
Zahradní a venkovní hry… 
         ...vše přehledně na www.zahradnizabava.cz

ZAHRADNÍ MINIGOLF 

Minigolfová dráha (mobilní provedení pozink – šířka: 0,6m; hlava dráhy: Ø 1,2 m; délka: 5m)             

Cena: 22.900,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl „profi“ + 2x míček) 

Minigolfové překážky (základní sada – 5ks) 

most, tunel, rozcestí, špalíky, skok –> nový design 

Cena: 7.200,-  

Minigolfové překážky (rozšiřující sada - doplněk k základní sadě – 5ks) 

pyramida, plošina, okénko (doplněk překážky skok), had, květ (doplněk překážky skok) –> nový 
design 

Cena: 7.900,- 

Doprava – zahradní minigolf 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Naší firmou: cena/ujetý km (kalkulaci vám zašleme) 

Pouze překážky: PPL 410 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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MINI ZAHRADNÍ MINIGOLF 

Minigolfová dráha mini (provedení pozink, šířka: 0,3m; hlava dráhy: Ø 0,6m; délka: 2,5m) 

Cena: 14.000,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl „profi“ + 2x míček) 

Minigolfové překážky (základní sada – 5ks) 

most, tunel, rozcestí, špalíky, skok 

Cena: 3.900,- 

Minigolfové překážky (rozšiřující sada - doplněk k základní sadě – 5ks) 

pyramida, plošina, vlna, okénko (doplněk překážky skok), květ (doplněk překážky skok)                                                        

Cena: 3.900,- 

BILIARD MINIGOLF 

miniBiliard dráha (provedení pozink, šířka: 0,3m; hlava dráhy: Ø 0,6m, délka: 2,5m) 

Cena: 11.900,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl „profi“ + 1x míček) 

Biliard dráha (minigolfová dráha - šířka: 0,6m; hlava dráhy: Ø 1,2m, délka: 5m) 

Cena: 21.900,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl „profi“ + 1x míček) 

Doprava – mini zahradní minigolf, minibiliard minigolf 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Naší firmou: cena/ujetý km (kalkulaci Vám zašleme) 

Přepravní služba PPL/Smluvní dopravce: 700 Kč 

Pouze překážky: PPL 410 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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RUSKÉ KUŽELKY 

Dřevěné 
9 kuželek buk-výška 30cm, koule průměr 12cm, řetěz, karabina a košík: 3.990,-  

9 kuželek buk-výška 35cm, koule průměr 12cm, řetěz, karabina a košík: 4.990,-  

Mobilní sada komplet:        16.900,-   

(9 kuželek buk-výška 30cm, koule, řetěz a košík, konstrukce/šibenice-pozink, hrací plocha) 

Mobilní sada komplet:        17.300,-   

(9 kuželek buk-výška 35cm, koule, řetěz a košík, konstrukce/šibenice-pozink, hrací plocha) 

Kutilská sada:           9.300,-   

(9 kuželek buk-výška 30cm, koule, řetěz a košík, konstrukce/šibenice-pozink zabeton. do terénu) – hrací plochu dotváří 
zákazník 

Kutilská sada – hrací plocha:        6.000,-   

(hrací plocha 1x1m – kovová konstrukce-pozink a pryžové desky)  

Kutilská sada:           dle objednávky  

(ostatní, dle domluvy a Vašich požadavků) 

Náhradní kuželka-výška 30/35cm, buková:     490,- 

Náhradní koule-průměr 12cm, buková:      690,- 

Řetěz-délka 2m pozinkovaný, 2x očko, karabina:     390,- 

BOWLING KUŽELKY ZAHRADNÍ 

Dřevěné 

9 bukových kuželek-výška 30cm, koule průměr 12cm a košík:    4.390,- 

9 bukových kuželek-výška 35cm, koule průměr 12cm a košík:    5.390,- 

Doprava – ruské kuželky, bowling kuželky 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 210 Kč – 700 Kč (dle zvolené sady, sada mobilní komplet 700,-) 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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ZAHRADNÍ ŠACHY 

Dřevěné  

Sada figurek – celkem 64ks (výška krále–40cm, Ø základny 7cm), 2x košík: 14.900,- 

