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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K POUŽÍVANIU 
 
UPOZORNENIE!!! 
Pred používaním trampolíny je potrebné sa zoznámiť s inštrukciami v tomto návode a dôkladne im 
porozumieť. Tento manuál si uschovajte. Maximálna váha užívateľa nesmie presiahnuť limit 150kg 
(ak nie je uvedené inak). 
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
 
Rovnako ako u ďalších rekreačných a športových aktivitách aj tu existuje riziko úrazu. Pre 
zníženie tohto rizika na minimum prísne dodržujte bezpečnostné inštrukcie.  

- Trampolína je určená na domáce použitie. 
- Zlé používanie trampolíny môže viesť k vážnym úrazom. 
- Pred každým použitím trampolínu skontrolujte, zvýšenú pozornosť venujte opotrebeniu 

skákacej plochy a možným chýbajúcim či uvoľneným častiam. 
- Všetky pokyny na montáž, používanie a údržbu sú obsiahnuté v tomto návode. Dozor aj 

používatelia musia byť zoznámení s bezpečnostnými pokynmi, každý užívateľ si zároveň 
musí byť vedomí svojich zdravotných a fyzických obmedzení a limitov. 

- Trampolínu môže používať vždy len jedna osoba! Pokiaľ bude na trampolíne v jednu chvíľu 
viac užívateľov, riziko úrazu sa významne zvýši.  

- Nerobte premety, dopad na hlavu či krk môže mať za následok ochrnutie, v krajnom 
prípade aj smrť.  

- Najskôr sa zoznámte s technikou skákania a správaním skákacích plôch. Dbajte na to, že 
máte telo a pohyb neustále pod kontrolou a nestrácate koordináciu.  

- Nepoužívajte trampolínu pri zlom osvetlení. 
- Dbajte na to, aby sa pod trampolínou nenachádzali žiadne predmety. 
- Nepoužívajte trampolínu v tehotenstve, alebo ak trpíte na vysoký tlak.  
- V bezprostrednej blízkosti nesmú byť uložené iné pomôcky či prístroje užívané napr. vo 

voľnom čase, či záhradná technika.  
- Vždy sa uistite, že zips aj pracky bezpečnostnej siete sú plne zavreté.  
- Neskáčte úmyselne do bezpečnostnej siete! Ak je trampolína či sieť poškodená takouto 

hrubou nedbalosťou, záruka neplatí. 
- Vždy musí byť prítomná dozerajúca osoba (bez dohľadu na vek a skúsenosť používateľa). 
- Nepoužívajte odev s háčikmi a pod. Najvhodnejšie je priliehavé športové oblečenie.  
- Ak je predpovedaný silný vietor, umiestnite trampolínu na chránené miesto, rozmontujte ju 

alebo upevnite k podkladu lanami a kolíkmi. Pritom sú nutné najmenej tri zaistenia. Nestačí 
upevniť len nohy, lebo vietor by mohol horný diel trampolíny vypáčiť. Pri nápore vetra sa 
trampolína nesmie používať.  

- Majiteľ či dozor zodpovedá za správne používanie trampolíny všetkými užívateľmi a je teda 
potrebné, aby boli perfektne oboznámení s bezpečnostným i pokynmi.  

- Zabráňte nedovolenému používaniu trampolíny, či použitiu bez dozoru.  
- Nepoužívajte trampolínu v blízkosti vody. 
- Všetky predmety v blízkosti trampolíny, ktoré by mohli užívateľa ohroziť, je potrebné 

odstrániť.  
- Po dobu používania trampolíny sa pod ňou nesmie nič a nikto nachádzať, v opačnom 

prípade hrozí riziko úrazu. 
- Pozor na voľné časti, ktoré sa môžu zachytiť na pažiach alebo nohách.  
- Na trampolínu nepatria žiadne cudzie telesá. 
- Kryt pružín nie je elastický. Pri dopade naň hrozí pretrhnutie. 
- Behom skákania je zakázané mať čokoľvek v ústach (žuvačka, bonbón, ...). 
- Trampolínu v žiadnom prípade nepoužívajte ako odrazový mostík.  
- Najprv si osvojte základnú techniku skoku, do zložitejších sa bez dozoru inštruktora 

nepúšťajte.  
 
