
Sprístupňujeme  
hry všetkým.





D
ieťa má mať bezstarostný 

život. Mal by byť naplne-

ný úsmevmi a hrami. Keď 

prejdú dni nášho detstva, 

mali by sme mať nežné spomienky a priate-

ľov do života. Našou túžbou v spoločnosti 

HAGS je, aby každý dostal príležitosť zažiť 

takúto radosť. Ihriská a parkové objekty, 

ktoré navrhujeme, sú preto prístupné pre 

ľudí každého veku a so všetkými úrovňami 

telesných schopností.

Právo detí oddychovať a tráviť voľný 

čas, zapájať sa do herných a rekreačných 

aktivít je zakotvené aj v Dohovore OSN o 

právach dieťaťa. A deti s duševným alebo 

telesným postihnutím majú právo aktívne 

sa podieľať na živote spoločnosti*. 

Do návrhu našich výrobkov vkladáme 

starostlivé úvahy a projektovanie. Chceme 

vytvoriť príležitosti na hru i na telesnú akti-

vitu bez ohľadu na schopnosti dieťaťa.

Chceme, aby hra bola obohacujúcim 

a celoživotným zážitkom. Kruh hier HAGS 

je východiskový bod nášho úsilia. Tento 

kruh jasne ilustruje, že hra je viac ako len 

pár okamihov zábavy. Ukazuje, ako telesná 

aktivita zvyšuje inteligenciu, empatiu a silu 

dieťaťa. 

V tejto brožúre vám ukážeme, ako 

vytvoriť ihrisko, ktoré bude prístupné pre 

každého.

* Všetky deti s duševným alebo telesným postihnutím majú právo žiť plné a slušné životy v podmienkach, ktoré im uľahčujú integráciu 

do spoločnosti. Deti majú právo oddychovať a tráviť voľný čas, zapájať sa do herných a rekreačných aktivít. Články 23 a 31 Dohovoru 

Organizácie spojených národov o právach dieťaťa.



Prístupnosť má rôzne významy v rôznych 

kontextoch a návrh ihriska by mal byť určo-

vaný tými deťmi, ktoré ho používajú. Deti s 

telesným postihnutím sa môžu hrať, a chcú 

sa hrať, presne tak isto ako všetky iné deti. Pri 

čítaní tejto brožúry sa dozviete o myšlienkach a 

projektovaní, ktoré spoločnosť HAGS vkladá do 

návrh ihriska. Uvidíte, ako pomáhame vytvoriť 

také ihriská, ktoré hru sprístupnia každému. 

Nanešťastie však veľa dnešných škol-

ských a verejných ihrísk nie je prístupná pre 

deti s telesným postihnutím. Presne tak isto 

ako dospelí, aj deti potrebujú mať možnosť 

slobodne sa pohybovať ako najlepšie vedia. 

Rozsiahle úpravy môžu byť nevyhnutné v ško-

lách, kde deti trpia jednoznačne definovanými 

druhmi postihnutia, ktoré je potrebné projek-

tovať úplne od začiatku, zatiaľ čo herné plochy 

vo verejných parkoch si môžu vyžadovať 

špecifické zmeny, ktoré jednoducho a efektívne 

zvýšia prístupnosť ihriska. 

Spoločnosť HAGS sa venuje výrobe 

zariadení pre ihriská už viac ako 60 rokov. Za 

tento čas sme nahromadili bohaté skúsenosti 

a poznatky o tom, ako sa majú projektovať 

ihriská, aby sa dosiahli najlepšie možné 

výsledky. Za dlhé roky sme obohatili naše vedo-

mosti o prístupnosti vďaka spolupráci s radom 

organizácií a expertov z rôznych oblastí postih-

nutia.  A je úplne samozrejmé, že počúvame 

názory detí a ich inteligentné nápady. Naše 

spoločné úsilie vyústi do riešení, ktoré všetkým 

deťom sprístupnia zážitok z hry.

Čo máte na mysli, keď hovoríte 
Hra prístupná pre všetkých?

Keď sa dieťaťa spýtajú, čo preň hra znamená, odpovie vám spravidla, že “behanie, naháňanie, bicyklovanie a 

hranie s loptou". Hra úzko súvisí s aktivitou, priateľmi a výzvami. Dostanete rovnakú odpoveď od všetkých detí, 

bez ohľadu na úroveň ich fyzických schopností.



Na čo pamätať pri projektovaní ihriska
Ihrisko pre každého sa stáva prirodzeným 
miestom stretnutí pre deti i rodičov. Pri projek-
tovaní ihriska je nevyhnutné zobrať do úvahy 
nasledujúce aspekty:

•  Okrem herných zariadení ihrisko potrebuje aj 
atraktívne plochy s lavičkami a stolmi, kde si 
dospelí i deti, s telesným postihnutím alebo 
bez neho, môžu sadnúť a uvoľniť sa. Prvoradý 
význam majú aj odpadkové koše.

•  Musia sa zabezpečiť spevnené povrchy, aby 
deti i dospelí so zníženou pohyblivosťou mali 
úplný alebo čiastočný prístup na ihrisko. 
Chodníky k súpravám hojdačiek a herným 
zariadeniam by mali mať spevnený povrch, 
ktoré deťom i dospelým na invalidných vozí-
koch alebo s iným postihnutím, súvisiacim s 
mobilitou, umožnia dosiahnuť a použiť tieto 
zariadenia.  

•  Zvážte použitie mäkkých pogumovaných 
dlaždíc alebo liatej gumy na plochách pod 
hernými zariadeniami a hojdačkami, tak aby 
mali pevný povrch.

•  Kontrastné farby, zvuky a osvetlenie môžu 
deťom uľahčiť orientáciu na ihrisku. Na ozna-
čenie rôznych plôch možno využiť lavičky, 
herné zariadenia a povrchy rôznych farieb.

