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Oblasť techniky
Univerzálne ihrisko podľa tohto technického riešenia je určené najmä na účely telesnej výchovy v školách
alebo rekreačné športovanie.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti neexistuje univerzálne ihrisko na účely telesnej výchovy v školách alebo rekreačné športovanie. Je tu však predpoklad vzniku malých škôl najmä na dedinách a v malých mestách. V takýchto typoch
škôl nie je možné, najmä z priestorových a ekonomických dôvodov, budovať a potom udržiavať veľké ihriská, resp. telocvične na rôzne športy. Takéto ihriská by ani neboli pri malom počte žiakov využité.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje toto technické riešenie, kde univerzálne ihrisko pozostáva z hernej plochy
a okrajovej časti ihriska, z osvetlenia umiestneného v rohoch univerzálneho ihriska a osvetlenia na okrajoch
stredovej čiary univerzálneho ihriska, dvoch bránok s basketbalovými košmi a posilňovacím vybavením,
výškovo nerovnomerného oplotenia univerzálneho ihriska, úderových stien umiestnených na zadných stenách univerzálneho ihriska a najmenej jednej lavičky.
Herná plocha univerzálneho ihriska je vytvorená z pevného liateho materiálu a je zošikmená do pozdĺžnych strán, aby z hernej plochy odtekala dažďová voda alebo topiaci sa sneh. Výhodou takejto hernej plochy
je stály povrch a dobrá odrazová schopnosť. Herná plocha univerzálneho ihriska nepotrebuje skoro žiadnu
údržbu.
Herná plocha univerzálneho ihriska podľa tohto technického riešenia je vybavená hernými čiarami, čiarami na atletiku a rozvoj pohybových schopností, ako aj rozmerovými čiarami. Čiary pre jednotlivé športy a
účely môžu byť farebne rozlíšené.
Stožiare osvetlenia umiestnené na okrajoch stredovej čiary univerzálneho ihriska sú vybavené na upevnenie sietí v rôznych výškach na rôzne športy. Ideálnym typom svietidiel sú LED svietidlá, ktoré majú nižšie
prevádzkové náklady.
Univerzálne ihrisko podľa tohto technického riešenie je vhodné nielen na vyučovanie telesnej výchovy,
ale aj na mimoškolské športové vyžitie žiakov, ako aj rekreačných športovcov. Deti sa na takomto univerzálnom ihrisku môžu naučiť základy daného športu a pokiaľ ich daný šport zaujme, majú šancu sa mu ďalej venovať v príslušnom športovom klube.
Univerzálne ihrisko je vhodné na rôzne druhy športov, najmä na futbal, hádzanú, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, bedminton, vybíjanú, hokej, atletiku, posilňovanie, strečing. Najmä v súčasnej dobe je vhodné
športovať a pohybovať sa najmä vo vonkajšom prostredí a šport a pohyb upevňujú zdravie.
Výhodou tohto technického riešenia je aj jeho nenáročnosť na údržbu a dlhodobá životnosť až 50 rokov.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku č. 1 je vyobrazený bočný pohľad na univerzálne ihrisko.
Na obrázku č. 2 je vyobrazený čelný pohľad na univerzálne ihrisko.
Na obrázku č. 3 je vyobrazená bránka univerzálneho ihriska.
Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Univerzálne ihrisko má hernú plochu 1 a okrajovú časť 2 vytvorenú tak, že na štrkovom podklade vo
výške 20 cm je umiestnená železobetónová platňa s výškou 15 cm, modifikovaný asfalt s výškou 7 cm a
rozmermi 25 m x 15 m. Herná plocha 1 je 20 m x 10 m zošikmená spôsobom od stredu – von 1 až 2 % po
pozdĺžnych stranách.
V rohoch univerzálneho ihriska sú umiestnené štyri osvetlenia 3 pozostávajúce zo stožiara typu Guľatine
10 cm x 6 m s LED svietidlom typu Falkon S 53W740 S 6 k 0. Osvetlenie 4 umiestnené na okrajoch stredovej čiary je zložené zo zhodného typu stožiara aj svietidla, pričom tieto stožiare sú vybavené aj držiakmi a
napinákmi na upevnenie sietí na nohejbal, tenis, bedminton a volejbal.
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Dve bránky 5 s rozmermi Š 3 m x V 2 m sú umiestnené v bránkovisku hernej plochy (čelá bránky 5 majú
priemer 10 cm a ostatná časť je z guľatiny s priemerom 5 cm) a sú vybavené basketbalovými košmi a posilňovacím vybavením – rebrinami, hrazdou, bradlami (z guľatiny s priemerom 3 cm).
Univerzálne ihrisko je celé oplotené výškovo nerovnomerným oplotením 6, ktoré pozostáva z pletiva pozink – PVC – zelené PRIMA STRONG 2000 s rozmermi 2 m x 3 mm. Zadné steny univerzálneho ihriska sú
vybavené úderovými stenami 7 z betónu s rozmermi V 2,5m x Š 2 – 2,5 m H 3cm.
Na univerzálnom ihrisku sú umiestnené dve drevené lavičky 8.
Priemyselná využiteľnosť
Univerzálne ihrisko je využiteľné najmä na telesnú výchovu v školách, ako aj na rekreačné športovanie.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Univerzálne ihrisko, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z hernej plochy (1) a okrajovej
časti ihriska (2), z osvetlenia (3) umiestneného aspoň v rohoch univerzálneho ihriska a osvetlenia (4) na okrajoch stredovej čiary univerzálneho ihriska, dvoch bránok (5) s basketbalovými košmi a posilňovacím vybavením, výškovo nerovnomerného oplotenia (6) univerzálneho ihriska, najmenej jednej úderovej steny (7)
umiestnenej na zadných stenách univerzálneho ihriska a najmenej jednej lavičky (8), pričom herná plocha (1)
je pevná liata, je vyspádovaná a vybavená hernými čiarami, čiarami na atletiku a rozvoj pohybových schopností a rozmerovými čiarami; a stožiare osvetlenia (4) umiestnené na okrajoch stredovej čiary univerzálneho
ihriska sú vybavené na upevnenie sietí.
3 výkresy
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