PRED ZAČIATKOM TRÉNINGU SA PORAĎTE SO SVOJIM LEKÁROM, ČI JE PRE VÁS 
TÁTO AKTIVITA VHODNÁ A BEZPEČNÁ.  
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MOŽNÉ PRÍČINY ZRANENÍ 
 
- Premety – na trampolíne sa premety 

vykonávať nesmú. Dopad na hlavu, 
krk či chrbát zvyšuje riziko poranení, 
ktoré môžu viesť k ochrnutiu, 
v krajných prípadoch dokonca k smrti. 
Rovnako tak môže dôjsť k úrazu, ak 
užívateľ padá nekontrolovane.  

- Viac užívateľov na trampolíne – Ak je 
na trampolíne v jednu chvíľu viac 
užívateľov ako jeden, riziko úrazu sa 
významne zvyšuje. Skákajúce osoby 
so seba môžu naraziť, skočiť na 
seba, či vypadnúť von. Riziko zranení 

je vždy 
najväčšie 
pre 
najmenšie 
a najľahšie 
osoby. 

 
 

- Nastupovanie a vystupovanie – 
Nevyťahujte sa hore pomocou krytu 
pružín, nevstupujte na pružiny, 
neskáčte na trampolínu z vyšších 
polôh (rebrík, strecha, terasa, ...). 
Neskáčte z trampolíny na zem. 
Malým deťom pri nastupovaní 
a vystupovaní pomôžte. Pri 
vystupovaní choďte na okraj skákacej 
plochy, pridržte sa pevne rámu a vstúpte na zem či rebrík.  

- Rám a pružiny – pri skákaní dbajte na to, aby ste dopadli vždy do stredu trampolíny. Na kryt 
pružín sa nesmie ani skákať ani vstupovať.  

- Strata kontroly – Pri kontrolovaných skokoch skokan dopadne do rovnakého bodu, 
z ktorého vyskočil. Skôr ako budete realizovať zložitejšie skoky, 
musíte perfektne zvládnuť tie základné. Ak je skokan unavený, 
existuje väčšie riziko straty kontroly. Pre opätovné dosiahnutie 
kontroly nad skokom musia byť kolená vyrovnané.  

-  Vplyv alkoholu a liekov – Vplyv látok, ktoré ovplyvňujú dobu 
reakcie, schopnosť odhadu, priestorové videnie a koordinačná 
schopnosť, významne zvyšuje riziko úrazu.  

- Cudzie predmety – Na trampolíne, pod trampolínou, ani v jej 
bezprostrednom okolí sa v dobe jej používania nesmú nachádzať cudzie predmety. Pri 
skákaní nedržte nič v rukách. Priestor nad trampolínou musí byť voľný, hlavne pozor na 
vetvy a elektrické káble.  

- Zle udržiavaná trampolína – akýkoľvek neodborný zásah zvyšuje riziko úrazu. Trampolína 
sa musí pred každým použitím prehliadnuť a opotrebované či vadné diely bezodkladne 
vymeniť. Až do doby úplnej opravy sa trampolína nesmie používať.  

- Zlé počasie – Mokrá skákacia plocha je veľmi šmykľavá a nápor vetra môže spôsobiť stratu 
kontroly.  

- Neobmedzený prístup – v dobe, kedy sa trampolína nepoužíva, umiestnite rebrík na 
bezpečné miesto.  
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ZAMEDZENIE ÚRAZOM 
 

- Rola užívateľa – základná znalosť trampolíny je nutná pre udržanie bezpečnosti. Všetci 
užívatelia si najskôr musia osvojiť techniku kontrolovaného nízkeho skoku predtým ako 
pristúpia k nácviku komplikovanejších skokov.  

