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PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY JUMPCENTRA 
 
 
Provozovna:    Centrum Třešňovka 
Sportoviště:   JumpCentrum 
Adresa provozovny:  Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00 
Provozovatel:   Centrum Třešňovka z.s. 

se sídlem Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl L, vložka 61620 
IČ: 03578917 
DIČ: CZ03578917 

 
Ve sportovní hale Centrum Třešňovka jsou provozovány nejrůznější sportovní aktivity, pro něž je 
prostor Centra Třešňovka funkčně rozdělen na jednotlivá sportoviště, mimo jiné i prostor trampolín 
a s nimi spojené atrakce (dále jen JumpCentrum).  Sportovní činnost prováděná v JumpCentru je 
ze své podstaty spojena se zvýšeným rizikem úrazu a zranění. S ohledem na uvedené tento 
provozní řád a bezpečnostní pokyny stanovují základní požadavky a omezení pro návštěvníky, 
které je nezbytné dodržovat, aby byla pravděpodobnost úrazu snížena. 
Upozorňujeme návštěvníky, že vstupují do prostor JumpCentra a pobývají zde na vlastní 
nebezpečí. Každý návštěvník je povinen před vstupem do JumpCentra a provozováním 
sportovních aktivit vždy zvážit svou aktuální kondici, zdravotní, fyzický a psychický stav a počínat 
si ohleduplně a opatrně tak, aby nezranil sebe nebo jiné návštěvníky či nezpůsobil jinou škodu. 
 
 
Čl. I.I OBECNÉ POVINNOSTI 
 

1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpCentra jsou závazné pro všechny jeho 
návštěvníky. 

2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru JumpCentra seznámit s tímto 
provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru JumpCentra návštěvníci 
s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí. 

3. Každý z návštěvníků vstupuje do JumpCentra a pobývá v něm na vlastní odpovědnost a 
nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené špatným technickým 
stavem sportoviště či náčiní. 

4. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti 
při pohybu v JumpCentru. S jakýmikoliv dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na 
personál recepce. 

5. Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky 
v šatnách, popřípadě na vlastní zodpovědnost regály a věšáky v prostoru před 
trampolínami. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne 
návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky. Do skříněk je zakázáno ukládat cennosti 
v hodnotě nad 5tis. Kč jako například hotovost, šperky, hodinky, mobilní telefony, 
notebooky či jinou elektroniku. Tyto cennosti je nutné je předat personálu recepce. Za 
ztrátu klíče od skříňky bude účtován poplatek 200Kč. 

6. Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým 
systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku i 
zdraví. Záznam z kamerového systému je ukládán v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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Čl.II PODMÍNKY VSTUPU DO JUMPCENTRA 
 

1. Návštěvník zaplatil vstupní poplatek dle platného ceníku 
2. Návštěvník souhlasí s Provozním řádem a bezpečnostními pokyny JumpCentra 
3. Návštěvník je zaregistrován jako člen spolku Centrum Třešňovka z.s. 
4. Návštěvník podepsal Čestné prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí 
5. Nezletilá osoba vstupuje do JumpCentra pouze s dohlížející osobou. Dohlížející osoba je 

osoba, která je zákonným zástupcem nezletilého nebo osoba, které je minimálně 18 let, 
která je svéprávná, a která na sebe registrací a podpisem Čestného prohlášení převzala 
závazek dohledu nad vstupujícím dítětem/dětmi při pobytu v JumpCentru. Dohlížející osoba 
nese odpovědnost za dítě/děti, nad kterými provádí dohled. Pokud dohlížející osoba není 
zákonným zástupcem dítěte/dětí, prohlašuje, že má souhlas a pověření zákonného 
zástupce dítěte/dětí k tomu, aby nad dítětem/dětmi prováděla dohled a prováděla veškerá 
právní jednání související s registrací, vstupem a pobytem v JumpCentru za svěřené 
dítě/děti a zajišťovala i dodržování tohoto provozního řádu. 

6. Nezletilá osoba ve věku 12–18 let může do JumpCentra vstoupit samostatně bez 
doprovodu pouze po vyplnění Písemného souhlasu zákonným zástupcem. Ten tímto 
souhlasem potvrzuje, že si pečlivě přečetl Provozní řád a bezpečnostní pravidla 
JumpCentra, a jeho dítě je bude dodržovat. Současně potvrzuje, že si je vědom, že při 
sportovní činnosti provozované v JumpCentru může dojít k úrazu (např. zlomeniny, otřesu 
mozku, poranění hlavy apod.) nebo k úrazu majícího vážné zdravotní následky. Dále 
potvrzuje, že si je vědom plné odpovědnosti za újmu, kterou si jeho dítě může způsobit 
nebo kterou může způsobit dalším účastníkům při provozování sportovní činnosti. Zákonný 
zástupce nese plnou odpovědnost za to, že jeho dítě může porušením Provozního řádu 
způsobit škodu na majetku JumpCentra či dalších účastníků, a v případě, že prokazatelně 
takovou škodu způsobí, zavazuje se tuto škodu plně nahradit. 