Sada figurek – celkem 64ks (výška krále–20cm):     5.990,-  

Šachovnice: bannerová plocha 1,8x1,8m - velké šachy     2.400,-  

Šachovnice: bannerová plocha 0,9x0,9m - malé šachy     800,-  

Šachovnice: saténový ubrus 1,2x1,2m/0,9x0,9m – malé šachy    800,-  

Šachovnice: dlažba 20x20cm nebo dle domluvy (celkem 64ks)    3.100,- 

Šachovnice: dlažba 10x10cm nebo dle domluvy (celkem 64ks)    1.000,- 

ZAHRADNÍ DÁMA 

Dřevěná 

Cena hrací kameny (16ks – Ø 6cm) a košík:     1.190,-  

Cena hrací kameny (16ks – Ø 14cm) a košík:     4.790,-  

Cena hrací plocha-banner: (90x90cm pro 6cm provedení):   800,-  

Cena hrací plocha-banner: (180x180cm pro 14cm provedení):   2.800,-  

Cena hrací plocha-ubrus: (120x120cm/90x90cm pro 6cm provedení):  800,-  

Cena hrací plocha-dlažba 20x20cm: nebo dle domluvy (celkem 64ks)  3.100,- 

Cena hrací plocha-dlažba 10x10cm: nebo dle domluvy (celkem 64ks)  1.000,- 

Doprava – zahradní šachy, zahradní dáma 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 210 Kč – 410 Kč (dle zvolené sady/hrací plochy) + případný doplatek 
zámková dlažba (kalkulaci zašleme) 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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ČLOVĚČE NEZLOB SE 

Dřevěné 

1) 16 ks postaviček (výška 15cm), 1x kostka (velikost 6x6x6cm) + košík 

Cena postavičky, kostka a košík:        2.990,-  

Cena hrací plocha-banner (Ø 120cm):      1.300,-  

Cena hrací plocha-saténový ubrus: (120x120cm/90x90cm):   800,-  

2) 16 ks postaviček (výška 30cm nebo 45cm), 1x kostka (velikost 6x6x6cm) + košík 

Hrací plocha – banner nebo zajištěna zákazníkem (dlažba-20x20cm nebo 10x10cm - jsme schopni 
zajistit), při realizaci poradíme – viz foto na www. Hrací plochu lze doladit, dle domluvy. 

Cena (výška postavičky 45cm):       8.990,- 

Cena (výška postavičky 30cm):       5.990,- 

Cena hrací plocha-banner (Ø 120cm), vhodné pro velikost 30cm:  1.300,-  

Cena hrací plocha-banner (200x200cm), vhodné pro velikost 30/45cm:  2.800,-  

Cena s hrací plochou výhodněji až o 200,- - více na http://eshop.zahradnizabava.cz 

Zámková dlažba 20x20cm (72 dlaždic-lze individuální hrací plochu=počet):  3.200,- 

Zámková dlažba 10x10cm (72 dlaždic-lze individuální hrací plochu=počet):  1.200,- 

3) 16 ks postaviček (výška 8cm), 1x dřevěná kostka (velikost 5,4x5,4x5,4cm), hrací plocha-
banner, papírový tubus. 

Cena cestovní/reklamní/dárkové provedení     1.390,-  

Doprava – Člověče, nezlob se 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 110 Kč – 410 Kč (dle zvolené sady/hrací plochy) + případný doplatek 
zámková dlažba (kalkulaci zašleme) 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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PING PONG 

Kovový - pozink 
Hrací stůl na stolní tenis:        24.900,- 

Síťka kovová:          1.200,- 

GARDEN-RONDO 

Garden-rondo míčky (provedení: rondo a 6x barevný míček):   16.300,- 

Garden-rondo labyrint (provedení: rondo, míček, koberec a labyrint):  17.300,- 

Garden-rondo labyrint/míčky (2 hry v jednom):     17.300,- 

mini Garden-rondo míčky (provedení: rondo a 3x míček) :   9.900,- 

Kovový trn k ukotvení hry (zejména ZŠ, MŠ, veřejný sektor):   400,- 

DRÁ-KULA A ZAHRADNÍ BOWLING 

Sada dvou her 

Hrací stůl, dřevěné kuželky (10ks), kulečníkové koule (4ks), tágo (2ks). Nutno schovávat do 
interiéru. 

Cena komplet:         25.900,- 

  

Doprava – rondo, drá-kula 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Naší firmou: cena/ujetý km (kalkulaci Vám zašleme) 

Přepravní služba PPL/Smluvní dopravce: 700 Kč 

Doprava – ping pong 

Zajišťuje smluvní dopravce (pingpongové stoly je třeba, zejména díky velkým 
rozměrům dodat extra dopravou). 