- Rola dozoru – dozerajúca osoba musí poznať a uplatňovať zásady bezpečnej prevádzky. 
Všetkých užívateľov musí odborne zaškoliť ešte pred vstupom na trampolínu. Ak nie je 
možné zaistiť odborný dozor, je potrebné trampolínu demontovať a uložiť na bezpečnom 
mieste chránenom zámkom a proti vplyvu počasia. Dozerajúca osoba zodpovedá za to, že 
sa na trampolínu umiestni bezpečnostná plaketa a že užívatelia poznajú možné riziká 
a spôsoby, ako im predchádzať.  

 
 

POŠKODENIE VÝROBKU 
 

- Používajte len originálne náhradné diely. Opravy môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. 
Neodborné zásahy môžu znížiť bezpečnosť trampolíny.  

- Chráňte trampolínu proti vlhkosti a vysokým teplotám. Behom chladnejších ročných období 
uložte trampolínu do suchej miestnosti.  

- Nepoužívajte trampolínu za dažďa či vetra. Pri zlom počasí odporúčame ju odložiť na 
chránené miesto.  

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

- Trampolína bola vyrobená z materiálov vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli 
skontrolované a uznané nezávadnými.  

- Záruka platí po dobu dvoch rokov od nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe 
spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných 
nárokov.  

- Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR. 
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu 

ovplyvňujúca funkčnosť tovaru. 
- Kupujúci je povinný po zakúpení tramplíny skontrolovať či nie je porušený transportný obal 

alebo poškodená iná časť. V prípade, že dôjde k zisteniu vady, tak bezodkladne o tejto 
skutočnosti informujte predajcu. 

- Ak vykazuje trampolína zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré 
nie je možné zariadenie používať, je kupujúci povinný bezodkladne reklamovať.  

- Pri zistení závady na jednotlivých častiach trampolíny reklamujte len vadnú časť s viditeľne 
označeným miestom poškodenia.  

 
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA : 

- Opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. 
nesprávneho uskladnenia. 

- Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania.  
- Vady spôsobené mechanickým poškodením. 
- Vady spôsobené vplyvom živelných síl. 
- Vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov a nevhodných čistiacich 

pomôcok.  
- Prirodzenú stratu stálofarebnosti s ohľadom na pôsobenie slnečného žiarenia.  
- Deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím.  
- Konštrukcia a schody nie sú vyrobené z nerezového materiálu a preto môže dôjsť 

pôsobením vlhkosti ku korózii. Záruka sa nevzťahuje na prípadnú koróziu oceľovej 
konštrukcie alebo schodíkov.  
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RADY K MONTÁŽI 
 

- Na montáž trampolíny sú potrebné dve dospelé osoby v zodpovedajúcej fyzickej kondícií. 

- Pred samotnou montážou si starostlivo prečítajte všetky pokyny. 

- Po odstránení a likvidácií obalového materiálu si všetky diely, ktoré sú obsiahnuté v balení, 
rozložte na voľné miesto. Získate tak prehľad a montáž vám to zjednoduší. 

- S náradím zaobchádzajte opatrne.  

- Po zmontovaní trampolíny skontrolujte opäť všetky skrutky a spoje, či správne dosadajú 
a sú dotiahnuté. 

- Medzi trampolínou a ďalšími predmetmi (predovšetkým zdrojom napätia, vetvami, 
hračkami, bazénmi, atď.) musí byť minimálna vzdialenosť 8m. 

- Trampolína musí byť umiestnená na rovnom, pevnom, protišmykovom podklade 
z rovnakého materiálu.  Ideálna je tráva na záhrade.  

- Kovový rám trampolíny je vodič, preto dajte pozor, aby neprišiel do styku s elektrickým 
prúdom (hlavne pozor pri búrke). 

- Pri montáži používajte ochranné rukavice.  
TIPY 

- Stabilitu trampolíny môžete zvýšiť umiestnením vriec s pieskom k nohám trampolíny. 

- Skáčte bez topánok. Poškodenie skákacej plochy trampolíny napr. topánkami, či iným 
ostrým predmetom nie je kryté zárukou. 

