Discgolfové hřiště Piešťany – park na nábřeží varianta 2
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Kolečko u červené čáry vyznačuje pozici koše, číslo je místem výhoziště.

V předloženém plánku se jedná pouze o odhad pozic a vzdáleností jamek, maximální délka
hřiště nebude větší než 750 m. Hřiště je projektováno na 9 jamek. Část hrací plochy a košů je
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projektována na travnaté plochy, část hřiště je umístěna ve stromových partiích. Délku 1 kola
předpokládáme cca na 70-80 minut. Fialová čára vyznačuje možné využití pozemků.

Návrh na stavbu discgolfového hřiště v lokalitě Piešťany – park na nábřeží varianta 2
Společnost Discgolfová Hřiště si Vám dovoluje předložit zhodnocení druhé lokality na
nábřeží, z hlediska vhodnosti pro stavbu discgolfového hřiště.
Druhá varianta je dle našeho názoru vhodnější pro stavbu než první návrh. Vzhledem
k většímu prostoru a většímu počtu stromů a keřů je toto území pestřejší pro hráče. Také je
toto území větší resp. širší než u první varianty. Zde je možné vyprojektovat 9 košové hřiště
bez omezení, což je výhodnější pro pořádání turnajů. Pokud by to bylo možné, tak bychom se
přiklonili k této variantě.
Vzhledem k blízkosti řeky Váh je i druhá varianta atraktivnější z hlediska turistického. U této
varianty lze použít koše, které jsou demontovatelné, tak že v případě zvýšení hladiny řeky, lze
tyto koše a další prvky jednoduše vyjmout z instalační trubky.
Cena stavby 9 košového plně vybaveného hřiště na klíč (koše, výhoziště, infotabule) se
pohybuje do 10 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.
Za Discgolfová Hřiště předkládá
Mgr. Jiří Vykydal
Koordinátor projektů pro Slovensko
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