ZAHRADNÍ HRY

ÚVOD
ÚVOD
Vážení přátelé,
držíte v rukou katalog zahradních a venkovních her, které vyrábí,
prodává a pronajímá společnost STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Hrát si, bavit se a relaxovat jsou hlavní hesla naší společnosti.
Již od začátku je naším cílem a snahou, aby lidé trávili svůj volný čas
aktivně. Celý koncept venkovní zábavy představuje v současné době více
než 15 her.
Kromě zahradního provedení dodává naše společnost také hry určené na
veřejné vyžití, tedy do parků, na hřiště, ale také do školek a škol a dalších
podobných zařízení.
Doufáme, že si s našimi hrami užijete spoustu zábavy a přejeme Vám
pěknou hru.

Ing. Ondřej Vrabec
jednatel společnosti

ZAHRADNÍ MINIGOLF
ZAHRADNÍ
MINIGOLF
Zahrajte si na velikosti jedné minigolfové dráhy 6
minigolfových jamek – základní sada (díky
rozšiřující sadě až dalších 5 jamek).
Rozmístění vyměnitelných překážek záleží jenom
na Vás, fantazii se meze nekladou.

ROZMĚR DRÁHY
• délka 5 m a šířka 0,6 m (průměr kruhu
1,2 m)
• snadno přemístitelná (složena ze dvou
2,5 m dílů)
• dráha není pochozí
KONSTRUKCE DRÁHY
• na dotaz

HMOTNOST
• konstrukce první část cca 40 kg
• konstrukce druhá část cca 45 kg
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
• hrací plocha by měla mít minimální
rozměry 7x2,5 m tak, aby bylo možné se
kolem dráhy volně pohybovat
• vodorovná plocha (nejlépe vymývaná
nebo zámková dlažba, dřevěné rošty
apod.) o velikosti cca 6x2 m, zajištěna
zákazníkem

ZÁKLADNÍ SADA PŘEKÁŽEK
most, tunel, rozcestí, špalíky, skok
ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PŘEKÁŽEK
plošina, pyramida, had, okénko, květ
MINIGOLFOVÉ VYBAVENÍ
hole, míčky, podavače, taštičky

MINIZAHRADNÍ
ZAHRADNÍ MINIGOLF
MINI
MINIGOLF
Chcete hrát minigolf celoročně
nebo máte pouze omezený prostor,
kam minigolf umístit (balkón,
terasa, pokoj)? Řešením je
zmenšená varianta Zahradního
minigolfu, tak hurá do hry.
Ro z m í s t ě n í v y m ě n i t e l n ý c h
překážek záleží jenom na Vás,
fantazii se meze nekladou.
ROZMĚR DRÁHY
• délka 2,5 m a šířka 0,3 m (šířka kruhu je
0,6 m)
• dráha není pochozí
KONSTRUKCE DRÁHY
• na dotaz

HMOTNOST
celková hmotnost dráhy cca 50 kg

ZÁKLADNÍ SADA PŘEKÁŽEK
most, tunel, rozcestí, špalíky, skok

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
vodorovná plocha (nejlépe vymývaná nebo
zámková dlažba, dřevěné rošty apod.) o
velikosti cca 3x1 m, zajištěna zákazníkem

ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PŘEKÁŽEK
plošina, pyramida, had, okénko, květ

MINIBILLIARD MINIGOLF
MINIBILLIARD
MINIGOLF
Přesná hra a netradiční pojetí
minigolfu? Úhel dopadu se rovná
ú h l u o d ra z u , t a d y b u d e t e
potřebovat skutečnou přesnost,
aby se míček dostal do jamky.

