového otvoru
podľa potreby. Chránič je vyrobený z ekologického 100% recyklovateľného plastu.

Priemyselná využiteľnosť
Chránič podľa predkladaného vynálezu je využiteľný pri ochrane strom ov, kríkov, stĺpikov
oplotenia, stĺpov, dopravných značiek a záhradného nábytku. Uplatnenie má napríklad v
pôdohospodárstve.
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P a ten to v é n á ro k y

1. Chránič, najm ä strom ov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku, v y z n a ču jú c i sa tý m , že
zahŕňa aspoň dva ochranné diely (I), ktoré m ajú spojovacie prostriedky (3) určené na
vzájom né spojenie týchto aspoň dvoch ochranných dielov (I), pričom na svojej vnútornej
strane obsahuje aspoň jeden z ochranných dielov (I) výrez (2) tak, aby sa spojením aspoň
dvoch ochranných dielov (I), z ktorých aspoň jeden obsahuje výrez (2), vytvoril stredový
otvor (4), a okolo výrezu (2) sa nachádzajú perforácie (6) um ožňujúce vylom enie časti (5)
aspoň z jedného z ochranných dielov (I).

2. Chránič podľa nároku I v y zn aču jú ci sa tý m , že spojovacími prostriedkam i (3) sú
rýchloupínacie zámky.

3. Chránič podľa ktoréhokoľvek z nárokov I alebo 2 vy zn aču jú ci sa tý m , že okolo výrezu
(2) určeného na vytvorenie stredového otvoru (4) sa nachádza viac ako jed n a línia
perforácií (6).
4. C hránič podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 3 vy zn aču jú ci sa tým , že zahŕňa práve dva
ochranné diely (I), ktoré sú osovo súmerné.

5. Chránič podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 4 vyzn aču jú ci sa tým , že m á tvar
m edzikružia.

6. Chránič podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 5 vyznačujúci sa tý m , že je vyrobený
z plastu.
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