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Nabídněte lidem více zábavy 
a sportovního vyžití ve Vašem 
parku, škole nebo turistickém 
resortu – hřiště na discgolf, 
fotbalgolf, multigolf a 
adventure minigolf.

Zajistíme pro Vás  
kompletní realizaci.

Nová energie
pro Váš park



Co Vám nabízíme

Parklife je koncept na oživení veřejného i 
soukromého prostoru pomocí originálních 
a zábavných sportovních hřišť. V tuto chvíli 
nabízíme hřiště na discgolf, fotbalgolf, 
multigolf a adventure minigolf. Naším cílem 
je, skrze města, obce, školy a soukromé 
subjekty, lidem nabídnout tyto moderní 
a zdraví prospěšné aktivity, které se těší 
narustající popularitě nejen v České 
republice. 

S výstavbou těchto hřišť máme dlouholeté 
zkušenosti, proto jednak ručíme za perfektní 
kvalitu a včasné dodaní projektu, ale také za 
vysoce kvalitní design. Nejen originalita, ale 
i cena je výhodou našich nabízených hřišť. 
Uspoří (veřejné) prostředky, jelikož na rozdíl 
od jiných sportovišť a workoutů jsou náklady 
na výstavbu násobně nižší. 

Naše netradiční hřiště Vám pomohou oslovit 
širší veřejnost a přinesou novou energii 
do Vašeho prostoru. Lidé všech věkových 
kategorií budou moci objevit nové možnosti 
sportovního vyžití a nabídnete jim další 
možnost, kde se můžou realizovat, bavit se 
a relaxovat. Všechny uvedené sporty se dají 
naučit snadno a rychle.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud by 
Vás náš koncept zaujal. Přeci jenom při 
osobním setkání Vám dokážeme vše ještě 
lépe vysvětlit, zhodnotit Vaší lokalitu a 
zodpovědět všechny dotazy. Schůzka je 
nezávazná a základní návrh hřiště je zdarma.

Pomůžeme zpestřit Váš park, školní areál nebo soukromý pozemek
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Discgolfové hřiště
V ČR se za posledních 10 let vybudovalo více jak 120 hřišť

Discgolf je atraktivní sportovní disciplína a 
stále více populární volnočasová aktivita. 
Jedná se o obdobu klasického golfu - 
namísto holí a míčků se používají létající 
disky (frisbee), místo jamek pak speciální 
koše. Hráč se snaží dosáhnout  jamky (koše) 
na co nejnižší počet hodů diskem.

Discgolf je ideální sport na nedělní 
odpoledne pro celou rodinu. Lze se mu 
však věnovat i na vrcholové úrovni, v USA či 
Finsku už je řada profi hráčů. Bez problému 
jej mohou hrát malé děti i jejich prarodiče. 
Diskem se naučíte házet za pár minut 
a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické 
zdatnosti. 

Discgolf se hraje téměř všude tam, kde je 
dostatek místa a vhodný terén. Pro discgolf 
jsou ideální větší městské a zámecké parky, 
lesoparky, lyzařské a rekreační areály,  nebo 
příměstské oblasti s volnými i křovinatými 
plochami řídce porostlými stromy. Co se 
týče samotného terénu, na škodu rozhodně 
není např. malé převýšení, rybníček, potok 
či jiná přírodní překážka, která hru dokáže 
zpestřit. 

Discgolf je také finančně nenáročný - kromě 
disku, který zakoupíte za cca 300 Kč nebo 
si jej půjčíte na hřišti, nepotřebujete žádné 
další vybavení.
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Fotbalgolfové hřiště
Fotbalgolf spojuje populární světové sporty: fotbal, golf a minigolf
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Fotbalgolf je technická, soutěživá a 
především návyková hra, která v sobě mísí 
vášeň a sílu fotbalu s elegancí a tradicí golfu. 
Každou jamku zahajujete vykopnutím míče 
z určeného místa (odkopiště) a snažíte se ho 
dopravit na co nejméně kopů (doteků) do 
jamky. 

