
Pokyny pro provoz a užívání velkého

SKÁKACÍHO HRADU

Požární bezpečnost s.r.o., akt. 02/2022

Pravidla užívání velkého SKÁKACÍHO HRADU:

1. Tento skákací hrad je atrakce pouze pro děti.
2. Vstup na atrakci je povolen pouze bez bot či jiného obutí s pevnou podrážkou.
3. Je přísně zakázáno do atrakce vnášet ostré předměty.
4. Vstup do atrakce s brýlemi je zakázán.
5. Kvůli nebezpečí vdechnutí je přísně zakázáno do atrakce vstupovat s jídlem, pitím či

žvýkačkou (resp. i jinými předměty) v ústech.
6. Doporučujeme dávat si pozor na přívěsky na krku, viz.pravidlo č.3 .
7. Nenechávejte děti skákat na stěny – nebezpečí přepadení přes stěnu nebo odtržení stěny od

sloupu a s tím spojené poranění. Ze stejného důvodu nenechte děti skákat přemety či salta.
8. Ventilátor a přívod elektrické energie zajistěte proti dětem a zároveň doporučujeme dát si

extrémní pozor na rodiče, kteří vodí děti za hrad na WC.
9. Maximální počet dětí na atrakci je 8, maximální povolená váha na osobu je 70 kg.
10.Tento skákací hrad je možné používat pouze jako jako nafukovací atrakci, která je užívána

v souladu s těmito pokyny.
11.Skákací hrad není pojištěn. Za škody způsobené provozem atrakce odpovídá nájemce.

Stejně tak nájemce odpovídá za případnou újmu na zdraví, která by vznikla ve spojitosti
s užíváním této atrakce.

12. Pronajímatel není odpovědný za škody na zdraví či majetku, které by vznikly užíváním či
v přímé souvislosti s užíváním této atrakce.

Kontrola atrakce před použitím:

1. Zkontrolujte, že předaný hrad obsahuje všechny následující položky:
− samotný hrad zabalený v obalu
− ventilátor v krabici
− kolíky pro zajištění

2. Po rozbalení složeného hradu zkontrolujte zda hrad není:
− vlhký (nutné vysušit)
− znečištěný
− viditelně poškozený

3. Dále zkontrolujte, zda není poškozený rukáv hradu pro přívod vzduchu, zda nejsou potrhané
boční sítě, zda nechybí našité logo Požární bezpečnosti na přední stěně hradu a zda nechybí
plachta na skluzavce (přichycena suchým zipem).

4. Jakékoliv zjištěné poškození či nedostatek neprodleně nahlaste na níže uvedený kontakt.
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Pokyny pro postavení atrakce – SKÁKACÍ HRAD:

1. Na místě postavení proveďte důkladnou kontrolu a úklid kamenů, klacků apod.
2. V žádném případě nestavějte hrad tak, aby před hradem nebo v okolí hradu byly překážky

jako obrubníky, sloupy veřejného osvětlení, lavičky, vozidla, pomníky atd. – hrozí nebezpečí
úrazu dětí.

3. Hrad stavějte vždy na pevnou zem, pouze na trávu a na rovinu.
4. Pokud budete atrakci stavět na asfalt či beton, je nezbytně nutné podložit hrad plachtou.
5. V zásadě hrad nestavějte na prašný prostor nebo štěrk – atrakce je citlivá na znečištění.
6. Pozor na silný vítr.
7. Hrad je nutné ukotvit a uvázat provazy ke čtyřem okům na boku hradu – jinak bude cestovat

(způsob ukotvení viz.bod „uchycení hradu proti pohybu“ v odstavci Postup při instalaci).
8. Zajistěte elektrický přívod před deštěm a ventilátor pečlivě zakryjte (deštníkem, deskou stolu

apod.) Hrad nechte nafouklý pokud možno i v dešti, do vyfouklého hradu zateče voda.

Postup při instalaci SKÁKACÍHO HRADU:

1. Upevnění ventilátoru k hradu: nasuňte rukáv až na konec ventilátoru, zachyťte háček
napínáku o hranu ventilátoru, pevně omotejte a druhý konec s háčkem zachyťte rovněž o
nejbližší hranu kam vyjde. Ventilátor musí být zapnutý po celou dobu provozu atrakce.

2. Prohlédněte si uchycení napínáku na ventilátoru dříve, než ho omotáte.
3. Můžete použít i dva napínáky.
4. Před spuštění ventilátoru řádně zapnout dvě vzduchové kapsy, které jsou na každé přední

straně skákacího hradu.
5. Uchycení hradu proti pohybu: Na boční straně hradu jsou 4 provazy pro uchycení, ty

uvažte ke skobám, skoby zatlučte kladivem úplně do země, tak aby netrčely a nedošlo
k úrazu pádem na skobu, nebo zakopnutím o skobu.

6. Složení: Vypněte ventilátor a odpojte jej ze sítě, odmotejte napínáky, dejte bokem ventilátor,
natáhněte rukáv hradu a držte jej napnutý, aby mohl vzduch unikat cca 5 minut, rozepněte
boční vzduchové kapsy pro rychlejší vypuštění vzduchu z hradu. Boční a zadní stěny
narovnejte na hlavní matraci tak, aby se nevytvářely hrče, přeložte nástupní matraci až po
hlavní matraci, podélně přeložte celý hrad o 1 třetinu zprava i zleva, smotejte odpředu
dozadu do válce, zatáhněte pomocí ráčen od kurtů.
POZOR: Hrad nesmí být skládán, pokud není dokonale suchý! Mokrý hrad plesniví a složení
a předání dokonale nevysušeného hradu bude považováno za jeho vědomé poškození.
Všechny hrady máme očíslovány kvůli dohledatelnosti takového poškození.