•  Osobitne prispôsobené herné zariadenia mož-
no skombinovať so štandardnými výrobkami, 
napr. bežné hojdačky s hojdačkami navrhnu-
tými pre deti s postihnutím. Ihriská pre ľudí v 
každom veku a s rôznymi schopnosťami by 
mali ponúkať príležitosti na radostné zážitky 
zo spoločnej hry.

•  Do bunkrov a budov na ihrisku by mali mať 
možnosť vojsť aj deti na invalidných vozíkoch. 
Tie sa môžu navrhovať s dvoma vstupmi bez 
podlahy a bez prahov dverí.

•  Obráťte sa na spoločnosť HAGS aj so svojimi 
požiadavkami a želaniami na osobitne uprave-
né herné zariadenia, ako napríklad špeciálne 
operadlá klasických a pružinových hojdačiek. 
Bude nám potešením pomôcť vám nájsť 
najlepšie riešenia pre vaše ihrisko.

•  Šmykľavky netreba umiestniť do herných 
konštrukcií – často fungujú rovnako dobre na 
svahoch alebo násypoch.

•  Porozmýšľajte o umiestnení protihlukových 
stien, ak je ihrisko vedľa rušnej cesty.

•  Tichý kútik sa môže stať vysoko cenenou 
časťou vášho ihriska. Vždy sa nájdu deti, ktoré 
sa radi hrajú niekde na tichšom mieste a preto 
môže byť výborný nápad ohradiť časť plochy 
ihriska.

•  Nezabudnite, že niekedy aj prší, alebo že na 
slnku môže byť niekedy nepríjemne horúco. 
Prístrešky na ochranu pred slnkom a dažďom 
sú mimoriadne praktické.

•  V blízkosti ihriska alebo park umiestnite aj 
záchod, prístupný pre invalidný vozík.

•  Spoločnosť HAGS vám s radosťou pomôže na-
vrhnúť efektné a funkčné ihrisko. Vieme, ako 
vytvoriť prostredie poskytujúce príležitosti na 
spoločenský styk a integráciu všetkým. Hoci 
nemôžeme vyrobiť také zariadenia, ktoré by 
naplnili potreby absolútne každého, vieme 
vytvoriť také ihriská, kde si každé dieťa nájde 
niečo pre seba a kde si všetky deti môžu nájsť 
spôsob, ako sa spolu hrať.



Ihrisko pre aktivitu
Žiadne dve ihriská ani podmienky nie sú rovnaké. Vyžadujú si rozdielne druhy projektovania a úprav. 

Pre spoločnosť HAGS je vždy radosťou ukázať ako jej výrobky pomáhajú pri úpravách ihriska a ako 

môžu pomáhať pri plánovaní prístupnosti. 

Na pieskovisku sa môžu 

spoločne hrať všetci. Máme 

obrovský sortiment vodných 

a pieskových hračiek, pri 

ktorých sa deti môžu hrať 

spoločne. 

Urobte z neho vzrušujúce mesto 
doplnením náročných prvkov, na 
ktorých deti môžu skákať, loziť, 
robiť premety, šmýkať sa, točiť sa a 
behať ako najlepšie dokážu. 

Spevnené povrchy umožnia 

deťom chodiť, behať, skákať a 

plaziť sa spoločne po celom 

ihrisku. 

Prechodové body, rampy, 

spevnené povrchy a dobre 

projektované usporiadanie 

umožnia postihnutým deťom 

podieľať sa na zábave i na hrách. 



Doplňte také výrobky, 

ktoré stimulujú deti k 

pozeraniu, počúvaniu 

a dotýkaniu sa.

Súčasné zariadenia rozšírte a 
zvýšte ich prístupnosť doplnením 

miest prechodu, špeciálnych 
sedadiel na hojdačky, operadiel, 

rámp a schodov.

Deti rozvíjajú zručnosti 

koordinácie a koncentrácie 

vždy keď sa hojdajú, 

precvičujú rovnováhu a 

bicyklujú. 

Naprojektujte dostatok miest na sedenie a stolov, aby si dospelí mohli spolu s 
deťmi zajesť. 



Nicole žije v Ĺrste, v južnej časti Štokholmu 

s rodičmi Anneli a Micke a sestrami Estelle a 

Celine. Celá rodina rada trávi čas vonku a je 

neustále v pohybe. Často navštevujú ihriská v 

miestnych parkoch. Majú už svoje obľúbené 

ihriská – iným sa zasa zďaleka vyhýbajú. To, že 

Nicole sa nemôže zapájať do zábavy a hier na 

týchto ihriskách je dôvod, prečo ich vylúčili.  

„Nie je to preto, že by niekto kedykoľvek 

vylúčil Nicole z hry inými na takomto ihrisku. 

Je to jednoducho preto, že sa nemôže zapojiť“, 

vysvetľuje Anneli. Mnohé ihriská majú po 

celom obvode drevený okraj, ktorý je vyplnený 

pieskom. Nicole sa nedostane dokonca ani k 

zariadeniu ihriska. Je dosť bolestivé pozerať sa 

na to. Jednoduchý pás rohožky by jej umožnil 

zdieľať vzrušenie a zábavu. 

Integrácia prírodných prvkov

Anneli je členkou správnej rady Švédskeho 

združenia pre deti a mládež s postihnutím 

(RBU) v Štokholme. Umožnilo jej to zapojiť sa 

do projektovania viacerých ihrísk a podieľala sa 

na projektoch s Bygg Klokt, čo je zastrešujúca 

„Upravené nemusí  
znamenať nudné“

Nicole je veselá a živá, má osem rokov a už čoskoro prejde do druhej triedy. Rovnako ako iné deti v jej veku 

aj ona je zvedavá duša, ktorá sa rada hrá vonku s priateľmi.  Jediné, čím sa Nicole líši od spolužiakov, je to, že 

sedí na invalidnom vozíku. Nicole má svalové ochorenie, ktoré jej nedovolí používať nohy a znamená, že jej 

ramená sú slabé. 



organizácia siedmich organizácií pre ľudí s 

postihnutím. 