- Behom používania trampolíny nefajčite. 

- Nepokladajte na trampolínu cigarety, ostré predmety alebo akékoľvek iné predmety, ktoré 
by mohli spôsobiť poškodenie. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. 

- Po požití alkoholu, liekov, či iných návykových látok, trampolínu nepoužívajte.  

- Nesadajte na kryt pružín, znižuje to jeho životnosť. 

- Na nerovnom povrchu sa môže trampolína prevrátiť. Tvrdší podklad či nadmerný tréning 
môžu rám poškodiť, na čo sa záruka nevzťahuje. 

- Nevystavujte trampolínu otvorenému ohňu.  

- Dbajte na to, aby trampolínu používali len oprávnené osoby. 

- Neskáčte na trampolíne, ak je skákacia plocha mokrá.  

- Pri nárazovom vetre sa trampolína nesmie používať a odporúča sa ju buď demontovať 
alebo dodatočne zaistiť. 

- Kryt pružín je vyrobený z UV odolného materiálu, aj napriek tomu ak sa trampolína dlhšiu 
dobu nepoužíva, odporúča sa ho odložiť niekam do vnútra. 

- Zmontovaná trampolína by sa už nemala presúvať. Ak je to nutné, je potrebné aby 
asistovali najmenej štyri dospelé osoby a váha trampolíny sa tak rovnomerne rozložila. 
Trampolína sa musí prenášať horizontálne, a ak by sa rám posunul, sú opäť potrebné 4 
osoby k náprave.  
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ÚDRŽBA 
 

Pravidelne trampolínu kontrolujte, či jej časti nie sú príliš opotrebované či vadné. Na výmenu 
používajte len originálne náhradné diely. Len tak zostane zachovaná funkčnosť a bezpečnosť 
trampolíny.  
Konštrukcia trampolíny je pozinkovaná , aj napriek tomu sa na nej časom môže vytvoriť hrdza. 
Tomu je možné zabrániť aplikáciou vazelíny (alebo iným mazivom) na otvory pre pružiny 
a spojovacie body. Zaistíte tým dlhšiu životnosť rámu. 
Trampolínu čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne chemické či abrazívne prostriedky, 
ktoré by mohli povrch poškodiť.  
Balenie prosím zlikvidujte zodpovedajúcim spôsobom.  
 
 

ZOSTAVENIE TRAMPOLÍNY 
 

 
KROK 1 
Zasuňte predlžovacie časti nôh k nohe základne a upevnite skrutky. Rovnako postupujte pri 
všetkých nohách trampolíny. 
 
 
 
 
 
 
 
KROK 2 
Spojte všetky časti rámu do seba tak, aby po 
spojení posledných dvoch dielov vytvorili kruh. 
Spojenie posledných dvoch dielov rámu 
vyžaduje pomoc druhej osoby. Druhá osoba by 
mala držať opačnú stranu rámu, zatiaľ čo vy 
spojíte oba konce kruhu.  
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KROK 3 
Pripojte nohy, ktoré ste si pripravili v kroku č. 1, k rámu trampolíny.  
 
 

 
 
KROK 4 
Všetky spoje nôh s rámom zaistite skrutky a pevne ich utiahnite.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
KROK 5 
V tejto fázy by trampolína mala vyzerať ako na obrázku vyššie. 
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KROK 6 
Skákacia plocha musí byť umiestnená logom nahor. 
Prvé štyri pružiny zaháknite vždy proti sebe tak, aby 
vytvorili tvar kríža. Tým dôjde k súmernému 
napnutiu skákacej plochy. Rovnakým spôsobom 
umiestnite ostávajúce pružiny.  
 
UPOZORNENIE: pre napínanie pružín použite 
napínací nástroj, ktorý je súčasťou balenia. Pri 
napínaní pružiny venujte zvýšenú pozornosť 
ochrane očí a rúk. 
 
