
Příloha 1 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. NENÍ DOVOLENO ČIŠTĚNÍ ATRAKCE SAPONÁTEM 

Atrakci lze čistit pouze vodou a poté ji okamžitě vysušit  

2. ATRAKCE ANI PODKLADOVÁ PLACHTA NESMÍ ZMOKNOUT 

Mějte vždy připraveno suché místo na uschování atrakce v případě deště. Navlhlý hrad 

nebo plachtu okamžitě vysušte. 

3. ATRAKCE JE URČENA POUZE PRO DĚTI, VYŠŠÍ ZÁTĚŽ ATRAKCI POŠKODÍ 

Dospělým na atrakci vstup NENÍ DOVOLEN. 

4. ATRAKCE MUSÍ BÝT VRÁCENA V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, NEJPOZDĚJI DO 11 HOD.  

v případě pozdního vrácení bude nájemci účtován další den. 

5. S ATRAKCÍ NÁJEMCE PŘEBÍRÁ 

a. 1 x kompresor, podkladovou plachtu, 4 x kolík k připevnění plachty, 6 x kolík 

k připevnění hradu, 4 x kovový kolík k připevnění kompresoru, 1x obal na hrad, 2 x 

zátěž plnící se vodou. 

6. ZA ATRAKCI JE NÁJMCE POVINNEN ZAPLATI VRATNOU KAUCI 1000 KČ 

7. Z KAUCE BUDE STRŽENA ČÁSTKA ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ ATRAKCE, POPŘÍPADĚ ZA 

NEDODRŽENÍ SMLOUVY, V NÁSLEDUJÍCÍ VÝŠI: 

a. Poškozená, protržená atrakce  500 – 3000 Kč dle velikosti poškození 

b. Znečištěná atrakce    500 – 2000 Kč 

c. Zničená atrakce   plná cena hradu ( 10 000 Kč) 

d. Mokrá plachta    250 Kč 

e. Mokrá či zvlhlá atrakce   500 Kč 

f. Nevrácená plachta   500 Kč 

g. Chybějící taška   500 Kč 

h. Chybějící kolíky    50 Kč/kus 

i. Pozdní vrácení hradu   účtován další den 

  



NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍ ATRAKCE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Nad atrakcí je nutný neustálý dohled dospělé osoby 

 Regulovat počet dětí na atrakci a řídit jejich vcházení a vycházení 

 Je nutné, aby váha dítěte byla dle parametrů atrakce (max. váha jednotlivce 35 kg, max. 

celkové zatížení 180 kg,  max. počet dětí 5 splňující váhový limit) 

 NENÍ DOVOLEN vstup na atrakci v obuvi, s ostrými a tvrdými předměty a nebezpečnými 

předměty, vstup ideálně bez brýlí 

 Na atrakci se není dovolen vstup s potravinami a nápoji a žvýkat žvýkačky 

 Vstup a výstup z atrakce musí být neustále volný a nesmi zde být lavičky nebo jiné překážky 

 Není dovoleno šplhat, nebo se věšet na boční ochranní stěny, které nejsou určeny k lezení 

 Není dovoleno skákat po skluzavce, kotrmelce nebo jiné nebezpečné hry 

 Neustálý dohled nad činností děti na atrakci a používání zvukových signalizačních prostředků ke 

hlídání dětí  

 Pokud je vítr silnější než 8 m/s musí všichni atrakci opustit, atrakci vypnout a nepoužívat, hrozí 

její převrácení 

 V případě deště ihned opustit atrakci, vypnout u el. sítě, atrakci sfouknout a sbalit, nebo 

přenést do sucha. Když přestane pršet, první atrakci vysušit a až následně potom začít používat. 

 V případě nehody umožnit zraněnému odchod z atrakce, vyhledat rodiče nebo zák. zástupce, 

pokud není, tak zraněného ošetřit a zavolat lékařskou pomoc. 

 Pokud vypnou proud, je nutné všechny ihned vyzvat k opuštění atrakce 

 Pokud není přítomen dohled dospělé osoby, atrakce musí být vyfouknutá a fukar odpojen z el. 

sítě 

 Osoba pověřená dozorem nad atrakcí musí stanovit maximální možný počet uživatelů atrakce 

s ohledem na typ atrakce, věk a prostředí, kde je provozována. Pokud je více atrakcí, musí mít 

každá z nich provozovatele. 

 Nájemce je povinen provádět běžnou kontrolu atrakce, ta se provádí jak před použitím, tak 

během používání, zkontrolovat mimo jiní zda je prostor pro atrakci vhodný – rovný povrch bez 

ostrých předmětů, kamenů apod., zda je pod atrakcí podkladová plachta, zda je atrakce řádně 

ukotvena pomocí kolíků, přípojka el. Energie je v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna 

proti úrazu el. Proudem, vzduch do atrakce proudí dostatečnou intenzitou, vzduchový tunel 

mezi fukarem a atrakcí není pokroucený, tlak v atrakci během používání nezměněn, pevnost 

atrakce je pro danou váhovou kategorii dostačující a atrakce se nepropadá.  

 

 