Pokyny pro užívání ventilátoru ke SKÁKACÍMU HRADU:

1. Ventilátor je zařízení pod elektrickým napětím. Používáte jej na vlastní nebezpečí.
2. Ventilátor může obsluhovat pouze osoba starší 18ti let seznámená s těmito pokyny.
3. Před zapnutím ventilátoru ověřte, že zařízení nestojí na mokré či vlhké podložce a

zkontrolujte napájecí šňůru, která musí být neporušená.
4. Ventilátor je zakázáno používat v dešti nebo za podmínek, kdy reálně hrozí, že by se do něj

mohla dostat voda.
5. Ventilátor je přísně zakázáno připojovat k elektrocentrále, hrozí nebezpečí úrazu.
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Podmínky zapůjčení SKÁKACÍHO HRADU:

1. Společnost Požární bezpečnost s.r.o. jako majitel skákacího hradu si vyhrazuje právo
odmítnout zápůjčku hradu, zrušit přislíbený termín zapůjčení bez udání důvodu a požadovat
navrácení hradu v konkrétním termínu a na dohodnutém místě, které se může lišit od místa
některé z provozoven Požární bezpečnosti.

2. Zapůjčení skákacího hradu proběhne oproti uhrazení vratné zálohy nájemníkem.

3. Nájemce je povinen zapůjčený skákací hrad zachovávat v původním stavu. V případě
poškození, odcizení nebo zničení zapůjčených předmětů je nájemce povinen tyto předměty
uhradit v plné výši (při opravitelném poškození je povinen uhradit opravu v plné výši).

4. Nájemce je povinen uhradit při převzetí předmětu zápůjčky vratnou zálohu ve výši 3000 Kč
– tuto obdrží zpět při vrácení předmětu zápůjčky. V případě, že dojde k poškození, zcizení
nebo zničení předmětu zápůjčky, bude tato záloha použita jako část úhrady za opravu či
náhradu předmětu zápůjčky. V případě, že cena opravy bude nižší než výše vratné zálohy,
rozdíl mezi cenou opravy a výší vratné zálohy bude vrácena nájemci.

5. Nájemce je povinen hrad po převzetí a před první instalací zevrubně zkontrolovat, zda hrad
není poškozen, viz. odstavec „kontrola atrakce před použitím“. V případě zjištění poškození je
nájemce povinen neprodleně informovat zástupce Požární bezpečnosti a zajistit atrakci tak,
aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození. Zároveň je nájemce povinen nahlásit všechny vady
způsobené opotřebením hradu z běžného provozu při předání zástupci Požární bezpečnosti.

6. Veškerá škoda, která vznikne nerespektováním těchto pokynů, nesprávným či nadměrným
užíváním této atrakce, bude po nájemci vymáhána.

7. Všechny nenahlášené škody budou považovány za škody, které nájemce přímo způsobil.

8. Nájemce není oprávněn vybírat za užívání atrakce jakékoliv vstupné.

9. Nájemce se zavazuje, že z akce, na kterou byl skákací hrad zapůjčen, neprodleně společnosti
Požární bezpečnost poskytne v elektronické formě fotografie z této akce a krátký text, ve
kterém průběh akce zhodnotí. Požární bezpečnost s.r.o. tento materiál následně použije na
svých internetových stránkách www.vyzbrojna.cz. Dle dohody si společnost Požární
bezpečnost s.r.o. může vyžádat i materiál v podobě audiovizuálního záznamu – videa.

10. Požární bezpečnost může odstoupit od této zápůjčky před uplynutím doby nájmu
v následujících případech:

a) pokud nájemce poruší kteroukoliv z podmínek zápůjčky, nebo

b) pokud nájemce používá zařízení k jiným, než dohodnutým účelům, nebo

c) pokud nájemce zemře nebo zanikne, nebo

d) pokud se pronajímatel ocitne z dalších důvodů v podstatně nevýhodném postavení

11. Nerespektování podmínek zápůjčky ze strany nájemce bude pádným důvodem pro zamítnutí
dalšího zapůjčování skákacího hradu.

12. Požární bezpečnost s.r.o. nenese odpovědnost za poranění a/nebo úmrtí osob, která vznikla
v důsledku nesprávného užívání skákacího hradu nebo v důsledku užívání skákacího hradu,
které je v rozporu s těmito pravidly či zdravým rozumem.
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Kontaktní informace:

− v případě potíží volejte: 724 796 110, pan Tomáš Entlicher

− Vaše fotografie a texty zasílejte na email: info@vyzbrojna.cz

Níže uvedeným podpisem nájemce prohlašuje, že byl seznámen se všemi pravidly,
která se týkají zápůjčky skákacího hradu. Zároveň nájemce podpisem stvrzuje, že
s uvedenými pravidel bez výjimek souhlasí a hodlá je respektovat.

Nájemce tímto také potvrzuje, že je si vědom své odpovědnosti za případné škody
na atrakci a/nebo újmu na zdraví zúčastněných osob vzniklou v přímé souvislosti s
používáním atrakce.

Název obce nebo SDH:

Kontaktní osoba: Telefon:

Převzetí hradu na pořádanou akci

Akce: Datum:

Předal: Převzal:

Předání hradu po vrácení z akce

Stav hradu: Datum:

Převzal: Předal:
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