
Príloha č. 3 – Špecifikácia ihriska pre hokejbal 

Projektová dokumentácia zverejnená:  

http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/hokejbalove-ihrisko-park-peknicka.alej 

Novo navrhované ihrisko sa osádza na existujúcu ucelenú spevnenú plochu pôvodného 
basketbalového ihriska, v areáli parku a športových plôch na Pekníkovej ulici, ktorý je oplotený 
s existujúcou infraštruktúrou. Hracia plocha je sprístupnená asfaltovým chodníkom areálu, v rámci 
ihriska je osadená elektrická rozvodnica, označ. RP-1, ktorá je určená na pripojenie navrhovaného 
ihriska. V súčasnosti sa plocha využíva ako basketbalové ihrisko s troma košmi. Areál -navrhované 
ihrisko sa rozkladá na pozemku parc.č. 1425. Uvažovaná stavba ihriska sa osádza na existujúcu 
spevnenú plochu, v existujúcom areáli, svojim určením bude rozširovať rôznorodosť športového vyžitia 
v danom areáli, čiže je v súlade s aktuálnym  funkčným využitím z hľadiska územného plánu. 

Hokejbalové ihrisko je riešené ako ľahké montované, pozostávajúce s mantinelov ktoré vymedzujú 
hraciu plochu: 18,00 x36,00m, s rohovým zaoblením s vnútorným polomerom 3,20m. Za bránkami je 
opatrené záchytnými sieťami vo výške: +5,020m, v pozdĺžnej časti vo výške: +3,2250m od hracej 
plochy. Súčasťou ihriska budú aj dve samostatné striedačky a jedna časomiera, ktoré budú v polohe pri 
vstupoch na hraciu plochu, poloha vstupov je orientovaná z priľahlého asfaltového chodníka. 

Konštrukčne sa jedná o montovanú stavbu, bez potreby založenia, drenáže, s využitím rovinatosti 
asfaltového ihriska. Ukotvenie do existujúcej plochy (predpokladá sa betónová platňa hr.200mm + 
asfaltový kryt) je za pomoci kotviaceho profile mantinelu, ktorý sa pevne -chemickými kotvami upevní 
do podkladu, následne sa k nemu primontuje oceľový rám mantinelu so štandardným rozmerom: 2,50 
x1,270m, na ktorom je z vnútornej strany ihriska namontovaná drevotriesková doska -preglejka 
hr.15mm. Konštrukcia záchytnej siete sa montuje priamo na oceľový rám mantinelu, tak aby od hracej 
plochy bola vo výške: 5,20 /3,250m. Stĺpiky osvetlenia profilu: 80/80/2mm budú samostatné v krajných 
polohách, resp. v štyroch rohoch pred zaoblením, výšky: 6,0m s vnútorným vedením kabeláže, 
ukončené LED osvetlením s výkonom 200W.  

Mimo plochy potrebnej na osadenie ihriska hokejbalu bude na novo zriadené jedno oficiálne 
basketbalové -streetbalové ihrisko s jedným košom a po bočných stranách budú osadené dva koše bez 
čiarovania. Pre potreby osadenia basketbalových košov je nutné pred pripraviť betónovú zakladaciu 
pätku rozmerov: 0,80 x0,80m, výšky 1,00m, na ktorú sa následne chemicky prikotví konštrukcia koša. 
Kóta ±0,000 je definovaná ako existujúca úroveň -rovina asfaltového krytu existujúceho ihriska. 

 

PRIESTOROVÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE 

Účel objektu:    hokejbalové ihrisko -plocha športu 

Rozmer hracej plochy:   18,0 x36,0m 

Počet vstupov:    4 

Zastavaná plocha:       existuj.celková plocha: 1.035,25m2 

Hracia plocha hokejbalu: 639,20m2 

Ihrisko -osvetlenia hracej plochy bude napojené z priľahlej rozvodnice označ.RP-1.  

Výstavba ihriska je uvažovaná v jednej etape na základe upresnenia verejného obstarávateľa. 


