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ZÁKLADNÍ NABÍDKA HŘIŠŤ - HOBBY MINIATURGOLF, HOBBY GREEN, MINIATURGOLF, HOBBY ŠVÉDSKÝ FILCOVÝ GOLF, 
ŠVÉDSKÝ FILCOVÝ GOLF, CRAZY GOLF A ADVENTURE GOLF  
 
Název hřiště Rozměr přímé 

dráhy ( délka, 
šířka, průměr 
cílového 
kruhu vše v 
mm.) 

Základní materiál použitý 
na výrobu hřiště 

Orientační 
plocha pro 
hřiště o 18 
drahách  
v metrech 
čtverečních 

Základní cena 
za 18 drah od 
(bez DPH) 

Ilustrativní fotografie 

MINI MINIGOLF 3300/600/ 
1000 

Vyztužená ocelová 
konstrukce(zinkovaná 
nebo natřená), dovozové, 
bez azbestové cemento 
vláknité desky, 
( silné15mm),  barevné 
laminátové a kovové 
překážky 
Nivelační zařízení. 

300 158 000,- 

 
HOBBY 
MINIGOLF 

4520/720/ 
1050 

Vyztužená ocelová 
konstrukce(zinkovaná 
nebo natřená), dovozové, 
bez azbestové cemento 
vláknité desky, 
( silné15mm),  barevné 
laminátové a kovové 
překážky 
Nivelační zařízení. 

300-800 172 000,- 
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HOBBY GRASS 
MINIGOLF 

4520/720/ 
1050 

Vyztužená ocelová 
konstrukce(zinkovaná 
nebo natřená), vodě 
odolná překližka (nebo 
hliníkové desky), barevné 
laminátové a kovové 
překážky, umělý trávník 
jako hrací povrch. 
Nivelační zařízení. 

300-800 214 000,- 
 

 
MINIATURGOLF 6200/900/ 

1400 
Vyztužená ocelová 
konstrukce(zinkovaná 
nebo natřená), 
dovozové, bez azbestové, 
cemento vláknité desky 
( silné15mm),  barevné 
laminátové a kovové 
překážky. 
Nivelační zařízení. 
 

600-1200 269 000,- 
 

 
HOBBY FILGOLF 600010000/ 

640/1200 
Tlakově impregnovaná 
dřevěná (nebo ocelová, 
zinkovaná) konstrukce, 
vodě odolná překližka 
(nebo hliníkové desky), 
Golftex – koberec jako 
hrací povrch, dřevěné 
nebo kovové překážky 

900 420  000,- 
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FILCGOLF 700015000/ 

900/1800 
Tlakově impregnovaná 
dřevěná (nebo ocelová, 
zinkovaná) konstrukce, 
vodě odolná překližka 
(nebo hliníkové desky), 
Golftex – koberec jako 
hrací povrch, dřevěné 
nebo kovové překážky 

1300 680 000,- 

 
CRAZY GOLF 6000-12000/ 

640/1200 
Tlakově impregnovaná 
dřevěná (nebo ocelová, 
zinkovaná) konstrukce, 
vodě odolná překližka 
(nebo hliníkové desky), 
Umělý travní koberec 
jako hrací povrch, 
dřevěné nebo kovové 
překážky 

1000 480 000,- 

 
ADVENTURE 
GOLF 

Celkový 
počet metrů 
čtverečních 
drah  18 drah 
je  cca. 200 - 
500 . 
(není pevně 
dáno může 
být jiný) 
 

Betonová konstrukce na 
štěrkovém loži, umělý 
travní koberec jako hrací 
povrch, přírodní 
překážky- kámen , dřevo 
apod. 
 
 
 
 

400 - 2000 Orientační 
cena za hřiště o 
velikosti drah 
180 čtverečních 
metrů je od  
670 000,- 
( bez zemních a 
přípravných 
prací, úpravy 
okolí)  

 