ROZMĚR DRÁHY
• délka 2,5 m a šířka 0,3 m (šířka kruhu je
0,6 m)
• dráha není pochozí
• k dostání i provedení: délka 5 m a šířka
0,6 m (šířka kruhu je 1,2 m)

KONSTRUKCE DRÁHY
• na dotaz
HMOTNOST
celková hmotnost dráhy cca 50 kg

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
vodorovná plocha (nejlépe vymývaná nebo
zámková dlažba, dřevěné rošty apod.) o
velikosti cca 3x1 m, zajištěna zákazníkem

REKREAČNÍ MINIGOLF
REKREAČNÍ
MINIGOLF
Známý také jako hobby minigolf. Tento typ
minigolfu je určen do míst, kde zákazník požaduje
realizaci, obvykle 9-ti nebo více-jamkového
hřiště (zákazník není limitován prostorem
potřebným k vybudování minigolfového hřiště).
Překážky na drahách jsou oproti Zahradnímu
minigolfu připevněny napevno a hráči tak
postupně procházejí jednotlivé minigolfové
dráhy.

ROZMĚRY DRÁHY
• délka 5 m a šířka 0,6 m (šířka kruhu je
1,2 m)
• dráha není pochozí
KONSTRUKCE DRÁHY
• na dotaz

HMOTNOST
• konstrukce první část cca 40 kg
• konstrukce druhá část cca 45 kg
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
vodorovná plocha (nejlépe vymývaná nebo
zámková dlažba, dřevěné rošty apod.) o
velikosti cca 7x3 m, zajištěna zákazníkem

RUSKÉ KUŽELKY
KUŽELKY
RUSKÉ
Hra s dlouhodobou tradicí, její malá prostorová
náročnost umožní mít a hrát kuželky téměř
kdekoliv.
Ruské kuželky jsou rozšířeny především
v rekreačních nebo sportovních střediscích.
Ruské kuželky nabízíme v několika variantách
provedení - VOLNÁ, MOBILNÍ nebo KUTILSKÁ

KONSTRUKCE
• povrch svařené konstrukce je upraven
práškovou barvou
• kuželky a hrací koule jsou vyrobeny z
tvrdého dřeva (buk)

1. VARIANTA - KUTILSKÁ
• zámková dlažba zajištěna zákazníkem pole 10x10 cm
• konstrukce zabetonována do země
• kuželky, koule, lanko

ROZMĚRY
• výška kuželek 28 cm (k dostání také 35 cm)
• výška konstrukce (šibenice) cca 2 m
• velikost hrací plochy 1x1 m (mobilní
varianta)

2. VARIANTA - MOBILNÍ
• rozměr 1x1 m
• součástí je konstrukce (šibenice),
výška 2 m
• konstrukce musí být umístěna na pevném
a vodorovném povrchu
• kuželky, koule, lanko

3. VARIANTA - VOLNÁ
• povrch upravený zákazníkem
• koule s lankem zavěšena například na
stromě nebo terase
• kuželky, koule, lanko

KUŽELKY - BOWLING
KUŽELKY
BOWLING
Hra, která se hraje s koulí a
nejčastěji s devíti kuželkami. Délka
dráhy je v případě zahradních
kuželek prakticky jakákoli,
rozměry dráhy nejsou pevně
stanoveny.

Kuželky - bowling jsou vhodné na menší
dráhu (například jako doplněk pro
Zahradní minigolf), možnost využití i bez
hrací dráhy

POPIS
• 9 kuželek, 1 hrací koule
• kuželky a hrací koule jsou vyrobeny z
tvrdého dřeva (buk)

ROZMĚRY
výška kuželek 28 cm (k dostání také 35 cm)

STOLNÍ TENIS
STOLNÍ
TENIS
Se stolní tenisem nebo také pingpongem (podle zvuku, který
vydávají při hře údery míčku) se
nejčastěji můžete setkat v
rekreačních střediscích, kde je
výborným zpestřením aktivního
trávení volného času.

KONSTRUKCE
• žárově pozinkovaná konstrukce
• desky na bázi křemenných písků a
epoxydů (patentovaný materiál
SILICIUM), desky jsou vodopropustné,
tloušťka 3 cm
• síťka z nekorodujících kovových vláken

PROVEDENÍ
tři základní barevná provedení: zelené,
modré, červené
ROZMĚRY
rozměr stolu 272x152,5x78 cm

HMOTNOST
hmotnost stolu 250 kg

ZAHRADNÍ ŠACHY
ZAHRADNÍ
ŠACHY
Klasická desková hra pro dva hráče ve velkém
provedení (čtvercová deska je rozdělena na 8×8
polí, střídavě černých a bílých).
Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují
schopnosti a znalosti hráčů.