Smluvní doprava (orientační cena – kalkulaci zašleme): 9,62 Kč/ujetý km 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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HRA MLÝN 

Dřevěný Ø 6cm 

Cena hrací kameny (18ks) + košík:       1.190,-  

Cena hrací plocha-banner: (90x90cm):      800,-  

Cena hrací plocha-saténový ubrus: (120x120cm/90x90cm):   800,-  

VRHCÁBY (BACKGAMMON, TAVLI) 

Dřevěná Ø 6cm 

Cena hrací kameny (30ks), 2x kostka + košík:     1.890,-  

Cena hrací plocha-banner: (90x90cm):      800,-  

Cena hrací plocha-saténový ubrus: (120x120cm/90x90cm):   800,-  

OTHELLO (REVERSI) 

Dřevěná Ø 6cm 

Cena hrací kameny (64ks) + košík:       3.990,-  

Cena hrací plocha-banner: (90x90cm):      800,-  

Cena hrací plocha-saténový ubrus: (120x120cm/90x90cm):   800,-  

Doprava – hra mlýn, vrhcáby, hra othello 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 110 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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ZAHRADNÍ DOMINO 
Dřevěné 
Cena 28 hracích kostek + košík:       3.990,-   

KULIČKY 
Dřevěné 
Cena 21 kuliček (velikost 4cm) + košík:      1.190,- 

PETANQUE 
Dřevěný 
Cena 6 koulí (velikost 7cm), 1 kulička „prasátko“ (velikost 4cm) + košík: 1.590,- 

Cena 6 koulí (velikost 7cm), 1 kulička „prasátko“ (velikost 4cm) + košík: 1.790,- 

Doprava – domino, kroket, kroužky+mikádo, petanque, 4 v řadě, pexeso, kuličky 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 110 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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PIŠKVORKY 

Dřevěná Ø 6cm 

Cena hrací kameny (64ks) + košík:       3.990,-  

Cena hrací plocha-banner: (90x90cm):      800,-  

Cena hrací plocha-saténový ubrus: (120x120cm/90x90cm):   800,-  

RYCHLOPIŠKVORKY 

Dřevěná Ø 6cm 

Cena hrací kameny (8ks) a košík:       390,-  

Cena hrací plocha-destičky (9ks):        590,-  

Cena hrací plocha-dlažba (9ks):        15,-/ks  

Dřevěná Ø 14cm 

Cena hrací kameny (8ks) a košík:       1.990,-  

Cena hrací plocha-destičky (9ks):        590,-  

Cena hrací plocha-dlažba (9ks):        30,-/ks 

HRA KOSTKY 

Dřevěné 

Cena hrací kostky (6ks, velikost 5,4x5,4x5,4cm) a košík:    790,- 

Doprava – piškvorky, rychlopiškvorky, kostky 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 110 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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GOLFISTO NEZLOB SE 
Dřevěné 

4 postavičky (výška 8cm), hrací kostka 5,4x5,4x5,4cm, hrací plocha, pravidla a papírový tubus. 

Cena postavičky, kostka, plocha-banner 62x62cm, tubus:   890,-  

Cena postavičky, kostka, plocha-ubrus (90x90cm/pole 62x62cm), tubus: 890,-  

Doprava – golfisto nezlob se 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL: od 110 Kč 

Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
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HOOKBRUČ „NA VEN“ 

Kombinace her kroužky, discgolf a golf 

Základní balení obsahuje: 6x kůl (cílové body, výška 150cm), 4x obruč, 6x hookbručiště (startovní 
body). Jiné počty kůlů a hookbručišť na vyžádání. Více informací na www.hookbruc.cz. 

Cena kůl (6ks), obruč (4ks), držák na obruče a hookbručiště (6ks):  2.990,-  

Cena kůl (9ks), obruč (4ks), držák na obruče a hookbručiště (9ks):  3.990,-  

HOOKBRUČ „NA VEN“ – NÁVRH HŘIŠTĚ 
• Návrh hookbručového hřiště. 
• Měření, vykolíkování a normování hřiště (určení PAR drah/hřiště). 
• Tvorba podkladu PDF scorecard k tisku. 
• 100ks scorecard, formát A6, 4/4 – oboustranně. 
• Úvodní deska formát A4 dipond (nebo banner) - s hracím plánem. 
• Vystavení certifikátu kvality hřiště – možnost pořádat krajské i republikové soutěže 

• Instalaci provádí zákazník sám, dle návrhu hřiště a domluvy na místě. 
• Konzultace na místě - cena dle ujetých km. 

Cena:           4.900,- 

Cena (návrh, měření, vykolíkování, normování, podklady):   2.900,- 

HOOKBRUČ „NA CESTY“ 

Základní balení obsahuje: 7x kolík (cílové/startovní body), 4x obruč, pravidla, bavlněný vak. 

Cena:           1.190,-  

Doprava – hookbruč 

Vlastní (odběr zboží Zlonín/Praha-východ): zdarma 

Přepravní služba PPL – hookbruč na „ven“: 410 Kč 

Přepravní služba PPL – hookbruč na „cesty“: 110 Kč 

Ceník je platný od 1. 1. 2021. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Mobil: 731 589 638 § E-mail: info@zahradnizabava.cz § Web: www.zahradnizabava.cz 

STOA-Zahradní minigolf s.r.o. § internetový obchod : eshop.zahradnizabava.cz

http://eshop.zahradnizabava.cz
http://www.hookbruc.cz

