
Pumptrack je součástí Rekreačního areálu Knížecí louka. Rekreační areál je po celý rok volně přístupný na vlastní 
nebezpečí, zimní údržba zpevněných ploch se neprovádí. Tato pravidla slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a 
ochrany zdraví návštěvníků, proto Vás žádáme o jejich dodržování. V celém areálu Knížecí louky platí návštěvní 
řád Rekreačního areálu Knížecí louka.  
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A. Vstup do prostoru pumptracku
1. Vstupem do prostoru pumptracku každý návštěvník 
 souhlasí s pravidly pro užití a zavazuje se je dodržovat. 
2. Každý návštěvník je povinen chovat se k ostatním uživatelům 
 ohleduplně a s respektem, počínat si opatrně a bezpečně, 
 aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním. 
3. Pumptrack je určen pro jízdu na kolech, longboardech, 
 skateboardech, kolečkových bruslích a koloběžkách
 v řádném technickém stavu.
4. Každý uživatel pumptracku je při jízdě povinen mít 
 ochrannou přilbu. Další ochranné prvky jsou doporučeny. 
5. Na dráze se jezdí primárně v jednom směru, v případě 
 obousměrného provozu je nutné dbát zvýšené 
 opatrnosti při míjení jezdců.
6. Osoby mladší 12 let jsou oprávněny využívat pumptrack 
 výhradně v doprovodu osob starších 18 let, které nesou 
 za užívání pumptracku těmito osobami plnou odpovědnost. 
7. Vlastník ani provozovatel nenese odpovědnost za zranění 
 či škody způsobené nedodržováním těchto pravidel, 
 návštěvního řádu Rekreačního areálu Knížecí louka, 
 přeceněním sil a dovedností a nezodpovědným chováním 
 uživatelů. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí. 
8. Provozovatel může vykázat z prostoru pumptracku 
 každého, kdo tato pravidla porušuje.

B. Zákaz vstupu do prostoru pumptracku
1. Do prostoru pumptracku je zakázán vstup všem 
 osobám, které jsou pod vlivem alkoholu či jiných 
 omamných látek. 
2. Je zakázán vstup s otevřeným ohněm či s předměty, 
 které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. 
3. Vstup psů a jiných zvířat do prostoru pumptracku
 je zakázán. 
4. V době jízdy ostatních uživatelů je zakázáno vstupování 
 na dráhu a chůze po ní.

C. Provozní pokyny 
1. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v prostoru 
 pumptracku pořádek a čistotu. 
2. Platí přísný zákaz ničení asfaltového povrchu způsobené 
 nevhodným užíváním, zejména na koloběžkách. 
3. V prostoru je výslovně zakázáno kouření, užívání 
 alkoholických nápojů a jiných omamných
 či návykových látek. 
4. Je zakázáno používat pumptrack, pokud je povrch 
 pumptracku mokrý, namrzlý, zasněžený či viditelně 
 poškozený a ve tmě či za šera. 
5. Každé poškození pumptracku je nutno neprodeně 
 hlásit provozovateli. 

Důležitá telefonní čísla:

Vlastník: 
Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová 
www.moravskatrebova.cz

Provozovatel:
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová
www.tsmt.cz

V případě zjištění závady nebo poškození
volejte: Městská policie Moravská Třebová
linka 156 nebo 604 611 973 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
461 316 509 nebo 736 678 230
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