ROZMĚRY
• výška krále 40 cm (výška pěšce 30 cm)
• k dostání také výška krále 20 cm (výška
pěšce 15 cm)
• doporučená hrací plocha o velikosti
1,6x1,6 m (pole 20x20 cm)
• doporučená hrací plocha pro menší
provedení o velikosti 0,8x0,8 m (pole
10x10 cm)

POPIS
• exkluzivní a netradiční vzhled
• vysoká stabilita hracích prvků
• figurky opatřeny ochranným nátěrem OSMO
VARIANTY ŠACHOVNICE:
1. ZÁMKOVÁ DLAŽBA
zajištěna zákazníkem, pole 20x20 cm
(nebo 10x10 cm pro menší provedení)

2. BANNEROVÉ PLÁTNO
rozměr 180x180 cm - položeno na
zpevněném povrchu (nebo 90x90 cm pro
menší provedení)
3. SATÉNOVÝ UBRUS
pouze pro menší provedení 90x90 cm položeno na zpevněném povrchu

DÁMA,MLÝN,
MLÝN, VRHCÁBY
DÁMA,
VRHCÁBY
DÁMA
Kdo nehraje šachy, hraje dámu. Můžete si
zahrát klasickou, nebo žravou dámu.
Pravidla dámy zvládne každý, tak s chutí do
toho.
• 16 hracích kamenů
• vysoká stabilita - kameny se dají pokládat
na sebe

MLÝN
Hra pro dva hráče, z období kolem roku 1400
př.n.l. Každý hráč má devět kamenů, které
se pohybují na dvaceti-čtyřech průsečících.
Cílem hry je, stejně jako u dámy, sebrat
protihráči všechny kameny, nebo mu
zabránit v dalších tazích.
• 18 hracích kamenů

VRHCÁBY
Někdy známá také jako Backgammon nebo
Tavli je jedna z nejstarších deskových her.
Hra je určena pro dva hráče, k vítězství vede
jak náhoda, tak schopnosti hráčů. V Řecku ji
můžete běžně vidět hrát na ulici dvojice, při
popíjení ledové kávy a odpočinku.
• 30 hracích kamenů, 2 hrací kostky

MOŽNÉ VARIANTY HRACÍ PLOCHY:
1. BANNEROVÉ PLÁTNO
rozměr 90x90 cm, položeno na zpevněném
povrchu

2. ZÁMKOVÁ DLAŽBA
zajištěna zákazníkem, pole 10x10 cm
3. SATÉNOVÝ UBRUS
hrací pole 90x90 cm, velikost ubrusu
120x120 cm

ČLOVĚČE, NEZLOB
ČLOVĚČE,
NEZLOBSESE
Jedna z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších
stolních her na světě, která se stala inspirací pro
další podobné hry.
Hra je oblíbená především mezi dětmi a je určena
pro dva až čtyři hráče.

POPIS
• vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní
použití (dřevěné postavičky a hrací
kostku nutno schovávat)
• 16 ks postaviček, hrací kostka, hrací
plocha
MOŽNÉ VARIANTY HRACÍ PLOCHY:
1. BANNEROVÉ PLÁTNO
průměr 120 cm - položeno na zpevněném
povrchu

2. KOVOVÁ POLÍČKA
připevněná např. do dřevěného stolu
3. SATÉNOVÝ UBRUS
rozměr ubrusu 120x120 cm
4. ZÁMKOVÁ DLAŽBA
zajištěna zákazníkem, pole 20x20 cm
(nebo 10x10 cm pro menší provedení)

ROZMĚRY
• velikost postaviček: 15 cm, velikost
kostky: 6x6x6 cm
• k dostání také velikost postaviček: 30 cm
a 46 cm, velikost kostky 6x6x6 cm
• na zakázku lze vyrobit kulatý stůl – výška
stolu 40 cm nebo dle požadavku

DOMINO
DOMINO
Sada obdélníkových kamenů
(kostek), rozdělených na poloviny a
označených v každé polovině
určitým počtem bodů, podobně
jako na hrací kostce.
Jen málo z nás v dětství domino
nehrálo, většinou však doma v
pokojíčku...