 

 
 

 
 
 
KROK 7      KROK 8 
Po napnutí všetkých pružín by mala vaša Navlečte kryt pružín po celom obvode trampolíny  
Trampolína vyzerať ako na obrázku vyššie. tak, aby pružiny boli kompletne zakryté. 
 
 

 
 
 
KROK 9      KROK 10 
Upevnite kryt pružín pomocou sťahovacích  Teraz si pripravte všetky diely nôh ochrannej siete.  
šnúrok.        
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KROK 11 
Jednotlivé diely tyče ochrannej siete zasuňte do seba a následne na ňu navlečte penový chránič. 
Rovnakým spôsobom skompletujte všetky ostatné tyče ochrannej siete.  
 
 

 
KROK 12 
Na tyče s pevným chráničom navlečte ochranný rukáv. Po úplnom natiahnutí rukávu zaistite oba 
dva konce sťahovacou šnúrkou.  
 
 

 
 
KROK 13 
Rovnomerne rozložte ochrannú sieť 
na plochu trampolíny tak, aby tunel 
na hornom leme bol hore.  
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KROK 14      KROK 15 
Pripravíme si zostavu kovových tyčí  Kovové prúty, ktoré sme zostavili v kroku č.     
pre upevnenie a napnutie ochrannej siete. 14, prevlečieme tunelom v hornom leme ochran-
Tyče zložte tak, aby tvorili dva súvislé prúty, nej siete po celom jej obvode.  
ktoré budeme následne prevliekať tunelom 
na hornom leme ochrannej siete.  
 
 
 

 
 
 
KROK 16      KROK 17 
Oba kovové prúty spojíme tak, aby  Takto vyzerá ochranná sieť s kovovou obručou,            
tvorili kružnicu. Tým vystužíme horný okraj ktorá je takto pripravená k ďalším krokom 
ochrannej siete.      montáže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
KROK 18 
Montáž tyčí ochrannej siete vykonajte pomocou 
montážnych svoriek. Každá tyč je k nohe 
trampolíny pripevnená vždy dvoma montážnymi 
svorkami a jednou skrutkou. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
KROK 19 
Pripojte tyč ochrannej site ku konštrukcii 
trampolíny. Takto by mala vyzerať vaša 
trampolína po montáži tyčí ochrannej siete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
KROK 20 
Pred konečným zdvihnutím ochrannej siete je 
nutné jej dolný okraj pripevniť pomocou šnúry. 
Nadvihnite kryt pružín a prevlečte šnúru 
striedavo očkami siete a kotviacimi očkami pre 
pružiny. Tým docielite pevnejšieho ukotvenia 
sklolaminátovej obruče, ktoré budete vykonávať 
v kroku č. 21. 
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KROK 21       KROK 22 
Za asistencie druhej osoby zdvihneme ochrannú  Gratulujem, vaša trampolína je pripravená 
sieť s kovovou obručou a postupne    na použitie. Nezabudnite dodržiavať bezpeč- 
budeme kovovú obruč upevňovať do    nostných pokynov, ktoré sú v prvej časti      
držiakov ochrannej siete.      tohto návodu. 
 
 
 

KONTROLA TRAMPOLÍNY PO MONTÁŽI 
 

- Pozrite sa na trampolínu zospodu  a uistite sa, že sú všetky pružiny pevne zaháknuté 
v ráme a šnúra ochrannej siete je správne prevlečená a priviazaná.  

- Skontrolujte stabilitu podložia. 

- Uistite sa, že kryt pružín ich plne prekrýva a je správne upevnený. 

- Skontrolujte, či sú tyče bezpečnostnej siete dobre pripevnené k rámu trampolíny. 

- Skontrolujte funkciu zipsu a praciek pri vstupe.  

 
Po okontrolovaní všetkých častí trampolíny ľahko skáčte 5 minút v strede trampolíny. Trampolína 
je teraz pripravená na použitie, prajeme príjemnú zábavu.  
 