Fotbalgolf může hrát úplně každý, bez 
rozdílu věku nebo pohlaví. Pro fotbalisty 
to může být zajímavé zpestření, které jim 
pomůže v kopání na přesnost, ale fotbalgolf 
si užijí i všichni ostatní, kteří klasický fotbal 
nehrají. Vybavení není vůbec drahé. Kromě 
fotbalového míče (č. 5), který stojí pár set 
korun, nepotřebujete nic speciálního.

Fotbalgolfové hřiště s osmnácti jamkami 
se hraje na hřišti podobném golfu o rozloze 
2,5 ha - 5 ha. Není samozřejmě problém 
postavit menší hřiště, s menším počtem 
jamek. Městský park tak může být určitě 
vhodným místem. Jamky mohou být kratší 
(kolem 50 metrů), ale pokud je dostatek 
prostoru, dají se některé natáhnout až ke 
150 nebo 200 metrům. Na každé jamce 
bývá buď přírodní nebo uměle vytvořená 
překážka, kterou hráči musí zdolat. K těm 
přírodním patří nejčastěji stromy. Mezi 
umělé prekážky patří např. položené 
klády stromů, často se také využívá menší 
převýšení, kterým může být například 
jamka na malém kopečku nebo ve svahu.





Multigolfové hřiště
Multigolf hřiště je koncept, který spojuje tři sporty na jednom hřišti

Multigolf je poměrně nový koncept, který 
spojuje tři sporty - parkgolf, fotbalgolf 
a discgolf - na jednom místě. Hřiště je 
koncipováno tak, že výhoziště či odpaliště 
jsou pro všechny tři sporty stejná a na 
konci jamky je vždy discgolfový koš s 
integrovaným zakončením pod ním pro 
parkgolf a fotbalgolf. Sporty lze kombinovat 
- někdo může házet diskem, druhý kopat do 
míče a třetí odpalovat míček. Vše na stejnou 
jamku.

Všechny tři sporty je velmi jednoduché se 
naučit, hráči nepotřebují žádný speciální 
trénink, ani žádné drahé vybavení. Díky 
jednoduchosti a nenáročnosti jsou tyto 

sporty ideální pro všechny věkové kategorie, 
od nejmenších po seniory.

Multigolf hřiště není náročné na místo. 
Pro kvalitní Multigolf hřiště potřebujete 
zhruba rozlohu tří fotbalových hřišť (cca 
1,5 ha). Jamky bývají obvykle 50-80 metrů 
dlouhé. Pokud chcete využít větší plochu, 
není vůbec žádný problém, naopak hráčům 
zajistíte ještě více zábavy. Na hřišti je 
navrženo několik přirodních a umělých 
překážek, které musí hráči během hry 
zdolat. Překážky dělají hru pořád zajímavou 
a hráče hřiště jen tak neomrzí. Multigolf se 
skvěle hodí do městských parků, areálů škol 
nebo i pro různé turistické resorty atp. 
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Minigolfové hřiště
Adventure minigolf není nic úplně nového, ale my ho umíme jinak

Minigolf vznikl jako zábavně tréninkový 
doplněk klasického golfu ve třicátých letech 
v Americe a v různých podobách je u nás  k 
vidění už poměrně dlouho. 

Podstatou hry je minimálním počtem ran 
dopravit míč ze základního pole do cílové 
jamky a při tom předepsaným způsobem 
překonat překážku. Jamek bývá až 18, 
ale může jich být i méně, záleží hlavně 
na prostoru a rozhodnutí investora. My 
překážky stavíme tak, aby hřiště bylo 
variabilní a dalo se měnit. I menší hřiště 
tak může být různorodé a zábavné i při 
opakované hře.

Minigolf může hrát a užít si ho opravdu 
kdokoliv a to i bez předchozí zkušenosti 
s golfovými hrami. Není to otázka síly, ale 
spíše techniky a pří učení minigolfu si každý 
užije spoustu zábavy. 