POPIS
• 28 hracích kostiček
• exkluzivní dřevěné provedení
• vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní
použití (nutno schovávat)

ROZMĚRY
velikost kostek: 17,5x9x3,5 cm

KOSTKY
KOSTKY
Jednoduchá hra v kostky, která má
několik různých variant (mj. také
podle počtu kostek).

POPIS
• exkluzivní dřevěné provedení
• 6 hracích kostek (nutno schovávat)
• dodává se v elegantním košíku

ROZMĚRY
velikost kostek: 5,4x5,4x5,4 cm

KROKET, KROUŽKY,
KROUŽKY, MIKÁDO
KROKET,
MIKÁDO
KROKET
Typický dvěma kolíky, širokými drátěnými
brankami (obvykle devět či deset), lehkými
dřevěnými koulemi o menším průměru a velmi
krátkými holemi s miniaturními kladivy. Lze ho hrát
téměř na jakémkoli terénu. Velice populární
společenská zábava, která se k nám podle mnoha
dostala, stejně jako oblíbený petanque z Francie.
•
•
•
•

4x palice, 4x koule, 2x kolíky: provedení dřevo
délka palice: 75 cm
zabaleno v přepravní tašce
barevné provedení: kombinace červená,
modrá, žlutá, zelená

KROUŽKY
Házecí kroužky, příjemná hra pro všechny věkové
kategorie. Lze ji hrát na téměř jakémkoliv hřišti
nebo v přírodě - klasická hra na trávník.
• vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní použití
(nutno schovávat)
• pro děti od čtyř let
• balení obsahuje: 4 kroužky, bodově ohodnocený
kříž
• materiál: dřevo, kroužky - lano
• velikost: hrací kříž 42x42 cm
• zabaleno v přepravní tašce

MIKÁDO
Mikádo je určeno pro dva a více hráčů. Vytahujte
jednotlivé tyčky, aniž by se ostatní pohnuly - někdy
velice snadné, jindy však naopak. Tyčky dle barev
mají různá bodová ohodnocení.
• vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní použití
(nutno schovávat)
• balení obsahuje: 25 tyček
• materiál: dřevo
• velikost: tyčka 80 cm
• zabaleno v přepravní tašce

JUNIOR PARK
JUNIOR
PARK
Provedení her na hřiště,
do škol, školek a dalších
podobných zařízení
Box na
uschování
Rekreační
minigolf

Dáma

Možný způsob řešení:

Hrací
plocha
Domino

Člověče nezlob se
Petanque

Hrací plocha kroket, kroužky

Posezení

• plocha 25x10 m
• 4x rekreační minigolf s
pevnými překážkami
• 1x dáma provedení s
dlažbou
• 1x hrací plocha - domino
• 1x hrací plocha – kroket,
kroužky a další
• 1x člověče nezlob se –
hrací plocha kovová políčka
k připevnění na stůl
• 1x hrací plocha – petanque
Lze doplnit o další mobiliář
(lavičky, stoly, stojany)

SENIOR PARK
SENIOR
PARK
Provedení her do parků,
domovů seniorů a dalších
podobných zařízení
Rekreační
minigolf

Box na
uschování

Možný způsob řešení:
Petanque

Ruské kuželky

Šachy/dáma

Vrhcáby

Mlýn

Posezení

• plocha 25x10 m
• 4x rekreační minigolf s
pevnými překážkami
• 1x šachy/dáma provedení s
dlažbou
• 1x mlýn provedení stůl
• 1x vrhcáby provedení stůl
• 1x ruské kuželky mobilní
• 1x hrací plocha – petangue
Lze doplnit o další mobiliář
(lavičky, stoly, stojany)

STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Zlonín 142
250 64, p. Měšice u Prahy
IČ: 24696692
DIČ: CZ24696692

Telefon:

+420 731 589 638
+420 603 589 419

E-mail:

info@zahradniminigolf.cz

Web:

www.zahradniminigolf.cz
www.zahradnizabava.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Vrabec, jednatel
+420 731 589 638

