
internetové stránky v zahraničí::
Eurotour  www.pdga-europe.com
Švýcarsko www.discgolf.ch
Německo  www.discgolf.de, www.disc-golf.de
Rakousko  www.fly.to/frisbee-golf

www.hable-usability.at/frisbee/golf/golf.htm

PDGA Profesionální discgolfová asociace www.pdga.com
Innova (výrobce disků a košů)  www.innova.com
Discraft (výrobce disků a košů)  www.discraft.com

www.discgolf.com
www.obmegazine.com
www.disclife.com

Kontakt:
info@discgolf.cz
www.discgolf.cz
shop.discgolf.cz

DRIVER
je disk používaný na dlouhé vzdálenosti. 
Zpravidla je to disk, který se používá pro 
výchozí hod na každé jamce.

MIDDLE range
je disk určený na střední vzdálenosti. Ale dá se 
použít i na dlouhé hody.

APPROUCH disc
je takzvaný přihazovací disk. To znamená, že se 
používá na příhoz ke koši ze vzdálenosti zhruba 
20 metrů.

PUTTER
je disk určený pro dohazování do koše. Má 
zcela jiný profil než třeba Driver. Snadněji se 
drží. Nedá se s ním házet daleko.

Disky na Discgolf se dělí podle různých kritérií. Buď je to 
podle účelu, to znamená zda je to disk na dlouhé vzdálenosti, 
na dohazování atd. Nebo podle letových vlastností, to 
znamená zda létá rovně, nebo se stáčí doleva či doprava.

ROLLER
je disk, který se používá při rolování po zemi, 
které je vhodné většinou při zdolávání různých 
technických obtíží.
Rolováním se ale dá také dosáhnout stejné 
vzdálenosti jako s Driverem.

stabilní (stable)
 Let disku se během letu příliš  nemění.  
 Pokud je disk vypuštěn rovně a dostatečně  
 rychle, letí přímo.

hypostabilní (understable)
 Disk poletí zleva doprava během rychlé fáze  
 letu, po zpomalení zatočí zpět doleva.

hyperstabilní (overstable)
 Disk má silnou tendenci stáčet se  
 zprava doleva i během rychlé fáze letu.

( pro leváky to platí obráceně)
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Discgolf je jedním z 
nejrozšířenějších sportů 

s létajícím talířem, odvoze-
ným z klasického golfu. Vznikl v 

70tých letech v USA a získává stále 
více příznivců na celém světě. Cílem 

hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co 
nejmenším počtem úderů - tedy hodů.

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku 
tvoří většinou ocelový koš, v našich podmínkách postačí 
třeba strom, pařez,  nebo dřevěný kůl zatlučený do země. 
Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100-120 metrů a 
dá se dosáhnou třemi hody. Po prvním výhozu hráč hází 
z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. 
Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s 
přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře, případně 
vodní plochy a ukázali svoje schopnosti házet krátké 
i dlouhé, levo- i pravotočivé hody. Vítězem je ten, kdo 
dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 

jamek) nejmenším počtem hodů.

Na rozdíl od klasického golfu 
nepotřebujete drahé náčiní 

(pro začátek vystačíte s 
jedním diskem), ani 

nemusíte být členem 
golfového klubu a 

platit poplatky za 
vstup na hřiště.

• Hráč 
hází z ur-
čeného vý-
hoziště, při 
odhozu se 
nesmí žádná část 
jeho těla dotýkat 
země za čárou výho-
ziště. Přešlápnout smí až 
po odchozu.
• Dál hráč hází z místa, kde se disk 
zastavil, při odhozu se musí dotýkat alespoň 
jednou částí těla místa do 30 cm za přední hranou disku 
směrem od cíle. Po odhozu smí přešlápnout jen pokud 
cíl není blíž než 10 metrů. 
• Pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v 
dutém stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího 
možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.
• Pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod 
diskem, pokud je disk výše než 2 metry, připočítává si 
trestný hod.
• Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil 
hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve)
 Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.

• Bezpečnost především - vždy se přesvědčte, 
že v dosahu disku není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout!

Všude v přírodě. Nebo přesněji skoro všude, kde 
je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší 
městské parky, nebo příměstské oblasti s volnými 
i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. 
Na škodu není ani malé převýšení či potůček nebo 
rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při volbě jamek 
se klade důraz na jejich různorodost - střídají se 
vzdálenosti (běžně 50 - 180 m) a ve vysoké míře se 
využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na 
výběr z několika způsobů dosažení cíle (například 3 
jisté kraší hody kolem stromů nebo jeden riskantní 
přes stromy a vodu).
Ve světě už existuje přes 1000 discgolfových hřišť  s 
instalovanými koši (nejvíce pochopitelně v USA, kde 
discgolf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě (přes 100 
hřišť ) je nejdále Švédsko - 53, z okolních států pak 
jen SRN - 3 a Rakousko - 1), u nás je pevné hřištì 
zatím ve stádiu plánování.

Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport na 
nedělní odpoledne pro celou rodinu - od capartů 
po babičky. Diskem se naučíte házet za pár minut 
a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti 
- stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti  
a můžete soutěžit.
Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v 
přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá 
tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování 
od starostí všedních dnů. Discgolf je finan-
čně nenáročný - kromě disku 
nepotřebujete žádné další 
náčiní.