Jedným z hlavných tipov Anneli pri pro-

jektovaní plochy ihriska je integrácia prírod-

ných prvkov. Hovorí nám o hracom parku na 

západnom pobreží Švédska, kde svah deťom 

umožňuje dostať sa na všetky úrovne herného 

zariadenia.  

Anneli poznamenáva „Je to vynikajúci 

prvok, ktorý Nicole umožňuje hrať sa na 

zariadení rovnako, ako každé iné dieťa. Nikdy si 

nemyslite, že herný park je nudnú len preto, že 

je upravený.“ 

Po celé roky sa táto rodina stretávala na 

Obvodnej samospráve a na Úrad mestskej 

dopravy s obrovskou podporou a pozitívnym 

prístupom. Anneli si však želá, aby sa viac uva-

žovalo o týchto otázkach už ihneď od začiatku. 

Ak sa hojdačka nainštaluje na ihrisku aj so 

sedadlom s operadlom, neskôr už nič netreba 

upravovať. A keď ste dokončili úpravy jedného 

parku, má zmysel uplatniť rovnaké nápady aj v 

ďalšom, namiesto toho, aby sa muselo začínať 

vždy úplne od začiatku. 

Anneli poukazuje aj na to, že sú také 

veci, ktoré sa jednoducho nedajú zmeniť. 

Výšky vždy prinášajú vzrušenie a je jasné, že 

nemôžete odstrániť laná na šplhanie a herné 

zariadenia. 

„Je úplne jasné, že Nicole chce, aby jej 

sestry a priatelia mohli aj loziť a šmýkať sa, ale 

želá si aj to, aby sa mohli zahrať spolu.“ Anneli 

hovorí, čo spravidla povie Nicole, „Nemôžem ísť 

na šmykľavku, ale môžem robiť iné veci, ktoré 

sú rovnako zábavné“.

Vzrušenie je nenahraditeľné

Rozhodneme sa navštíviť neďaleký park s 

ihriskom a zábava a hry sa začínajú doslova 

hneď za dverami. Nicole ide výťahom a Estelle 

zbehne nadol po schodoch. Sú to preteky o to, 

kto sa dostane skôr nadol po troch ramenách 

schodiska.' Obe poznajú cestu do parku a 

ponáhľajú sa s maximálnou rýchlosťou, Estelle 

na bicykli a Nicole na invalidnom vozíku. 

Nicole aj iní milujú hojdanie v Cumuluse, 

jednom z ich obľúbencov v parku.  Zabávajú 

sa aj na stolíku v pieskovisku. Anneli by chcela, 

aby tu vždy boli pre Nicole hračky, aby sa 

mohla zahrať na obchod alebo pekáreň, nuly a 

krížiky alebo dopravné hry so svojimi priateľmi.

„Kreatívny prístup je nenahraditeľný. Po 

uskutočnení zmien by ihriská nemali byť 

nevábne a nudné. Kľúčový význam má to, že 

ihriská ponúkajú vzrušenie,“ vysvetľuje Anneli. 

A pokiaľ ide o preteky medzi výťahom a 

schodiskom - tento krát vyhrala Estelle. Bolo to 

však len o niekoľko sekúnd, prikyvujú sestry.



Naozajstné ihrisko
V spoločnosti HAGS vždy kladieme dôraz na to, aby boli naše výrobky pre deti výzvou, zaujímavé a zábavné bez 

ohľadu na ich úroveň fyzických schopností. Máme medzinárodné skúsenosti z tvorby ihrísk, od projektovania 

a návrhu až po inštaláciu a slávnostné otvorenie. Ak by ste potrebovali pomoc, určite sa na nás obráťte. Spolu 

dokážeme vytvoriť ihrisko, ktoré je prístupné a vzrušujúce pre každého.



Na celom svete je tiež množstvo vynikajúcich ihrísk, ktoré sa oplatí 

navštíviť a načerpať inšpiráciu a nápady. Fotografie na týchto strán-

kach ukazujú ihriská v USA, Austrálii, Švédsku, Španielsku, Francúzsku 

a Nórsku. Ak máte záujem o návštevu ihrísk, radi vám na požiadanie 

poskytneme podrobnosti. S radosťou vám pomôžeme upraviť ihrisko a 

zlepšiť jeho prístupnosť každým možným spôsobom.









Viac ako len 
zábava a hry

Spoločnosť HAGS sa usiluje ponúknuť príležitosti na hru a 

nekonečnú zábavu pre deti na celom svete. Ale hra to nie je 

hračka. Je to naozaj celá veda. 

Hra je viac ako len okamžité potešenie. Je to súčasne takmer neprekonateľný nástroj vzdeláva-

nia, ktorý deťom prinesie nepreberné množstvo cenných poučení a poskytne vedomosti, ktoré 

im vydržia na celý život. 

Vyrobili sme Kruh hier HAGS na ilustráciu zručností, ktorým sa deti naučia hrou. Tento 

model používame pri vývoji i prezentácii našich herných výrobkov. 

Medzi Kruhom hier HAGS a prístupnosťou je jasná súvislosť. Aby sa z hry mohli čerpať 

tieto prínosy, je nevyhnutné navrhovať herné zariadenia tak, aby naozaj umožňovali deťom 

rovnaký prístup k aktivite. 

Kruh hier HAGS je rozdelený na desať sekcií. Každá predstavuje ako sa deti učia z hry.

JA – OSOBNÉ ZRUČNOSTI 
Pocit identity sa rozvíja hrou u umožňuje formova-
nie osobnosti dieťaťa. Dieťa sa učí zvládnuť rôzne 
situácie pozorovaním ako sa správajú iní a sníva-
ním, plánovaním a premýšľaním.

MY – SPOLOČENSKÉ ZRUČNOSTI 
Keď sa deti hrajú spolu, rozvíjajú svoje sociálne 
zručnosti. Keď sa deti stretnú na ihrisku, takmer 
automaticky prechádzajú na hranie úloh a tímovú 
spoluprácu.