Ak niektoré diely chýbajú alebo sa vyskytli iné problémy, obráťte sa na Vášho predajcu 
a trampolínu zatiaľ nepoužívajte.  
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ZÁKLADNÉ TECHNIKY SKÁKANIA 
 

Nesprávna technika skákania môže zapríčiniť úraz, preto si nasledujúcu kapitolu dobre 
preštudujte.  
 

 
ZÁKLADNÝ SKOK 

- Štart zo stoja, nohy rozkročené na šírku ramien, oči 
smerujú na skákaciu plochu. 

- Mávnite rukami dopredu a otáčajte nimi nahor. 
- Preneste chodidlá do vzduchu, držte ich stále pri sebe.  
- Pri dopade sú nohy od seba na šírku ramien. 

 
 
 
 
PRERUŠOVANÝ MANÉVER 

- Ak stratí skokan kontrolu, prerušovacím manévrom ju 
môže získať späť. 

- Začnite základným skokom, ale pri dopade nechajte 
pokrčené kolená – tým môžete skok prerušiť. 

 
 
 
 
SKOK NA RUKY/KOLENÁ  

- Začnite nízkym kontrolovaným základným skokom. 
- Dopadnite na ruky a kolená, chrbát držte rovno. 
- Dajte pozor na dobrý dopad na štyri, výška nie je 

dôležitá. 
 
 
 
 
SKOK NA KOLENÁ 

- Začnite nízkym kontrolovaným základným skokom. 
- Dopadnite na kolená, pri tom držte rovný chrbát, použite 

paže na udržanie rovnováhy. 
- Skočte späť do základnej polohy, zatiaľ čo pažami 

mávnete dozadu.  
 
 
 
SKOK DO SEDU 

- Dopadnite v plochej polohe do sedu. 
- Ruky dajte vedľa bokov. 
- S pomocou ruky sa uveďte opäť do vzpriamenej polohy.  
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 TRÉNINGOVÝ PLÁN 
 

Skôr ako si trúfnete na ťažšie varianty, postupujte podľa tréningového plánu, aby ste zvládli 
základné skoky. Skôr ako začnete s tréningom, mali by ste si starostlivo prečítať bezpečnostné 
pokyny a tiež Vám musí byť jasná nutnosť ich dodržiavania. Dozerajúca osoba aj užívatelia by sa 
mali podrobne informovať nie len o smerniciach platných pre užívateľov trampolín, ale tiež 
o fyzických limitoch užívateľov.  
 
 

 
1. LEKCIA 
- Nastupovanie a vystupovanie. 
- Základný skok  
- Prerušovaný manéver 
- Skok na ruky/kolená 

 
 
 
 

2. LEKCIA 
- Zopakovanie 1. Lekcie. 
- Skok do sedu 
- Skok na kolená 
- Začnite skokom do sedu a ukončite skokom na 

kolená. 
 
 
 

3. LEKCIA 
- Zopakujte si čo ste sa naučili v predchádzajúcich 

lekciách.  
Absolvovaním týchto troch lekcii si osvojíte základnú 
techniku skákania na trampolíne. V budúcnosti dávajte 
stále pozor na kontrolu a techniku prevedenia skokov.  
 
 

 
HRA 
Nasledujúcu hru je možné hrať za účelom postupného privykania užívateľov na trampolínu: 
 
Hráč č. 1: Začne jedným skokom. 
Hráč č. 2:  Tento skok zopakuje a pridá ďalší.  
Hráči sa striedajú a vždy jeden skok pridajú. Ten, kto dokáže vykonať všetky skoky až do konca, 
sa stene víťazom. Aj tu je dôležité, aby všetky skoky boli skákané kontrolovane! 
Neskúšajte príliš ťažké skoky, ktoré neovládate. Ak svoje umenie chcete ďalej zlepšovať, mali by 
ste vyhľadať kvalifikovaného inštruktora pre používanie trampolíny. 
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ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE / KONTAKT 
 

  

 

 
 

nákup na internete 
www.marimex.sk 

 

 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 

www.marimex.sk/eshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyby v tlači vyhradené. 

 

http://www.marimex.sk/
http://www.marimex.sk/eshop

