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„Pumptrack Milevsko“ 
 

Důvodová zpráva 

Pumptrack je uměle vytvořený okruh, který se skládá z vln a klopených zatáček a je navržený 

tak, že ho lze projíždět na kole bez šlapání, pouze za pomoci tzv. „pumpování“ (pohyb nahoru 

a dolů), které umožňuje zvyšovat a udržovat rychlost. Tento okruh je vhodný od nejmladších 

po nejstarší generace. Ti nejmladší se na něm učí stabilitě a rovnováze a mohou zde 

zdokonalovat své schopnosti nejen na kole, ale třeba i na kolečkových bruslích, koloběžce, 

skateboardu, odrážedlech atd. Rozlišují se tři druhy pumptracků – hliněný, asfaltový, 

modulární. 

Asfaltový pumptrack je ze všech variant nejvhodnější, díky svému asfaltovému povrchu a 

nejdelší životnosti. Zároveň je bezúdržbový a v podstatě ho lze využívat celoročně na rozdíl 

od hliněného pumptracku, který je finančně nákladnější z hlediska častější údržby a lze ho 

využívat pouze při „vlídném“ počasí a pouze na kole. Na asfaltovém pumptracku se dá jezdit 

nejen na kolech, ale také na skateboardu, longboardu, inline bruslích, koloběžkách, ale i 

dětských odrážedlech. Na rozdíl od modulárního pumptracku je bezpečnější díky 

zatravněným a mírně zkoseným bokům, není hlučný, má delší životnost a je cenově 

dostupnější. Je nejčastější volbou při pořizování pumptracků. Když je dobře navržená dráha, 

dá se krásně měnit směr, různě křižovat, dráha je rozmanitá, takže není nutné jezdit jednu 

„lajnu“ pořád dokola, jako je tomu u modulárního pumptracku. Zároveň se dá vystavět tak, 

aby byl velký okruh pro zkušenější jezdce a malý okruh pro začátečníky v případě potřeby 

propojen, a naopak v případě více jezdců rozdílných schopností si každý jezdil po svém 

okruhu. 

Téma výstavby pumptracku bylo v našem městě řešeno již několikrát a pokud přihlédneme 

k možnostem, jak trávit volný čas v případě, že nemáme zájem o organizovaný sport či nějaký 

jiný zájmový kroužek, nezbývá v Milevsku kromě cvičebních strojů v podstatě žádná možnost 

volnočasového vyžití. Pumptracky jsou stále populárnější, což dokazuje fakt, že mnoho měst 

se v České republice již uchýlilo k jejich výstavbě. Pár měst jsme obvolali a v každém městě 

nám bylo sděleno, že jsou dennodenně obsazené, což vypovídá o jejich oblíbenosti a 

správném rozhodnutí je postavit.  

Cena pumptracků je ovlivněna délkou dráhy a samozřejmě kvalitou provedení. Vzhledem 

k tomu, že je pumptrack pořizován na spousty let, je důležité uvědomit si, že rozhodování dle 

nejnižší ceny může být kontraproduktivní. Důležitá je nejen kvalita použitého materiálu, od 

kterého se pak odvíjí délka životnosti, ale především také správné navrhnutí dráhy – 

rozestupy mezi hrboly, klopení zatáček atd. Pokud by nebyla dráha navrhnuta dynamicky 

správně, mohla by se stát nefunkční, jelikož při špatném navržení nefunguje projíždění pouze 

za pomoci pumpování bez šlapání a dokonce by mohlo docházet k vynášení v zatáčkách. Je 

tedy důležité zaměřit se při výběru zhotovitele také na reference a zkušenosti měst, která 

pumptrack již vybudovala.  

Předpokládaná hodnota středně velkého pumptracku, který by mohl být v Milevsku postaven, 

je odhadována na 2 mil. Kč bez DPH. Přesná cena bude známa dle výsledků studie. 



Nadace ČEZ podporuje v grantovém řízení „Oranžové hřiště“ vybudování a kompletní 

rekonstrukce veřejně přístupných hřišť až do výše 2 mil. Kč. Je tedy možné, po zpracování 

studie, zkusit podat žádost o grantový příspěvek do této nadace. 

Stoupající popularita asfaltových pumptracků dokonce vedla ke vzniku série mezinárodních 

závodů, které vrcholí mistrovstvím světa. Tento sport byl vzat pod křídla Mezinárodní 

cyklistické unie. Milevsko je moderním městem, jehož obyvatelé by stavbu takového druhu 

hřiště, které lze využít od nejmenších dětí po nejstarší generace, jistě uvítali a vzhledem 

k letitým úspěchům zdejších současných i bývalých jezdců, kteří se tomuto sportu věnují, kdo 

ví, zda by právě díky vybudování této dráhy, nebyl „od kolébky“ odchován nový reprezentant 

našeho města.  

Potenciální plac, kde by mohla být dráha vybudována je v areálu SPOS vedle kabin nad 

velkou umělou trávou. 

Přínosy pumptracků ve městech a obcích: veřejně prospěšná aktivita, podpora sportovního 

vyžití, zábava, která dostane mládež od tabletů, propagace cyklistiky, podpora zdravého 

životního stylu, rozumné náklady na realizaci, minimální náklady na údržbu atd.  
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