ČÍSLA – MATEMATICKÉ ZRUČNOSTI 
Keď sa deti učia liezť, rozvíjajú svoju fyzickú a 
duševnú koordináciu. Učia sa aj počítať. Hra je aj 
základom určenia riešiť konkrétne, praktické a 
abstraktné matematické problémy.

PRIESTOR – VIZUÁLNE ZRUČNOSTI 
Deti rozvíjajú svoje priestorové vnímanie hrou a 
telesnou aktivitou keď sa pozerajú a predstavujú 
si rôzne veci. Učia sa aj vidieť perspektívy a vzťahy 
medzi rôznymi veľkosťami.

SPOZNÁVANIE PRÍRODY 
Hry na voľnom priestranstve deťom ponúkajú 
pohľad na svet prírody a jeho pochopenie. Deti sú 
zvedavé na prírodu a cítia sa vonku uvoľnene. Učia 
sa aj pozorovať rôzne javy a objavovať nové veci.

ŽIVOT – EXISTENCIÁLNE ZRUČNOSTI
Hra deťom pomáha pochopiť, že všetci ľudia sú 
osobnosti s právom slobody a výberu. Hranie rolí u 
dieťaťa rozvíja aj poznanie života.

ZMYSLY – INTUITÍVNE ZRUČNOSTI 
Deti rozvíjajú svoju schopnosť slobodne rozmýšľať 
využívajúc nápady zo svojej fantázie, situácie a 
príbehy pri svojej hre. V situáciách, kde predstierajú 
hru, sa učia veriť svojim schopnostiam a inštinktu a 
rozmýšľať abstraktne.

HUDBA – HUDOBNÉ ZRUČNOSTI
Hudba často býva súčasťou spoločnej hry detí a 
prejavuje sa v podobe piesní a rytmov. Deti, ktoré si 
precvičujú rytmus, bubnovanie a melódie sa neskôr 
v živote ľahšie naučia lingvistické, gramatické a 
matematické pojmy.

TELO – TELESNÉ ZRUČNOSTI. 
Po celé roky svojho rastu deti spoznávajú svoje telá 
a telesné schopnosti a to, akými rôznymi spôsobmi 
možno využívať rôzne časti tela. Telesná aktivitu 
tiež zvyšuje inteligenciu.

SLOVÁ – JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI
Keď sa deti spoločne hrajú, rozvíja sa u nich 
schopnosť rozprávať, používať slová a prijímať nové 
jazyky. Jazykové zručnosti sa naďalej rozvíjajú po 
celé detstvo, keď sa dieťa stretáva s dospelými a 
inými deťmi v rôznych kontextoch.
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Budujme rozumne už od 
začiatku

Sedem organizácií, ktoré tvoria „Bygg Klokt“ (Buduj rozumne) sa venuje potrebám ľudí s funkčnými 

obmedzeniami a spojili svoje sily, aby zlepšili prístupnosť a použiteľnosť pre ľudí so zrakovým, sluchovým 

postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. HAGS využíva cennú pomoc a rady Bygg Klokt pri vývoji výrobkov, 

ktoré ponúknu príležitosti na hru pre každého.  

Jeho činnosť sa vždy riadi požiadavkami 

príslušných stavebných zákonov a národným 

dlhodobým plánom pre politiku voči postihnu-

tým a takisto vlastnými rozsiahlymi skúsenos-

ťami s rôznymi druhmi funkčného postihnutia. 

Karin Mĺnsson je výkonná riaditeľka Bygg Klokt 

a architektka.

Karin nám hovorí „Vedieme so spoločnos-

ťou HAGS dialóg a skúšame ich nápady u nás. 

Delíme sa o naše vedomosti a obohacujeme ich 

o podnety z hľadiska toho, čo je dobré a na čom 

ešte treba popracovať. Sprístupnenie zariadení 

ihriska sa trocha líši od sprístupňovania iných 

prostredí. Navrhujeme spôsoby, ako zariadenie 

navrhnúť s ešte väčšou prístupnosťou.” 

Niečo pre každého

Bo Göransson je riaditeľ úseku výrobkov v 

spoločnosti HAGS a venuje sa iniciatívnej spolu-

práci s Bygg Klokt. 

„Bygg Klokt nás učí mnohému o tom, ako 

treba rozmýšľať pri návrhu zariadení ihriska.“ 

Bo vysvetľuje, že nájsť jednu odpoveď na 

všetky otázky je ťažké. Dôležité je zvážiť použí-

vanie kontrastných farieb, pretože to zlepšuje 

prístupnosť deťom s poruchami zraku. Žltá a 

modrá tvoria výbornú a kontrastnú kombináciu. 

Deti s ADHD (poruchou pozornosti sprevádza-

nou hyperaktivitou) sa však ťažšie sústreďujú, ak 

vidia žltú farbu.  Treba používať pokojnejšie farby, 

aby sme to týmto deťom uľahčili. Je to len jedna 

ilustrácia toho, ako ťažko sa hľadá individuálne 

riešenie vhodné pre každého. 

„Myslíme si, že je lepšie ak miestne 

samosprávy urobia zmeny na všetkých svojich 

ihriskách, bez ohľadu na ich veľkosť, namiesto 

investovania všetkého do jediného obrovského 

ihriska. Nebolo by vôbec zábavné, ak by každý 

mohol robiť všetko – ale každý by mal vždy 

môcť nájsť niečo na hranie na každom ihrisku.“

Šité presne na mieru aj pre starých otcov

Karin vysvetľuje, že funkčné obmedzenie 

nemajú vždy len deti. Rodičia, starí rodičia 

alebo iní dospelí, ktorí sa musia môcť dostať 

na ihrisko, tiež môžu mať znížené telesné 

schopnosti.  

„Vylepšenia prístupnosti ihriska by sa mali 

považovať za príležitosť na rozvoj.  Koniec 

koncov podstata hry spočíva v tom, že je 

výzvou, že je vzrušujúca a posúva ďalej limity,“ 

dodáva Karin.   