Z našeho pohledu je Adventure minigolf 
skvělým doplňkem do parku nebo 
do školního areálu, ale i jako součást 
turistického resortu. Může to být klidně 
menší, zastrčený a nevyužitý prostor. 
Minigolf takové místo oživí. Proč třeba 
dětem ve škole nezpestřit sportovní výuku 
aktivitou, která může bavit úplně všechny?
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Realizace hřišť
Ručíme za perfektní kvalitu a také za vysoce kvalitní design
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Zrealizovali jsme více než 30 hřišť, která jsou 
do dnešního dne plně funkční s minimální 
údržbou. Používame materiály od nejlepších 
firem v oboru, které si pečlivě vybíráme a 
sami ručně připravujeme pro realizace.

Cenu vždy konzultujeme s investorem, na 
základě vybrané lokality a složitosti výstavby, 
která souvisí s terénem v místě budoucí 
realizace. Námi nabízená hřiště nepotřebují 
certifikáty (jako např. workoutová hřiště) a 
ani používané materiály nepotřebují extra 
povrchovou úpravu. K vybudování hřišť toho 
není potřeba mnoho a proto je cena nižsí.

Při navrhování hřiště i samotné realizaci se 
vždy snažíme, aby se nenarušil krajinný ráz, 

respektujeme přírodní prvky, které v krajině 
jsou a vyhýbáme se složítým terénním 
úpravám nebo kácení stromů. Většinu 
našich prací děláme ručně a i použité 
materiály jsou v drtivé většině přírodní, 
vše s ohledem na bezpečnost a ochranu 
životního prostředí.

Rádi za Vámi přijedeme a vybrané lokality 
společně s vámi nejprve zhodnotíme. 
Toto zhodnocení je vždy zdarma. Pokud 
budete mít o hřiště zájem, postaráme se 
o kompletní realizaci včetně potřebného 
materiálu a vybavení. Po zhotovení můžeme 
pomoct se slavnostním otevřením hřiště a 
dodáním sportovního vybavení. 

Ukázky již námi realizovaných hřišť najdete na našich stránkách: www.parklife.cz

www.dghriste.cz




V roce 2003 jsme založili firmu Ultimo, 
která se specializuje na prodej frisbee 
(kamenná prodejna i e-shop) a zároveň 
jsme za tu dobu pod touto značkou navrhli 
a postavili několik desítek specializovaných 
discgolfových hřišť. Díky tomu máme 
spoustu zkušeností s prací v parcích a 
krajině.   
 
Během nedávné doby jsme se dostali ke 
stavbě podobných hřišť na multigolf a 
minigolf, a proto jsme se rozhodli založit 
Parklife, nový koncept, jehož cílem je 
nabídnout širší portfolio zajímavých hřišť, 
která dokáží oživit nebo zpestřit stávající 
obecní či městské parky, školní pozemky 
nebo třeba turistické rezorty. Například 
obliba discgolfu během posledních pár let 
raketově vzrostla. Vzít si pár létajících disků 
a jít se projít do nedalekého parku, kde 

stojí několik košů, zaujalo spoustu nových 
nadšenců. Myslíme si, že by tomu tak mohlo 
být u lidí i ve Vašem místě, máte-li vhodný 
prostor.   
 
Pravidelně také organizujeme 
discgolfové turnaje, pro firmy pořádáme 
teambuildingové akce s tématikou frisbee, 
spolupracujeme se školami a nabízíme 
výuku sportů s létajícím diskem. Jsme 
aktivním partnerem České asociace 
discgolfu a České asociace létajícího disku.  
 
Pokud Vás náš koncept oslovil, budeme rádi, 
když se nám ozvete.

Kontakt:
Pavel Voloczek 
+420 732 161 358 
pavel@parklife.cz
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Něco málo o nás
Jsme tu od roku 2003 a stále se snažíme nabízet něco nového



www.parklife.cz


