Návrh záměru (březen 2021)

Skatepark (Volnočasový park, Pumpark, …..)
Cíl

podpora aktivního pohybu zejména u dětí a mládeže
podpora pohybu a aktivního užívání volného času pohybem a vzájemným sociálním
kontaktem
bezpečnost pro děti a mládež – vymezení prostoru, kde mohou volně sportovat,
pohybovat se
prevence proti závislostem na digitálních technologiích

Vysvětlení záměru
Obecně:
Jedná se o prostor pro volnočasové neřízené aktivity určené zejména pro děti.
Tento záměr vychází z potřeby prostoru určeného zejména pro děti a mládež v obci.
Tento záměr je dále určen pro širokou veřejnost, je to zábava pro celou rodinu. Užijí si ho děti,
mládež i dospělí bez výkonnostních či věkových omezení (od 2 let do 70+), od začátečníků po
zkušené bikery.

Přínos pro obec:
•

veřejně prospěšná aktivita

•

podpora sportovního vyžití

•

zábava, která dostane mládež od tabletů

•

podpora zdravého životního stylu

•

rozumné náklady na realizaci

•

minimální náklady na údržbu

Pojmy:
Skatepark
Je speciálně upravená zpevněná plocha pro skateboardisty, jezdce BMX, jezdce na koloběžce,
jezdce na inline bruslích, případně horských kolech, na které jsou umístěny různé překážky,
dráhy a rampy.
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Skatepark by přispěl k rozvoji naší obce za účelem rozšíření sportovního a kulturního vyžití.
Skatepark by mohl být nejen místem setkávání skateboardistů a dalších sportovců (in-line
brusle, BMX), ale také sloužit ke konání kulturních akcí (např. koncertů, výstav,
skateboardových závodů atd.).
Pumptrack
Je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který se projíždí bez šlapání.
Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce
zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpováním.
Je to ideální nácvik rovnováhy, ovládání a získání základních dovedností na jízdních kolech,
zároveň je to výborný prostředek pro zábavu a pilování technických dovedností.

Počet obyvatel k 3. 3. 2021
Děti

0 – 5 let

379

Děti

6 – do 15 let

431

Děti

15 – 18 let

146

Celkem děti

956

Dospělí

2 193

Celkový počet obyvatel

3 149

Pozn.: v celkových počtech nejsou započítány počty cizinců (děti 81 a 366 dospělých)

Zdroje financování:
obec

pozemek
úprava pozemku

dotace, sponzoři

zpevnění plochy

(odhad 150.000 Kč)

vybavení

(odhad od 300:000 Kč - )

Plán záměru:
stavební výbor (obec) - nalezení nejvhodnějšího prostoru (dle územního plánu, dle katastru
obce apod.)
sportovní výbor (obec) – plán volnočasových aktivit (návrh vybavení, prvků), vytvoření
podmínek provozu
stavební připravenost (povolení) – stavební úřad Velké Přílepy
obec - schválení záměru, vytvoření projektu, schválení projektu, realizace – úprava povrchu,
vybavení se zajištěním provozního řádu, provoz
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Ukázky realizací (inspirace):
Skate park Praha Smíchov

Skate park Jaroměř
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Skate park Hodonín

Pumpark
Břasy
Pump park a bike park
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Velké Přítočno
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Vysvětlení pojmů:
Zpracovala: za sportovní výbor Mgr. Bc. Marie Válková

Použité zdroje:
https://cemba.eu/pumptracky-100-s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skatepark
počet obyvatel, matrika OÚ Velké Přílepy
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Dne: 25. 3 2021