7. Vstup do prostoru trampolín a atrakcí je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen 
pouze v ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky 
nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které 
ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení 
areálu, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, klíčenky, 
opasky, hodinky, náušnice, džíny, oblečení s ostrými cvočky či zipy apod. 

8. Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit si kapsy tak, aby 
neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní 
telefon, klíče atd.). 

9. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození 
provozovatel neodpovídá. 

10. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá 
zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při 
provozování sportovní činnosti. 

11. Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál si 
vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru centra.  

12. Je zakázáno do prostoru trampolín:  
a) vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
b) vstupovat a pobývat zde osobám jevícím známky agresivity či neslušného chování, 
c) vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na 

trampolíny, jídlo si sníst v barové části u recepce) 
d) vnášet omamné a psychotropní látky, zbraně či alkohol 
e) vstupovat se zvířetem. 
f) další zákazy a omezení mohou vyplývat z aktuální legislativy či přijatých opatření ČR 

13. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na 
zjištění alkoholu. 

14. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností dobrovolně zváží. 
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Čl.III BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CHOVÁNÍ V JUMPCENTRU 
 

1. V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při 
sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly 

2. Každý návštěvník je povinen se chovat slušně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, 
zejména pak svým jednáním nesmí nikoho obtěžovat ani ohrožovat 

3. Každý návštěvník je povinen počínat si vždy tak, aby neohrozil sebe ani ostatní a 
nezpůsobil škodu na majetku nebo na zdraví 

4. Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby 
nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je 
nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z plošin je možné pouze pokud na 
dané trampolíně nikdo neskáče.  

5. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba – platí i pro delší trampolínové pásy,  
6. Maximální hmotnost skákající osoby je 120 kg.  
7. Maximální kapacita areálu je 13 osob současně 
8. Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru 

parku. 
9. V prostoru trampolín je při sportovních činnostech zakázáno 

a) skákat v botách či naboso (z hygienických důvodů) – skáče se pouze v ponožkách, 
b) skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz, 
c) skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků, 
d) skákání více návštěvníků na jedné trampolíně, zákaz dvojrytmého skákání, 
e) přeskakovat na obsazenou trampolínu či naproti jinému návštěvníkovi, 
f) jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost, 
g) strkání, běhání, nahánění se a závodění v celém parku (platí i mimo prostor atrakcí), 
h) klouzání se na svažující se stěně trampolíny, 
i) vstupovat pod trampolíny a atrakce, 
j) skákat z balkonu, 
k) chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené konstrukce nebo sítě, 
l) skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče 

se   vždy uprostřed trampolíny, 
m) skákání nebo věšení se na oplocení, 
n) schovávat sebe nebo zahrabávat někoho jiného ve foampitu (pěnové/molitanové jámě), 

stavět z kostek hradby, či je vyhazovat z pěnové jámy a mimo konstrukci trampolín,  
o) provádět akrobatické či nebezpečné prvky mimo trampolíny 
p) sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy (pro odpočinek je třeba trampolíny 

opustit a využít pro něj k tomu určenou odpočinkovou zónu), 
q) odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny, 
r) kouřit (vč. elektronických cigaret) a jakkoliv manipulovat s ohněm 
s) užívat telefony a kamery 
t) konzumovat jídlo či pití 
u) výslovně je zakázáno vstupovat na trampolínu se žvýkačkou či bonbony 

10. Skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra, 
11. Skákat do foampitu je možné jen pokud v něm nikdo jiný není. Před skokem zkontrolujte, že 

prostor v molitanové jámě je volný. Do foampitu skákejte vždy nohama napřed, nikdy ne 
hlavou. Po skoku do foampitu jej neprodleně opusťte. Předměty, které ztratíte v pěnové 
jámě, budou nalezeny až při její další plánované výměně a ponechány na recepci. 

12. Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté 
provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po 
zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte míčem po osobách, které jsou už 
vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají.  

13. Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní 
aktivitu. 
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14. Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při 
těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, 
aby nedošlo k poranění jazyka. 

15. Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu Centra Třešňovka: 
a) jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka, 
b) závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů. 
c) jakékoliv poškození či závady zařízení v prostoru JumpCentra a toto zařízení okamžitě 

přestat používat 
16. Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere 

na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně 
svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen 
vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Centra Třešňovka je povinen bezodkladně 
každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů. 

  
 
 
Čl.IV DODRŽOVÁNÍ ŘÁDU, ODPOVĚDNOST 

1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Centra Třešňovka. 
2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody. 
3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s provozním řádem a 

bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat. 
4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků 

centra, poškozování zařízení nacházejícího se v centru nebo jiného nevhodného 
chování návštěvníka, je personál Centra Třešňovka oprávněný kdykoliv vykázat 
návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. 

5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a 
zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání.  

6. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní 
nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a 
schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 01. 01. 2022 


