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TISKOVÁ ZPRÁVA

                                             
První DiscGolfPark v     Ostravě najdete v     obvodu Mariánské Hory a Hulváky                   
                    

25. 6. 2013/ V Ostravě bylo včera otevřeno první a jedinečné veřejné sportoviště DiscGolfPark, které 
je zdarma přístupno široké veřejnosti. Areál u Rakety v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
nabízí na ploše 6 hektarů devět jamek. DiscGolf se hraje jako klasický golf, pouze místo holí a míčků 
používá hráč létající talíře. 

DiscGolf je pohybovou aktivitou, která  zaznamenává obrovský zájem široké veřejnosti po celé České 
republice, kde je v současné době 17 hřišť.  V Moravskoslezském kraji  jsou pouze dvě – v Havířově a nově 
v Ostravě. Investice na vybudování a vybavení hřiště šly z rozpočtu obvodu Mariánské Hory a Hulváky a 
pohybují se okolo 240 tisíc korun.  

„Hřiště je nádherné, střídají se tu dlouhé a krátké úseky mezi jednotlivými jamkami. Jsou tady vzrostlé 
stromy a keře, které činí areál velmi zajímavým. Jsme ve městě, a přitom v klidové zóně,“ ocenil výběr 
lokality Michal Grepl ze společnosti  HEPA group s.r.o. , která oslovila před pár měsíci vedení radnice 
s nápadem najít vhodný prostor pro nenáročnou a přitom velmi oblíbenou hru. 

„Nápad se nám líbil, protože se jedná o jednoduchou hru, kterou mohou hrát společně celé rodiny. Rada už 
na jaře odsouhlasila záměr s podmínkou, aby hřiště bylo otevřeno ještě před prázdninami. Jsem ráda, že  to 
podařilo a věřím, že se díky novému hřišti rozšíří lidem možnosti aktivního způsobu trávení volného času,“ 
pronesla při slavnostním zahájení starostka Liana Janáčková. 

První den si vyzkoušely novu hru žáci 7. a 8. tříd ZŠ Gen. Janka pod dohledem zkušených trenérů. O první 
výhoz se postarala starostka Liana Janáčková, která si pak prošla několik jamek. „Jsem nadšená, není to tak 
jednoduché, jak to vypadá, ale je to velká zábava. V podstatě jsme si všichni někdy hráli s létajícím talířem, 
jen se musíte strefit do speciálních košů,“ podělila se o první zážitky starostka. „Ráda bych, aby se hra 
dostala do škol. Vyvoláme jednání s tělocvikáři, zda by byli ochotni rozšířit nabídku sportovních aktivit. 
Jednoduchý přenosný hrací set bychom pořídili z vlastních zdrojů. Škola by ho mohla využívat nejen 
v tělocvičně, ale při svých mimoškolních aktivitách,“ uvedla starostka. V rámci včerejšího celodenního 
programu se na hřišti konal ještě turnaj pro veřejnost za účasti našich závodních hráčů. 

 
Velkou orientační tabuli, kde je plán hřiště a pravidla, najdou hráči u vstupu na hřiště ze Zelené ulice.  
V areálu  je rozmístěno několik „jamek“. Každá jamka je určena místem výhoziště na začátku a discgolfovým 
košem na konci. Hráč se snaží dopravit disk (létající talíř) z místa výhoziště do discgolfového koše na 
co nejmenší počet hodů.  První hod se vždy provádí z vývoziště, každý následující hod pak z místa, kde 
zůstal disk ležet po předchozím hodů. Hráč si počítá a zapisuje počty hodů. Vítězem je ten, kdo má nejmenší 
počet naházených hodů. Házet se dá s talíři, které jsou běžně k dostání v obchodech, vhodnější jsou ale 
speciální, jejichž pořizovací cena se pohybuje v rozmezí 250 až 440 korun. V současné době se jedná o 
možnosti zřízení půjčovny hracích setů v nejbližší sportovní prodejně České lyže na ulici 1. máje u zastávky 
tramvaje č. 3, kde budou k dispozici také hrací karty a plánky hřiště.  
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