BEZPEČNÁ A SPOĽAHLIVÁ SPOLUPRÁCA
Či už plánujete úpravy ihriska alebo stavbu 
nového, obráťte sa na spoločnosť HAGS. Po 
60 rokoch pôsobenia v odbore výstavby 
herných parkov máme skúsenosti potrebné 
na pomoc pri profesionálnych a spoľahlivých 
úpravách vášho ihriska. Preberieme si s 
vami požiadavky a podmienky danej lokality, 
všimneme si jednotlivé oblasti, rozpočty, vek 
detí alebo ich funkčné postihnutie.

Bygg Klokt (Budujte rozumne) je orga-
nizácia zastrešujúca sedem švédskych 
združení:
•  Švédska federácia osôb so zníženou mobili-

tou (DHR)
•  Švédska federácia sluchovo postihnutých 

osôb (HRF)
•  Švédska federácia osôb s neurologickým 

postihnutím (NHR)
•  Národné združenia pre deti a mládež s 

postihnutím (RBU)
• Švédske združenie reumatizmu
•  Švédske združenie obetí dopravných úrazov 

a polio (RTP)
•  Švédske združenie zrakovo postihnutých 

osôb  (HRF)





Údržba ihriska



Ihrisko, ktoré je dobre udržiavané a o ktoré sa riadne starajú, vydrží dlhšie. 

Pri výrobe svojej produkcie spoločnosť HAGS používa materiály najvyššej 

kvality. Rovno dôležitá je však aj potreba dohľadu na ihrisko, aby sa 

zaručila vysoká úroveň bezpečnosti. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa 

na distribútora výrobkov spoločnosti HAGS.

Inštalačný tím HAGS cestuje po celom svete a 

montuje výrobky pre ihriská spoločnosti HAGS. 

Bez ohľadu na veľkosť zariadenia, ktorú si naši 

zákazníci objednajú, pre nás nič nie je príliš 

veľké ani príliš malé.

Montáž

Naše montážne tímy zmontujú všetko od 

parkového nábytku, hojdačiek, konštrukcií 

UniMini až po prekážkové dráhy, Agito a veľké 

konštrukcie UniPlay. Najväčší štandardný 

výrobok, ktorý montujeme, je viacšportová 

aréna. Niekedy realizujeme veľké inštalácie, ak 

si zákazník objednal napríklad osobitnú hraciu 

konštrukciu.

Os técnicos de montagem da HAGS desen-

volveram e produziram ferramentas especiais 

para simplificar o processo de montagem. Tal 

facilita o trabalho de montagem propriamente 

dito do parque infantil e diminui o tempo 

dispendido, o que significa economia de custos 

para os nossos clientes. 

Technici inštalujúci zariadenia HAGS 

vyvinuli a vyrobili špeciálne náradie na 

zjednodušenie montážneho procesu. 

Zjednodušuje sa tak práca pri skladaní ihriska 

a skracuje sa aj čas, ktorý si to vyžaduje. Pre 

zákazníka to znamená úspory. 

Všetky naše výrobky sú kontrolované a 

certifikované v TÜV. Technici inštalujúci zaria-

denia HAGS vedia, aké dôležité je dodržiavať 

montážne pokyny a dodržiavať požiadavky 

európskej normy SS-EN 1176, ktoré sú základom 

ich certifikácie. Technici inštalujúci zariadenia 

HAGS majú štyri kľúčové vlastnosti, ktoré im 

umožňujú pracovať profesionálne a efektívne; 

presnosť, remeselná zručnosť, roky praxe a 

veľmi vysoká úroveň technickej kvalifikácie. 

Údržba

•  Je dôležité, aby boli herné zariadenia 

nainštalované podľa pokynov spoločnosti 

HAGS a aby bol zabezpečený ich pravidelný 

servis, údržba a kontrola. Zabezpečí sa tak 

bezpečnosť používateľov a správne fungova-

nie.

•  Zariadenia musia inštalovať kvalifikovaní 

profesionáli, presne v súlade s technickými 

požiadavkami výrobcu.

•  Na zariadeniach musia vykonávať servis, 

údržbu a kontroly profesionáli s kvalifiká-

ciou, vedomosťami a skúsenosťami z tejto 

práce, v súlade s požiadavkami technických 

požiadaviek výrobcu a v určených časových 

intervaloch, prípadne aj častejšie. Intervaly 

prehliadok určujú faktory ako je intenzita 

používania, vandalizmus, pobrežné podnebie, 

vek zariadenia a pod.

Prevádzka a zodpovednosť vlastníkov

•  Vlastníci alebo osoba zodpovedná za 

používanie herného zariadenia musia zaručiť 

vykonávanie riadneho servisu, údržby a 

plánov a postupov kontroly.

•  Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia 

musí zabezpečiť, aby bol personál riadne 

zaškolený na úlohy,  ktoré vykonáva, a aby mal 

k dispozícii adekvátne informácie o svojich 

povinnostiach.

•  Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia 

musí zaručiť vedenie denníka prevádzky 

s podrobnými údajmi o servise, údržbe a 

kontrolách, tak aby boli dokumenty vytvorené, 

uložené a sprístupnené zainteresovaným 

osobám.

•  Ak sa zistia nedostatky na zariadení, ktoré by 

mohli spôsobiť úraz používateľom, zariadenie 

sa musí umiestniť, až kým sa problém neods-

tráni, do priestorov neprístupných pre širokú 

verejnosť.



Zakrádacia deliaca stena
Plazenie/výzva

Peší nadchod
Koordinácia/ 
rozvíjanie rovnováhy Šplhací most

Šplhanie/ 
rozvíjanie rovnováhy

Sporák
Hranie sociálnych rolí/ 

stretnutie

Hra v dvojici
Sústredenie/dotyky

Hovoriaca rúra
Počúvanie/rozprávanie

Nákupný kútik
Stretávanie/hranie rolí

Stoly do pieskoviska
Stretávanie/tvorba

Pieskový výťah
Hranie rolí/rozvoj svalstva

HAGS UniMini
UniMini je kompletný sortiment herných 

zariadení navrhnutý pre menšie deti. Tento 

jedinečný a všestranný systém ponúka množ-

stvo možností na kombinovanie rôznych kusov 

zariadenia. Malá plocha môže byť naplnená 

množstvom herných funkcií a poskytovať 

výzvy pre deti v každom veku v rôznych vývo-

jových fázach.  

