Participativní rozpočet Heřmanův Městec 2020

Pumptracková dráha pro všechny.
Navrhovatel: Pavel Picek,

Proč
Proč je projekt
důležitý, co je jeho
cílem

Hlavní cíl:
• Vytvoření vhodných podmínek pro aktivní trávení volného času dětí a
mládeže v obci Heřmanův Městec
Sekundární cíl:
• Prevence kriminality v obci
• Zlepšení fyzické kondice obyvatel obce, zejména dětí a mládeže
• Vytvoření prostoru pro sociální kontakt všech věkových skupin
• Rozšíření nabídky pro cyklisticky aktivní veřejnost
Cílová skupina:
• Žáci ZŠ – 750 dětí
• Ostatní mládež nad 15 let
• Ostatní obyvatelé obce – rodiče s dětmi
• Návštěvníci obce
Pumptrack je jedinečný typ sportovní dráhy, který používá “pumpování” (pohyb
nahoru a dolů) jako hnací sílu namísto šlapání/odrážení. Sestává z různých
profilových vlnek, klopených zatáček, menších i větších terénních prvků atd. Jízda
na pumptracku je bezpečná a zábavná pro děti i dospělé a pro všechny
úrovně dovednosti, druhů a velikosti „jízdních“ prostředků – kola, dětská
odrážedla, koloběžky, in‐line brusle, long‐board nebo skateboard aj.. Pumptrack
rozvíjí rovnováhu, ovládání a získání dovedností, ale přirozeně podporuje i
vytváření nových mezilidských vztahů a komunity. Pumptrackové dráhy v
posledních letech vznikají po celé republice – jako součást cyklostezek, sportovišť,
parků i jako samostatné celky – a těší se velké oblibě místních i návštěvníků.
Pumtrackové dráhy jsou téměř bezúdržbové a při mírnějších zimách (což je případ
Heřmanova Městce) mají celoroční využití.

Co
Co by se mělo
udělat

1. Představit projekt škole, dětem, občanům a zapojit je do příprav,
postupně s nimi ujasňovat požadavky na pumptrack a připravit půdu pro
realizaci, propagaci a využití pumptracku.
2. Vybrat vhodnou lokalitu z navržených variant (viz níže) či hledat jiné.
3. Formulovat základní požadavky na pumptrack a připravit výběrové řízení
pro dodavatele / zpracovatele návrhu a studie proveditelnosti pumptracku
4. Nechat zpracovat návrh/studii proveditelnosti s vybraným dodavatelem
na základě konzultací, resp. doplnit další požadavky na pumptrack.
5. Zvolit nejvhodnější variantu pumptracku – asfalt, hliněný či modulární –
dle ceny, možnosti lokality a využití.
6. Nechat zpracovat projektovou dokumentaci (v případě zvolení asfaltového
pumptracku).

Běžně jsou možné tři varianty technického provedení pumptracku:
a) Hliněná dráha – zpevněný hliněný příp. smíšený štěrkový povrch,
nejlevnější varianta a také nejekologičtější, nicméně se hodí jen pro různé
druhy jízdních kol, ale ne pro cokoliv s menšími kolečky jako boardy, in‐line
brusle apod., vyžaduje určitou údržbu zejména po zimě. V případě zvolení
asfaltové dráhy se jako první krok může postavit hliněná verze, která se
později dle financí může pokrýt asfaltem.
b) Asfaltová dráha – nízkoúdržbová, dobrý poměr cena‐výkon, díky
mírně zkoseným a zatravněným bokům dráhy je bezpečnější pro menší děti
a začátečníky, terénní úpravy jsou do výše max. 1,5 m, může využívat tvar
terénu a být zajímavým prvkem v krajině. Je nutné stavební povolení.
c) Modulární dráha – nejdražší varianta, mobilní a snadno roz/složitelná,
čistá a bezprašná, možnost dokoupení dalších modulů a průběžná obměna
tvaru i místa dráhy (ale zase nutnost mít uskladnění, pokud nebude hned
někde umístěná), konstrukce ze dřeva či kovu, povrch ze sklolaminátu s
protiskluzovou úpravou, ekologický a voděodolný nátěr. Pozemek by měl
být víceméně bez nerovností.
Cena záleží na délce dráhy, zvolené variantě provedení a jednotlivých
„pumpových“ prvcích dráhy.

Kde
Kde se má
vybudovat

Při posuzování „kde“ je podle mého názoru potřeba vzít v potaz několik
důležitých faktorů:
•
•
•
•

Návaznost na územní plán obce a další plány, resp. možné developerské
aktivity
Preference obyvatel – dětí i dospělých (vzdálenost, dostupnost, vazba na
jiné vyžití)
Možnosti financování z dotačních programů a priority jejich
poskytovatelů (cestovní ruch vs. občanská vybavenost vs. infrastruktura
školy)
A to hlavní – vize, jakou vlastně obec chceme mít: tedy jestli podporovat
její různorodost a přirozená centra komunitního života v jejích
různých částech a ty se snažit propojovat jiným způsobem, nebo vytvářet (a
to často řízeně) jedno hlavní centrum obce, kde bude koncentrováno
společenské i aktivní vyžití volného času.

Potřebná velikost pozemku záleží na délce a prvcích pumptracku. Menší
pumptracky jsou do 100 m délky, velké od 200 m. Minimální velikost pozemku je 30
x 20 m, středně velké 30 x 40 m a velké se staví na pozemku např. 50 x 50 m.
Pohodlně by bylo tedy potřeba cca 1 000 až 1 200 m2 plochy.

Varianty výběru lokality:
1. Prostor v bažantnici mezi stromy před workoutem GPS: 49.9480931N, 15.6752292E
2. Prostor vedle sportovní haly a tenisových kurtů GPS: 49.9508025N, 15.6667936E
3. Prostor v areálu Ježkovky GPS: 49.9411211N, 15.6710022E

Ilustrační fota různých verzí drah:

Investiční projekt:

Pumptracková dráha

Zhotovitel:

Dirty Parks s.r.o. - Pumptracky a Bikeparky
www.dirtyparks.cz
tel.: +420 602 104 367
mail: info@dirty-parks.cz
12 500,- bez DPH

Studie s návrhem pumptracku:
Studie obsahuje návrh na míru plochy určené pro pumptrack, základní
technické údaje, okótovaný půdorys, krátkou průvodní zprávu a
položkový rozpočet realizace. Součástí je návštěva a odborná konzultace
na místě plánovaného záměru.

Projektová dokumentace:

25 až 35 000,-

Na PD včetně autorizovaného ověření stavitel spolupracujeme s
externím projektantem. V případě, že město má vlastního projektanta,
měli by mu stačit podklady ze studie. Po vyhotovení studie se
doporučuje konzultace s příslušným stavebním úřadem ohledně povolení
a požadavků na PD. Cena PD od externího projektanta je 25 až 35tis. Kč.

Realizace stavby:
Stavbu dokáže zhotovitel zajistit kompletně na klíč dle návrhu a
položkového rozpočtu ze studie. Základní asfaltový ovál se dá pořídit při
realizaci na klíč od 250 000,-Kč bez DPH

250 000,- bez DPH

