PUMPTRACK ŠTERNBERK
CK Šternberk z.s. plánuje v roce 2019 zbudovat nedaleko šternberského sídliště sportoviště s
oválnou pumptrackovou tratí, které v posledních letech zažívají velký boom. Pumptrack je
jedinečný typ dráhy, který používá “pumpování” (pohyb nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního
kola, skateboardu, in-line bruslí, či freestyle koloběžek.
Pumptrack je vynikající pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jízdních
kolech, skateboardu, in-line bruslí, koloběžek. Jízda na pumptracku je bezpečná a zábavná a je
vhodná pro všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a velikosti kol. Pumptrack
vytváří nový směr využití vybavení, vytváří nové komunity, prostředí pro překlenutí
generačních rozdílů mezi rodiči, dospívajícími a malými dětmi.

Po dvou letech administrativních příprav jsou všechna potřebná povolení vyřízená. Snažíme se
získat dostatečné množství peněz na zřízení sportoviště dle projektu formou darů od fyzických
a právnických osob a dotací od Města Šternberk, či Olomouckého kraje. Areál pro cyklisty, inline bruslaře, skateboardisty a jezdce na freestyle koloběžkách by měl dle záměru CK Šternberk
z.s. začít růst ideálně během června 2019 a v průběhu následujících dvou měsíců by měl být
zcela dokončen.
Centrem areálu bude cca 160 metrů dlouhá oválná dráha, zvaná pumptrack, s vlnami a
klopenými zatáčkami, kterou je možné projet bez šlapání „pumpováním“. Zkušení stavaři
vymodelují vlny a zatáčky ze zeminy, povrch bude asfaltový. Vedle této asfaltové dráhy ještě
vyroste 120 metrů dlouhý hliněný trail, kde budou vlny a až dvoumetrové skoky pro zkušenější
jezdce. Budou zde také jednoduché dřevěné překážky pro základní dovednostní trénink.
V areálu bude vybudované zázemí formou jednoduchý laviček, stolů a stojanů pro kola. Areál
bude volně přístupný s jasnými pravidly a informacemi o provozním řádu sportoviště.
Šternberk má téměř 15 tisíc obyvatel a takovéto sportoviště si určitě zaslouží. Ti, kteří se o to
zajímají, musejí dnes jezdit velice daleko. Např. do Brna, Ostrožné Nové Vsi. Ani blízký
Olomouc, či Šumperk nedisponuje takovou tratí.
Travnatý prostor za sídlištěm Uničovská (Slepičárna) radnice vybrala záměrně. Nachází se
v zalidněné oblasti, je dobře dostupný pro zájemce, kteří přijedou vlakem. Na dosah vede nová
cyklostezka na Babice. Parkoviště pro vozidla bude přímo na parkovišti přilehlého sídliště.
Stavba vyjde zhruba na 776tisíc korun. Město poskytne částečně vlastní materiál,
certifikovanou zeminu, která je uložená v deponii daného pozemku. Tím se částečně sníží
celkové náklady na výstavbu.