Už v projektujte zabezpečte zvýšenú 

prístupnosť inštalovaním pieskových pultov, 

predajných pultov, pieskových skokanov a 

iných hier mimo herných konštrukcií a vo 

výške, ktorá vyhovuje deťom na invalidných 

vozíkoch. Deliace steny, balkóny, vyhliadkové 

veže a periskopy, ktoré sú súčasťou systému 

UniMini, deťom umožnia byť prieskumníkmi a 

hrať sa spolu alebo samostatne. 

Niektoré z výrobkov UniMini boli osobitne 

navrhnuté na zlepšenie prístupnosti:

•  Šplhacie steny s farebnými úchytkami 

tvarovanými ako ovocie nabádajú deti, aby si 

vyskúšali ľahšie i ťažšie spôsoby, ako sa dostať 

na vrchol. Vynikajúci spôsob, ako spoznávať 

farby i tvary! 

•  Clav má tunel na plazenie, ktorý si vyžaduje 

rovnováhu a koordináciu. 

•  Omber má peší nadchod, na ktorom si deti 

precvičujú svoje zručnosti pri udržiavaní 

rovnováhy. 

•  Bexy má trúbku na rozprávanie, cez ktorú 

môžu deti navzájom komunikovať. Šmykľavky 

boli umiestnené dolu a nízko, aby boli lepšie 

prístupné pre tých, čo majú slabšie nohy.  

•  Zelles má predajný pult a hry, ľahko prístupné 

zvonka aj pre deti na invalidných vozíkoch. 

•  Vindra má hračky do pieskoviska a pieskové 

lopatky, ktoré pomáhajú zdokonaľovať koor-

dináciu pohybov ramena. Deti na invalidných 

vozíkoch dokážu dosiahnuť na hračky a 

zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo iných 

konštrukcií. 

608 277 V I N Dr A 
Plocha 6,2 x 6,1 metra

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.



608 279 r D BA l l e ro 
Plocha 4,7 x 4,3 metra

608 466 Py r A l l I 
Plocha 6,2 x 6,0 metra

608 307 r D Z e l l e S 
Plocha 4,7 x 4,7 metra

608 280 C l AV 
Plocha 6,2 x 4,9 metra

608 256 r D B e x y 
Plocha 6,0 x 5,4 metra

608 278 A B By 
Plocha 4,9 x 4,8 metra

608 299 r D oM B e r 
Plocha 5,9 x 4,1 metra

608 284 r D+l A PI StA 
Plocha 8,3 x 5,1 metra

608 309 o Gr I P 
Plocha 7,8 x 5,5 metra



Štedrá podlahová plocha
Jednoduchý prístup s  
invalidným vozíkom

Sporák
Hranie sociálnych rolí/stretnutie

Sieťový tunel
Plazenie/rovnováha

Prechodový bod
Jednoduchý prístup

Labyrint
Koordinácia/koncentrácia

Hra na usporiadanie
Počítanie/logika

Obrazová hra
Koncentrácia/logika

Teleskop
Pozeranie/hranie sociálnych rolí

Šmykľavka
Vzrušenie/rovnováha

Prístrojový panel automobilu
Hranie sociálnych rolí/stretnutie

Rampa
Jednoduchý prístup

Periskop
Pozeranie/ 
hranie sociálnych rolí

HAGS UniPlay

400 592 Z A PAtA 
Plocha 11,1 x 10,1 metra

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.

UniPlay deti inšpiruje, aby boli aktívne a hrali 

sa. Zariadenie v tomto typovom rade sa dá 

jednoducho usporiadať, aby sa vytvorili vzrušu-

júce kútiky ihriska, ktoré budú deti s radosťou 

objavovať. Tento systém možno navyše pri-

spôsobiť tak, aby zodpovedal širokému okruhu 

rozpočtov, umiestnení a potrieb detí! UniPlay je 

vynikajúci na vyvolanie záujmu o farby a tvary. 

Prispôsobili sme hĺbku schodíkov a pripra-

vili sme body prenosu tak, aby sme umožnili aj 

deťom so slabými nohami prístup a možnosť 

pohybovať sa po zariadení chôdzou alebo 

šmýkaním. 

Podlahu hernej konštrukcie na prízemí 

možno vybrať, aby bola štandardná kombiná-

cia lepšie prístupná. Výborný nápad je umiest-

niť hry a hračky do pieskoviska na vonkajšej 

strane pletiva. 

Niektoré z výrobkov UniPlay boli osobitne 

navrhnuté na zlepšenie prístupnosti:

•  Veľa výrobkov má body prechodu alebo 

rampy, navrhnuté na uľahčenie pohybu 

deťom na invalidnom vozíku. Zariadenia 

majú dostatočnú podlahovú plochu a hry 

do pieskoviska, prístrojový panel automobilu 

a labyrintová hra ponúkajú hodiny spoloč-

ného potešenia. Možno ich dočiahnuť znútra 

i zvonka. Hry a obrazové hlavolamy na 

vonkajšej strane zariadenia majú iné farebné 

postavy. Deti si precvičia svoju silu a koordiná-

ciu v sieťovom tuneli. Deti si môžu oddýchnuť 

alebo zahrať sa v sieti. 



