
10 Rozšíření DiscGolfParku Kasárna 
 
Navrhovatel: David Kolařík  
 
Odůvodnění: Standardní discgolfové hřiště má 18 jamek. Velké turnaje jako je první liga 
discgolfu, nebo mistrovství republiky se pořádají na 18 jamkovém hřišti a my jako klub máme 
ambice těchto turnajů. 
 
Popis: Rozšíření discgolfové hřiště na 18 jamek. Vybudování šesti nových košů, vývozišť z 
umělé trávy a TeeSign jamek. Aktualizace stávající grafiky infoboard a Teesign. Realizace 
firmou Discgolfpark, která nám zdarma vypracovala rozpočet tohoto záměru. Discgolfpark.cz 
je nejdéle působící firmou v české republice na realizaci discgolfových hřišť, kterých již 
postavila 77 po celé Evropě. 
 
Pro koho bude návrh přínosný: Pro širou veřejnost. Pro místní klub Valmez Wolves Discgolf 
Team, který se rychle rozrůstá o nové členy. 
 
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH: 217 558  Kč 
Projektová část a přípravné práce: 12 000 Kč  
Discgolfový mobiliář 

• DiscGolfPark Target Pro, TÜV certifikace 6,0 ks – 63 240,00 Kč 
•  TeePad – výhoziště – umělá tráva 240x140cm, modřínový rám, spojovací materiál, 

křemičitý písek 6,0 ks – 29 280,00 Kč 
• TeeSign – popis jamky – provedení dřevo 6,0 ks – 15 900,00 Kč 
• TeeSign – aktualizace grafiky stávajících jamek 12,0 ks – 6 000,00 Kč 
• InfoBoard – aktualizace grafiky stávajících jamek 1,0 ks – 2 000,00 Kč 

Montáž 
• DiscGolfPark Target Pro – montáž 6,0 ks – 7 500,00 Kč 
• TeeSign – popis jamky – montáž na zemní vrut 6,0 ks – 5 700,00 Kč 
• TeeSign – výměna cedulí stávajících jamek 12,0 ks – 4 200,00 Kč 
• TeePad – montáž 6,0 ks – 24 180,00 Kč 
• Infoboard – výměna stávající cedule 1,0 ks – 500,00 Kč 
• Skládkovné a odvoz zeminy 1,0 kpl – 4 500,00 Kč 
• Doprava materiálu 600,0 km – 4800,00 Kč 

Celkem bez DPH 179 800,00 Kč 
 
Místo realizace projektu: Discgolf park Kasárna, Železničního vojska 757 01, 757 01 Valašské 
Meziříčí, parcelní číslo: 2120/1 
 


