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PUMPTRACK 
moderné športovisko pre všetkých



bicykle...
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kolobežky...
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skateboardy...
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odrážadlá...
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pretekári...
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deti...
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ale aj rodičia...
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rôzne komunity...
PUMP
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V prípade kompaktného povrchu (asfalt) využiteľný pre široké spektrum športov:
ODRÁŽADLÁ, BICYKLE, KOLOBEŽKY, IN-LINE KORČULE, SKATEBOARDY

Vhodný pre všetky vekové a výkonnostné kategórie od odrážadiel až po pretekárov

PUMP
TRACK Komu je určený?



povrch pumptracku určuje jeho jazdné vlastnosti a náklady na údržbu, z hľadiska 
udržateľnosti odporúčame iba 3 typy konštrukcie:

1. ASFALTOVÝ pumptrack

Aktuálne najrozšírenejšie riešenie.
Asfaltová konštrukcia ponúka možnosti dizajnu a realizácie atraktívnych tvarov s výbornou
udržateľnosťou a minimálnymi nákladmi na údržbu.

KONŠTRUKCIAPUMP
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povrch pumptracku určuje jeho jazdné vlastnosti a náklady na údržbu, z hľadiska 
udržateľnosti odporúčame iba 3 typy konštrukcie:

2. MODULÁRNY PUMPTRACK – KOMPOZIT/BETÓN

Modulárne pumptracky sú ideálne pre usporadúvanie športových podujatí na miestach, kde by inak
pumptrack nebolo možné realizovať, prípadne ak investor zvažuje premiestňovanie dráhy. Taktiež
môžu byť jedinou voľbou pre stiesnené priestorové podmienky.
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povrch pumptracku určuje jeho jazdné vlastnosti a náklady na údržbu, z hľadiska 
udržateľnosti odporúčame iba 3 typy konštrukcie:

3. KOMBINOVANÝ POVRCH – DRVA/ASFALT

Zákruty spevnené asfaltom v kombinácii s priamymi líniami so štrkovým povrchom. Pri nižších počiatočných
investičných možnostiach môže byť vhodnejšie naprojektovať väčšiu dráhu naraz a spevniť v prvej etape iba
najviac exponované časti – zákruty. Naopak dispozičná etapizácia už znamená kompromisy v dizajne dráhy.

KONŠTRUKCIAPUMP
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každý pumptrack je jedinečné autorské dielo , pri ktorom okrem základného usporiadania , 
veľmi záleží na kombinácii prvkov, ich tvare a detailu realizácie. 

Základné usporiadanie sa dá aspoň čiastočne charakterizovať nasledovne 

DIZAJN

Najmenšie
realizácie
Najmenšie 
realizácie

Pretekové 
dráhy s 

väčšou dĺžkou 
okruhu

Jednookruhový
dizajn

Základný okruh + 
paralelné línie

Viac-okruhový 
dizajn

Výrazne 
prepojené plochy

+ Línie skokov
rôznej obtiažnosti

+ Línie s prvkami
pre kolobežky,
skateboardy

Hlavný okruh

Alternatívny okruh
(so skokmi napr.)

Samostatný detský
okruh

Kombinovaný
pumptrack

+
scooter park /
skatepark



Jedno-okruhový dizajn

Zväčša v prípade obmedzených priestorových, alebo finančných možností.



Základný okruh + paralelné línie

Veľmi obľúbené v prípade obdĺžnikového tvaru pozemku. Zvýšená atraktivita pomocou 
dodatočnej línie.



Viac-okruhové dizajny

Zväčša realizované v prípade väčších priestorových a finančných možností, prípadne pri 
etapizácii projektu



Výrazne prepojené plochy

Vyššia orientácia na „freestyle“, veľké množstvo jazdných stôp a možností 



Realizácia pumptrackovej dráhy je stavebný projekt so svojimi špecifikami. 

PROCES

ZÁMER

POVOĽOVACÍ 
PROCES

DIZAN-ŠTÚDIA PROJEKCIA

FINANCOVANIE OBSTARÁVANIE

REALIZÁCIA PREVÁDZKA ÚDRŽBA

ÚSPEŠNÝ PUMPTRACKOVÝ PROJEKT
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návrh vždy na mieru, rešpektujúci 
priestorové a finančné možnosti investora, 
ako aj špecifické požiadavky na mieru pre 
budúci užívateľov

ZÁMER-NÁVRH-PROJEKCIAPUMP
TRACK



REALIZÁCIA

Ťažká stavebná technika ale aj veľké množstvo ručnej, remeselnej, často-krát „sochárskej“ práce
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VÝSLEDOKPUMP
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SKILL
PARK

Tréningový areál v miernom sklone, alebo na rovine s rôznymi 
prekážkami. Samostatne existujúci, alebo ako súčasť bikeparku.



• www.bikeing.sk+421 917 152 335 info@bikeing.sk @bikeing_sk /bikeingpumptracks


