Discgolfové hřiště Piešťany – park na nábřeží varianta 1

č. jamky
1
2
3
4
5
6

délka (m)
60
95
80
75
82
73

Kolečko u červené čáry vyznačuje pozici koše, číslo je místem výhoziště. Zeleně vyznačeny alternativní pozice košů.

V předloženém plánku se jedná pouze o odhad pozic a vzdáleností jamek, maximální délka
hřiště nebude větší než 450 m. Hřiště je projektováno na 6 jamek. Část hrací plochy a košů je
projektována na travnaté plochy, část hřiště je umístěna ve stromových partiích. Délku 1 kola
předpokládáme cca na 60 minut. Fialová čára vyznačuje možné využití pozemků.
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Návrh na stavbu discgolfového hřiště v lokalitě Piešťany – park na nábřeží
Společnost Discgolfová Hřiště si Vám dovoluje předložit zhodnocení lokality na nábřeží,
z hlediska vhodnosti pro stavbu discgolfového hřiště.
Vzhledem k výrazně stoupající popularitě discgolfu se snažíme podporovat nové hráče a
zájemce o tento sport zřizováním nových hřišť i na Slovensku. Naším cílem je vytvoření
souvislé sítě hracích ploch na Slovensku, tak aby veřejnost a hráči měli pestré možnosti
sportovního vyžití a mohli navštěvovat sobě blízká hřiště.
Pro stavbu hřiště na této lokalitě hovoří následující parametry:
1. Vhodný terén – příznivá morfologická členitost terénu, která je velmi přínosná pro hru.
Zásadní pro dostupnost lokality, pro všechny věkové kategorie, je snadný přístup po
stávajících zpevněných pěšinách, není nutné zpřístupňovat území novými komunikacemi.
Hřiště bude přírodní, spíše technické, nevyžaduje dlouhé hody, díky tomu bude hratelné i pro
méně zdatnou veřejnost. Parkovací plocha pro hráče je k dispozici přímo u hřiště.
2. Využití stávajícího porostu – výhoda přírodních překážek (stromy a keře). Pro hru jsou
žádoucí přirozené překážky, které tvoří již vzrostlé stromy a keře. Parkový charakter lokality
je ideální výchozí pozicí pro stavbu nového hřiště. Dobré je kombinovat volné travnaté
plochy a stromové (keřové) partie. Porosty se snažíme zachovat v původním stavu, možné
jsou pouze drobné úpravy zeleně (odstranění nebezpečných větví a suchých stromů v místech
pohybu hráčů). Průběžná údržba by se týkala pouze travnatých částí hřiště, kde je vhodná
pravidelná seč cca 2-3x do roka, která již probíhá v rámci běžné údržby parku. Nevznikají tak
další náklady na údržbu hřiště. Díky vzrostlému porostu budou hráči na větší části území
chráněni před sluncem v letním období a to je velmi pozitivní.
3. Vhodná lokalita pro rekreaci obyvatel a návštěvníků města – vzhledem k rekreačnímu
významu lokality a umístění v blízkosti dalších sportovišť, sídliště a školy, jsme přesvědčeni,
že si vybraná lokalita zaslouží rozšířit stávající stav o nové sportovní využití. Stavbou hřiště
by došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti a atraktivity lokality a tím zároveň k prevenci
nežádoucích jevů (bezdomovci, skládky apod.) Výhodou je také určitá samostatnost území.
Sportoviště bude situováno tak, aby hra nezasahovala do jiných kulturních a rekreačních
ploch. Hřiště přiláká nejen turisty, kteří navštíví město ale především místní obyvatele, kteří
najdou v areálu nové možnosti sportovního odpočinku napříč generacemi.
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4. Podpora nízkoprahových programů – discgolfová hřiště projektujeme pro širokou
veřejnost a jsou určena jako nízkoprahová aktivita. Cílem je zapojit do hry širokou veřejnost a
hlavně mládež v problematickém věku (prevence hazardu, kriminality a závislostí). V této
souvislosti pomáháme také s propagací nového hřiště na školách, v discgolfové komunitě,
zabezpečujeme pravidelné akce typu turnajů a pomáháme s rozvojem místní discgolfové
hráčské základny (klubu). Hřiště často využívají také školy při doplňkové výuce tělesné
výchovy. Discgolf rozvíjí všestrannou pohybovou zdatnost.
Jedinou položkou nákladů pro hráče, kteří nemají vlastní disky, je půjčovné, které činí cca 1-2
Eura na den za 1 disk. Půjčuje se obvykle proti záloze 10 Euro, tak aby nedocházelo ke
zcizování disků. Veškeré získané prostředky jsou určeny pro údržbu hřiště, obnovu vybavení
(disků). Finance zpravidla zůstávají v plné výši provozovateli (město), který se o ně dle
smlouvy dělí s provozovatelem půjčovny, pokud ta je ze soukromého sektoru.
