
Užívání pumptracku je na vlastní nebezpečí. 
Uživatelé jsou povinni užívat pumtracku výhradně 
k účelu, k němuž je určen a jízdu na něm přizpůsobit 
svým fyzickým schopnostem a zdravotnímu stavu.

Na pumptracku je dovolena jízda pouze 
na kolech, longboardech, kolečkových bruslích 
a koloběžkách v řádném technickém stavu. 
Zakázaná je jízda na veškerých motorových 
a elektro vozidlech (motorka, motokára, motocykl, 
auto, čtyřkolka ... ).

Osoby mladší 18 let jsou oprávněny využívat 
pumptracku výhradně v doprovodu dospělé 
osoby, která nese za užívání těmito osobami 
plnou odpovědnost.

Každý uživatel pumptracku je povinen mít při jízdě 
ochrannou přilbu. Doporučují se chrániče kolen, 
loktů, rukavice a jiné ochranné pomůcky.

Na dráze se jezdí pouze v jednom směru a platí 
zákaz salt, skoků a točivých triků!

V době jízdy ostatních uživatelů je zakázána 
chůze a vstupování na dráhu.

V areálu pumptracku jsou uživatelé povinni 
udržovat pořádek a čistotu. Platí zde přísný zákaz 
kouření, vnášení alkoholu, skleněných nádob, 
a dále jiných nebezpečných předmětů.

Tento provozní řád je závazný pro všechny  
uživatele pumptracku a každý uživatel je povinen 
se s ním před započetím jízdy seznámit. Provozovatel 
pumtracku není odpovědný za škody na zdraví nebo 
majetku způsobené v důsledku jeho užívání.

PROVOZNÍ ŘÁD

Pumptrack je možné využívat  
ve všední dny i o víkendech
od 8:00 do 21:00 hodin
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Provozovatel: Město Klecany
U Školky 74, 250 67 Klecany

Je přísně zakázáno užívání Pumptracku pod 
vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Osoby, které jakýmkoliv způsobem budou 
ostatním uživatelům dráhy překážet nebo 
ohrožovat jejich bezpečí, budou z areálu 
pumptracku okamžitě vykázané.

Pumptrack smí být používán pouze k určeným 
účelům. V případě zjištění jakékoliv závady 
na pumptracku jsou návštěvníci povinni 
okamžitě přerušit jízdu a neodkladně závadu 
nahlásit provozovateli. Tímto způsobem je 
dbáno na zdraví a bezpečí vaše i ostatních 
uživatelů.

Pumptrack nesmí být užíván během nepříznivého 
počasí (déšť, sníh, kroupy) a také bezprostředně 
po nepříznivém počasí, dokud je pumptrack 
mokrý, namrzlý nebo znečištěný. Dále za šera, 
ve tmě nebo při špatném osvětlení.

V případě porušení tohoto provozního řádu 
bude uživatel z areálu vykázán provozovatelem 
či správcem areálu nebo jinou osobou, k tomu 
provozovatelem pověřenou. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené majiteli 
nebo třetí osobě při užívání areálu v rozporu 
s tímto provozním řádem.

Pro všechny, kteří rádi jezdí  
na kole, bruslích, koloběžkách  
i longbordech. 
 
Vstup zdarma.

Pumptrack  
Klecany



Komu je nový 
pumptrack určen?
Doslova všem. Užijí si ho děti, mládež i dospělí bez 
výkonnostních či věkových omezení, od začátečníků po 
zkušené bikery.  Podmínkou jeho užívání je vzájemná 
ohleduplnost a respektování provozního řádu.

Kde Pumptrack 
Klecany najdete? 
V blízkosti fotbalového hřiště na ulici  
Čs. Armády Klecany.
GPS souřadnice: 50.1757722N, 14.4213897E

MAPA – vyznačit hlavní silnice, 
řeku a cyklostezku
+ Logo na místě pumpracku

Co vás na  
pumptracku čeká? 
Především zábava a radost z pohybu. Můžete 
dráhu využít k aerobnímu tréninku a pilování jízdních 
dovedností a rovnováhy.

Na pumptracku se nešlape, kolo se pohání pohybem 
celého trupu, pracuje celé tělo. Jízda na pumptracku je 
hodně všestranná.

Naučí vás pracovat s těžištěm, budete pak v terénu 
rychlejší a bezpečnější, budete šetřit silami, budete lepší 
a zdatnější.  Co se na pumptracku naučíte,  to velmi 
využijete i v terénu.

Pumptrack Klecany
Pumptracková dráha inovativně doplňuje stávající 
cykloturistické služby - cyklotrasy a naučnou stezku 
ve městě. Netradiční a zajímavý způsob pohybu 
po dráze se snaží přilákat návštěvníky do města 
a prodloužit zde jejich pobyt nejen v letních měsících. 
Cílem projektu je rozšířením nabídky o doprovodnou 
infrastrukturu cestovního ruchu zvýšit potenciál 
a konkurenceschopnost regionu.

Projekt Pumptracková dráha město Klecany byl 
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj.


