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Návod k obsluze, instalaci a složení 

skákacího nafukovacího hradu 

Atrakce pro děti je určena do hmotnosti 45kg. Počet dětí 

na hradu je určen velikostí atrakce. Nepřekračujte počet 

skákajících děti, hrozí nebezpečí úrazu. Abyste zamezili 

poničení, pouštějte děti na hrad bez bot, šperků a 

ostrých ozdob na oblečení jako jsou například druky, 

cvočky… Během doby pronájmu sami ručíte za své děti 

a jejich případná zranění. Užívání atrakce je možné 

pouze pod dohledem rodičů/dospělé osoby. 

Dodržujte návod k obsluze a instalaci atrakce.  

Než rozbalíte hrad najděte si rovný travnatý povrch bez ostrých předmětů, kamenů, 

klacků… 

1. Roztáhněte plachtu – zabrání navlhnutí a poškození 

2. Vybalte hrad z tašky a umístěte jej doprostřed plachty. 

3. Natáhněte žlutý rukáv fukaru textem (červenou linkou) nahoru 

4. Navlékněte rukáv na fukar 

5. Zafixujte páskem, text zůstává nahoře 

6. Zapněte fukar 

7. Nafoukněte hrad – dle velikosti do jedné minuty 

8. Nafouknutý hrad umístěte doprostřed plachty, vzduchový tunel mezi atrakcí a 

fukarem je rovný. 

9. Zajistěte všechna kotvící oka přiložený mi kolíky a nezapomeňte ukotvit i fukar 

plastovými kolíky a pak už si užívejte skákací atrakci (obr. 12) 

 

Než složíte hrad je nutné jej nechat uschnout, pokud vám zvlhl od rosy či deště. Jestliže je 

atrakce zašpiněná, očistěte nečistoty vlažnou vodou bez jakýchkoli saponátů a nechte ji 

uschnout. Až zcela suchou atrakci je možno sbalit zpět do transportní tašky.  

1. Odpojte fukar, hrad se sám vypustí. 

2. Složte na polovinu, čtvrtinu tak, aby se vlezl do přepravní tašky. 

3. Do tašky nevkládejte plachtu, kolíky ani fukar.     

http://www.nejhrady.cz/
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Pravidla k používání nafukovacího skákacího hradu 

Vstupem na atrakci souhlasíte s pravidly pro uživatele. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

Je nezbytně nutné, aby:  

1. Byl trvalý DOHLED nad atrakcí – nafukovací hrad nesmí být provozována bez dohledu 

dospělé osoby, která uzavřela Smlouvu o pronájmu a je poučena o provozu (nájemce) 

2. Byl při vstupu a výstupu z hradu stále udržován volný průchod 

3. Pokud je atrakce bez dohledu dospělé osoby, tak je vyfouknutá a je odpojen zdroj z 

elektrické sítě.  

4. Dohled zodpovídá za maximální počet skákajících osob ve stejnou chvíli a za vpuštění 

osob do maximální výšky nebo hmotnosti a věku, tak jak je uvedeno v parametrech u 

každého nafukovacího hradu – viz www.nejhrady.cz 

5. Osoby vstupovali na hrad bez bot, ostrých předmětů a ozdob na oblečení (druky, dráty, 

řetízky, bižuterie, hodinky, klíče, přívěsky, brýle atd) 

6. Na skluzavkách účastnící jezdili jednotlivě 

7. V případě snížení množství vzduchu v hradu (vyfukování) jej urychleně opustit  

Je zakázáno:  

1. V nafukovacím skákacím hradu jíst, pít, žvýkat žvýkačku, cucat bonbon, hrozí 

nebezpečí vdechnutí jídla 

2. Šplhat a věšet se na boční ochranné sítě, které nejsou určené k lezení a hrozí nebezpečí 

pádu 

3. Předklánět se přes ochranné sítě nebo do nich úmyslně skákat 

4. Skákání po skluzavce  

5. Mít otevřený oheň či kouřit v blízkosti nebo uvnitř hradu 

6. Pustit zvířata do prostoru nafukovacího skákacího hradu  

7. Ohrožování zdraví ostatních účastníků na atrakci svým chováním  

8. Neoprávněně manipulovat s fukarem a jinými částmi hradu  

Běžná kontrola nafukovací atrakce:  

1. Nájemce je povinen provádět běžnou kontrolu atrakce jak před instalací, tak během jejího 

používání 

2. Kontrola čisté a rovné plochy pro instalaci hradu, použití plachty pod atrakci 

3. Řádné ukotvení kotvících ok pomocí upevňovacích kolíků  

4. Vzduchový tunel (rukáv) je vždy zafixován páskem, text směřuje nahoru a je vždy 

natažený. Rukáv nesmí být nijak zdeformovaný či pokroucený. 

5. Zdroj elektrické energie musí být v dostatečné vzdálenosti od hradu a přípojka musí být 

zajištěna proti úrazu elektrickým proudem  

Co dělat při mimořádné události 

1. Pokud začne pršet je nutné ihned kompresor, který je zapojen do elektrického napájení, 

odpojit a schovat na suché místo, a to z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Hrad je také nutno co nejrychleji vyfouknout, schovat nebo zakrýt, aby nezmokl.  

2. Při větru silnějším jak 8m/s není možné atrakci používat z důvodu rizika převrácení. Hrad 

sfoukněte, fukar odpojte od elektrického zdroje a vše schovejte před nepřízni počasí.  

3. V případě nehody účastníka na atrakci je nutné zajistit základní ošetření a v případě 

nutnosti přivolat zdravotnickou záchrannou službu (linka 155), zajistit volný průchod 

z atrakce 

http://www.nejhrady.cz/