Na vybraném území jsme vzhledem k jeho předpokladům pro hru naplánovali základní verzi
6 jamkového (košového) hřiště. K realizaci bychom předběžně využili některé z ploch, které
jsou ve vlastnictví města a jsou určeny jako sportoviště, ostatní plocha, zeleň nebo trvalý
travní porost.
Na předloženém plánku výše se jedná o odhad polohy a vzdáleností jednotlivých jamek
(červenou barvou vyznačeno základní 6 košové hřiště). Fialovou barvou je vyznačeno celé
území, potenciálně využitelné pro stavbu hřiště. Konečná poloha hracích prvků bude
upřesněna v další fázi přípravy na základě terénního šetření za účasti zainteresovaných odborů
úřadu. Zeleně jsou vyznačeny varianty rozmístění košů.
Hráč si přinese vlastní disky nebo přijde do půjčovny, kterou bychom situovali do
bezprostřední blízkosti hřiště (stadion, hotel nebo sportovní zařízení). Hráč začne na jamce č.
1 a postupně obejde celý areál a vrátí se zpět do blízkosti jamky č. 1 nebo půjčovny. Číslování
jamek lze přizpůsobit zvolenému místu půjčovny a lokaci hřiště, tak aby hráči neměli dlouhé
přechody mezi koncovou, první jamkou a půjčovnou.
Pohyb ostatních nehrajících návštěvníků areálu nebude narušen, cesty a místní komunikace
nebudou kříženy hrou. Domluva s jinými návštěvníky parku je vždy na straně hráče. Vyplývá
to z pravidel hry, které jsou návštěvníci hřiště povinni dodržovat. Hrou nebudou narušeny
žádné prostory a plochy soukromé.
Součástí hřiště je hlavní informační tabule, kterou bychom umístili u jamky č. 1. Další
informace o hře, discích a možnost zakoupit si drobné discgolfové vybavení bývá zpravidla
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v objektu půjčovny, případně v informačním centru města. Navrhujeme obvykle 30-50 ks (cca
12-14 Euro/disk) disků do půjčovny, můžeme zajistit potisk disků znakem města nebo
partnera hřiště (při speciálním potisku je minimální odběr 50 ks disků). Reklama na discích je
zdarma.
Hřiště je bezúdržbové instalované celoročně. Všechny prvky jsou kovové se silnou vrstvou
žárového zinkování proti korozi. Koše a veškeré vybavení našich hřišť je certifikované pro
pořádání mezinárodních soutěží PDGA. Všechny hrací prvky jsou realizovány v úpravě
odolné proti vandalismu a odpovídají bezpečnostním certifikátům (zaoblené rohy apod.).
Koše jsou instalovány jako pevné nedemontovatelné i ve variantě demontovatelné s okem a
zámkem ukrytým pod povrchem. Dle požadavků zadavatele budou po dohodě hrací a
instalační prvky přizpůsobeny celkovému charakteru lokality. Již realizovaná hřiště,
v sociálně exponovaných lokalitách jako Kladno, Liberec, Česká Lípa apod. se nesetkala
s žádnou krádeží vybavení a odolávají směle již několik let. Nad rámec projektu jsme schopni
zajistit i drobný mobiliář, lavičky, odpadkové koše, altánek apod. Tyto prvky nejsou primárně
součástí projektu.
Realizace 6 jamkového hřiště bývá zpravidla 3-6 týdnů (víkendů) od schválení projektu a
podpisu smlouvy. Hřiště předáváme hotové na klíč investorovi (město). Finální hřiště tvoří 6
výhozišť (umělá tráva, rám, štěrkové lože pro odvodnění), 6 malých informačních tabulek
k jednotlivým jamkám, 6 discgolfových košů, 1 x velká informační tabule s plánkem hřiště a
stručným popisem pravidel a návštěvního řádu. K hřišti zajišťujeme návrh score karet
s uvedeným provozovatelem hřiště a partnery. Na informační tabulky lze umístit další
informace např. o kulturních, přírodních a jiných památkách a zajímavostech Piešťan.
Na stavbu hřiště není potřeba stavební povolení (dříve pouze ohlášení). Prvky hřiště jsou
betonovány do hloubky cca 70 cm, tedy ještě nad úroveň inženýrských sítí. Ke stavbě hřiště
poskytujeme několikrát ročně bezplatnou servisní prohlídku. Životnost hřiště je více jak 20
let.
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Cena stavby 6 košového, plně vybaveného hřiště na klíč (koše, výhoziště, infotabule) se
pohybuje do 8 tis. Euro bez DPH (dle aktuálního kurzu CZK). Po dohodě mohou být ceny
sníženy o případnou spoluúčast zadavatele (technika, práce, odvoz vykopané zeminy, štěrk).
Snížení ceny, se dle rozsahu spoluúčasti města, pohybuje okolo 1 až 1,5 tis. Euro.

Dle dohody uspořádáme také slavnostní otevření, případně zahajovací turnaj.
Za Discgolfová Hřiště předkládá
Mgr. Jiří Vykydal
Koordinátor projektů pro Slovensko
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