Prechodový bod
Jednoduchý prístup

408 689 M U r k A l 
Plocha 7,2 x 6,2 metra

408 690 C U l l e r M A 
Plocha 8,5 x 8,1 metra

408 694 IGM A 
Plocha 13,7 x 11,4 metra

408 693 o CC y 
Plocha 13,5 x 8,2 metra



408 670 P ot e 
Plocha 9,1 x 7,1 metra

408 664 or I e N k e 
Plocha 8,5 x 7,0 metra

408 692 l eVA N De r 
Plocha 9,8 x 9,5 metra

408 691 e P t I x 
Plocha 13,2 x 9,9 metra

408 678 GI Z Z o 
Plocha 10,8 x 10,5 metra



408 656 I BA x 
Plocha 7,8 x 5,2 metra

408 695 BU r I D oS 
Plocha 19,5 x 17,5 metra

408 181 tA r r A l I 
Plocha 6,9 x 5,2 metra

400 553 Pe C k 
Plocha 6,5 x 6,2 metra



Punch
Rozvíjanie svalstva a koordinácie

Pirouette
Otáčanie/rozvoj svalstva

Tornado
Rovnováha/otáčanie

Web
Šplhanie/rozvoj svalstva

Hopper
Skákanie/rovnováha

Wiggler
Koncentrácia/rovnováha

144 410 A Z or 
Plocha 13,1 x 10,8 metra

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.

Ako odpoveď na modely prirodzených 

ľudských pohybov sme vytvorili Agito. Systém 

stimuluje deti k pohybu a hre, precvičuje ich 

motorické zručnosti a rovnováhu, spolu so 

silou svalstva i vitalitu. Agito je navrhnutý pre o 

niečo staršie deti, ktorým ponúka precvičenie 

sily a zdravotného stavu, koordinácie a na 

gymnastické aktivity. 

•  Systém Agito ponúka množstvo príležitosti na 

cvičenie s Hopper, Pirouette, Rodeo, Skater, 

Starter, Tournament a Tornado 

•  Tyč Wiggler je pružná, mierne sa kýve a 

vyžaduje si značnú koncentráciu a rovnováhu. 

Takéto udržiavanie rovnováhy je ešte zábav-

nejšie, ak sú na kladine dvaja. 

•  Deti sa musia šplhať do boku alebo nahor na 

Cliffhanger, čo si vyžaduje koncentráciu a 

koordináciu.  

•  Boxerský vak je vo výške, ktorá deťom 

umožní precvičiť si ramená v sede i v stoji.

HAGS Agito



593 231 HoPPe r 
Plocha Priemer 0,5 metra

142 644 W IG Gl e r 
Plocha 5,3 x 3,6 metra

593 202 PI roU e t t e 
Plocha Priemer 0,34 metra



HAGS Solo

124 801 Hoj DAC I e Se DA Dl o 
M I r AGe
124 802 SÚ Pr AVA Pá S oV M I r AGe 

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.

Spoločnosť HAGS má obrovský sortiment 

samostatných výrobkov pre ihriská. Výrobky 

sú známe pod spoločným názvom Solo a 

zahŕňajú vybavenie na hranie pre jasle, závesné 

hojdačky a sedačkové hojdačky, hračky na 

pružine, vahadlové hojdačky, kolotoče a hry, 

šmykľavky, hracie okruhy, prvky na rozvíjanie 

rovnováhy, lanovky, šplhacie steny a siete. 

Tieto populárne výrobky pre ihriská a pešie 

zóny sú vynikajúce ako samostatné kusy alebo 

ako doplnky do väčších herných konštrukcií. 

Mnohé z nich sú navrhnuté tak, aby zabezpe-

čovali väčšiu prístupnosť a príležitosť využiť ho 

pre každého.  

Niektoré z výrobkov Solo boli osobitne 

navrhnuté na zlepšenie prístupnosti:

•  Bobby má operadlo na zabezpečenie 

stabilnej polohy v sede pre deti so slabým 

svalstvom. Dieťa sa pohodlne nadvihne do 

hojdačky spredu a v malej výške. 

•  Bruno, Pandy, Milton a Rocky sú navrhnuté 

tak, aby viacerým deťom umožnili vnímať 

jemné kolísanie dopredu a dozadu v rytmic-

kých a stabilných pohyboch. 

•  Hojdacie sedadlo Mirage je navrhnuté pre 

všetky hojdacie súpravy a je vhodné pre 

deti každého veku. Na požiadanie môžu byť 

namontované pásy. 

•  Sandy ponúka hodiny zábavy pre každého so 

svojim vodným stolom, stolmi do piesko-

viska na robenie koláčov  a pieskoviskových 

stolov.

•  Stratus je vždy populárnym prvkom ihriska so 

svojim veľkým hojdacím sedadlom navrhnu-

tým pre viac detí naraz. Súprava hojdačky sa 

dá rozšíriť o ďalšie hojdačky. 

•  Deti nikdy nie sú samy pri hre v džípe Willy a 

v hojdacej lodičke Mayflower. Čím viac detí 

je na palube, tým viac sa hojdajú.

•  Basket Point je vynikajúci na cvičenie hry v 

stoji alebo posediačky. Stĺp možno nastaviť do 

požadovanej výšky.



121 585 Hoj DAC I e H r AČ k y 
B rU No 

Plocha 3,1 x 2,3 metra

26015610 S o C H A NA H r A N I e C A lV I N 
Plocha 5,1 x 4,3 metra

121 580 Hoj DAC I e H r AČ k y 
ro C k y 

Plocha 3,1 x 2,3 metra

121 550 Hoj DAC I e H r AČ k y 
PA N Dy 

Plocha 3,1 x 2,3 metra

26015611 S o C H A NA H r A N I e  
H A r ry 

Plocha 4,9 x 4,4 metra

620 838 Stôl D o PI e SkoV I Sk A 
DA N N y 

Plocha 1,4 x 1,4 metra

121 560 Hoj DAC I e H r AČ k y 
M I ltoN 

Plocha 3,1 x 2,3 metra

121 432 Hoj DAC I A H r AČ k A 
NA PrUž I N e B oB 
Plocha 2,8 x 2,4 metra

121 444 Hoj DAC I A H r AČ k A NA 
PrUž I N e B oB By 

Plocha 2,8 x 2,4 metra



408 967 H e r N é Z A r I A De N I e 
e PA 

Plocha 4,3 x 4,3 metra

151 135 kol oto Č Pe DA l 
Plocha 6,6 x 6,6 metra

159 621 Stôl NA roB e N I e kol áČoV D o 
PI e SkoV I Sk A Pr e j e DNo A l e B o DV e De t I 

Plocha 4,3 x 4,1 metra

151 155 kol oto Č M e r ry 
Plocha 5,5 x 5,5 metra

156 205 H r A C H e S S 

120 080 St r At US 
Plocha 8,7 x 2,6 metra

121 14 5 W I l ly 
Plocha 5,6 x 4,5 metra

159 610 Stôl D o PI e SkoV I Sk A 
F l oW e r 

Plocha 0,6 x 0,7 metra

159 611 F l oW e r + 1 Pe tA l 
Plocha 1,2 x 0,7 metra



608 911 r D+l 
H e r N é Z A r I A De N I e l A By 
Plocha 4,6 x 4,6 metra

593 551 Se A SW e l l 
Plocha 8,4 x 3,2 metra

628 835 VoDN ý Stôl SA N Dy 
Plocha 4,1 x 3,4 metra

408 003 H r A VAGA B oN D 
Plocha 0,6 x 0,6 metra

121 161 M Ay F l oW e r 
Plocha 6,0 x 4,5 metra

098 351 BA Sk e t P oI N t 
Plocha Priemer 3,66 metra

400 002 H r A l A By r I N t H 
Plocha 0,5 x 0,5 metra

593 713 F U NC t IoN 
Plocha 6,0 x 6,0 metra

420 91215 HoVor I AC A rÚ r A SPe A k
420 91211 H A DIC A HoVor I AC A rÚ r A 

Plocha 0,4 metra



Balance
Rovnováha/koordinácia

Leg Press
Rozvoj svalstva

Punch
Rozvíjanie svalstva a koordinácie

HAGS Planet

193 011 Se r r A 
Plocha 5,3 x 4,9 metra

193 013 t I BA S 
Plocha 5,4 x 4,8 metra

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.

HAGS Planet je rad výrobkov navrhnutý pre 

mládež i trocha staršie deti, ktoré sa cítia už 

príliš veľké pre ihriskové zariadenia, nie sú však 

nikdy príliš staré na trocha akcie a potešenia. 

HAGS Gym je jasná ilustrácia, ako sa využívajú 

rôzne možnosti. Pohyby sa vykonávajú podľa 

určeného vzoru pohybov a podľa vlastných 

schopností. S množstvom priestoru okolo 

každého prvku môžu používatelia cvičiť aj sami 

vlastným tempom. Výrobky spoločnosti HAGS 

pre loptové hry sú ideálne na vykonávanie 

skupinových aktivít na školskom ihrisku alebo 

v parku. 

Niektoré z výrobkov Planet boli osobitne 

navrhnuté na zlepšenie prístupnosti:

•  Arena je vhodná pre celý rad aktivít a má 

vstup prístupný pre invalidný vozík. Mantinely 

udržia loptu vnútri hracej plochy. 

•  Futbalová a hádzanárska bránka sú 

perfektné prvky nabádajúce deti všetkých 

telesných schopností k spoločnej akcii a 

zábave. Skupinové aktivity a tímová spolu-

práca sú nenahraditeľné pre rozvoj telesných i 

sociálnych zručností. 

•  Pingpong je výborný spôsob rozvíjania 

sústredenia a tento stôl je prístupný pre 

každého. 

•  Basket sa dá umiestniť vysoko alebo nízko v 

požadovanej výške na stene alebo na stĺpoch. 



098 276 Vol e j BA l oV é St Ĺ PI k y 
098 277 SI e Ť
Dĺžka 10,5 metra

158 956 PI NGP oNG oV ý Stôl S o SI e Ť koU
Plocha 2,7 x 1,5 metra

198 228 B r á N k y NA F U t BA l A 
H á DZ A N Ú

Plocha 2,0 x 3,0 metra

193 010 B ICo
Plocha 5,5 x 4,9 metra

193 012 F l e xo
Plocha 5,6 x 4,9 metra

193 013 t I BA S
Plocha 5,4 x 4,8 metra

098 332 BA Sk e t
Plocha 1,2 x 1,7 metra



HAGS Plaza je rad prvkov a vybavenia pre 

verejné i komerčné priestory – lavičky, nábytok 

a iné výrobky určené na použitie pri oddy-

chu a spoločenskom styku. Naše výrobky sú 

navrhnuté a prispôsobené tak, aby zabezpečo-

vali prístupnosť ľuďom v každom veku. Pritom 

prihliadame rovnako na potreby detí ako aj 

dospelých. Vieme, že rodičia a starí rodičia, či 

už s funkčnými obmedzeniami alebo bez nich, 

a bez ohľadu na ich vek, radi sprevádzajú svoje 

deti na ihrisko.

Niektoré z výrobkov Plaza boli osobitne 

navrhnuté na zlepšenie prístupnosti:

•  Skagen je stôl s dostatkom plochy aj pre 

invalidný vozík na jednej strane.

•  Ukážte každému, že je vítaný, vytvorením 

prístupných plôch pre invalidné vozíky vedľa 

parkových lavičiek.

•  Lavičky by mali mať opierky rúk, aby použí-

vatelia invalidných vozíkov mohli prísť až na 

lavičku.

157 401 Sk AGe N
Plocha 1,7 x 1,7 metra

157 079 olVoN
Plocha 2,2 x 1,6 metra

521 460/461/462 rÖr k rÖk e N N B
Plocha lavičky 1,6 x 0,5 metra, stôl 1,5 x 0,4 metra, 

lavička 1,2 x 0,6 metra

057 701 e l l I P Se
Plocha 0,5 x 0,4 metra

HAGS Plaza

Na tejto stránke ilustrujeme výber z našich výrobkov. Navštívte stránku hags.com a uvidíte celý sortiment v katalógu výrobkov HAGS.
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www.hags.com

HAGS Aneby AB. Box 133, SE-578 23 Aneby, Švédsko. Telefón: +46 380-473 00. Fax: +46 380-451 26. E-mail: hags@hags.com


