
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 
VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ PENZIONU 

Penzion Roubenky Annaberg , Kouty nad Desnou 

 
 

obecné  
 

Hostům ubytovaným v penzionu Roubenky Annaberg je umožněno využívat vybavení areálu při splnění 
bezpečnostních pokynů a podmínek užívání vydaných majitelem případně výrobcem zařízení. Děti a osoby mladší 
15 let mohou užívat služby a vybavení v doprovodu rodičů případně osoby starší 18 let s patřičnou zodpovědností. 
Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoba vykonávající dozor a obsluhu se musí 
seznámit s níže uvedenými bezpečnostními podmínkami a provozním manuálem jednotlivých zařízení. V případě 
že je zařízení uzamčené nebo byl přístup na zařízení, případně atrakci majitelem omezen či zakázán musí host 
uposlechnout jeho pokynů. Host se musí zdržet chování a jednání které by mohlo ohrozit na zdraví jeho nebo 
ostatní hosty. Děti jsou pod trvalou kontrolou dospělé a poučené osoby. V případě že užívané zařízení či atrakce 
vykazuje vady nebo ohrožuje zdraví hostů, hlaste tento problém neprodleně majiteli.        
  

letní zahradní bazén  
 

Hostům je bazén poskytován zdarma a je využíván všemi ubytovanými hosty. Kapacita bazénu je 8-10dětí se 2-
4dospělými osobami nebo maximálně osm dospělých osob. Vstup a výstup z bazénu je pouze rohovým 
schodištěm. Povoleno je koupání pouze v plavkách nebo při vzájemné dohodě všech ubytovaných hostů bez 
plavek. Před koupáním je potřeba osprchovat tělo a nevstupovat do bazénu špinavý nebo opocený. Bazén není 
vana tak berte ohled na ostatní hosty. Dále je zakázáno močení do bazénu, koupání domácích zvířat, konzumace 
potravin, alkoholu a jiných nápojů nebo vhazovat do bazénu cizí předměty které nejsou určené ke koupání. Je 
zakázáno jakkoliv mechanicky zasahovat do vany bazénu, pískovcového lemu a zastřešení bazénu. Koupání není 
povoleno osobám v podnapilém stavu, s kožním onemocněním které může znamenat riziko pro ostatní hosty a 
osobám pod vlivem návykových látek. Koupání dětí je povoleno pouze pod dozorem rodičů nebo jimi určeného 
zástupce.   
Při skončení koupání je potřeba bazén zavřít krytem, zajistit segmenty západkami poloh a uzamknout vchodové 
dveře. Při manipulaci s krytem nepoužíváme násilí a jednotlivé segmenty přesouváme dle instrukcí majitele. Vždy je 
potřeba zastřešení zajistit proti pohybu větrem. Při koupání dětí nebo jejich pohybu v okolí bazénu je potřeba 
provádět trvalou kontrolu a dozor rodičů nebo jimi pověřené osoby. Stejně tak je nutné zajistit dozor způsobilou 
osobou – plavcem, starší 18 let osobám, které jsou neplavci nebo hendikepované. Pro nočním koupání je bazén 
vybaven svítidly pod hladinou, které je potřeba po skončení koupání následně vypnout. Koupání v noci bez 
zapnutých světel je zakázáno. Možnost využití je jak při zataženém zastřešení bazénu ( především chladné větrné 
dny) tak při odsunutých segmentech a otevřeném bazénu. V zimních měsících a při teplotě vody pod 18°C je 
koupání zakázáno. Bazén je provozován při teplotě 24-30°C. Informace o aktuálním stavu bazénu podává hostům 
výhradně majitel. Koupání hostu na vlastní nebezpečí.  
Při porušení těchto zásad nebo zákazů uhradí vzniklou škodu, vyčištění bazénu nebo jeho opravu host.     
 
 

dětské h řišt ě – pravidla pro bezpe čnou hru  
 

Pro děti máme v areálu k dispozici několik atrakcí : dětské hřiště BARN od JUNGLE GYM , kolotoč, trampolínu a 
kamennou lezeckou stěnu. V zimně je možno využít k zimním radovánkám stráň u domu která má bezpečný 
dojezd. Pro všechny aktivity na atrakcích platí že rodiče nebo jimi pověřená dospělá osoba musí mít po celou dobu 
hry děti pod dohledem. Veďte děti k bezpečnému hraní a předcházejte nebezpečným situacím. Oblékejte děti 
přiměřeně. Pozor na oblečení se šňůrkami a povolenými cvočky, které mohou způsobit zachycení a možné škrcení 
dítěte na herním setu. Pokuste se předcházet nebezpečným situacím v podobě většího množství současně si 
hrajících dětí. Produkty Jungle Gym jsou konstruovány pro děti ve věku od 3 do 10 let, pokud není uvedeno jinak.  
Vybavení dětského hřiště nemůže být využíváno za vlhkého počasí, protože povrch se v takovém případě stává 
kluzkým. Nesprávné používání zařízení může vést k poškození herního setu, či dokonce ke zranění. Dítě musí mít 
pro hru na atrakci vhodnou obuv. Nemanipulujte s vybavením.   
 
Upozorn ěte děti a zajist ěte svým dozorem aby : 
neseskakovaly z houpačky, když je v pohybu 
nespouštěly prázdnou houpačku proti jinému vybavení 
nehoupaly se v úhlu 
nevěšely se vzhůru nohama ze žádného z prvků 
nerozpohybovávaly ani nezastavovaly jiné děti na pohybujících se zařízeních 
nechodily v těsné blízkosti pohybujících se zařízení 



nevystupovaly ani nenastupovaly na zařízení v pohybu ( kolotoč, houpačka, atd.)  
Upozorněte děti, aby seděly uprostřed houpačkového sedátka. Je dovoleno, aby na houpačkovém sedátku sedělo 
pouze jedno dítě.  
Obsazenost hrací věž: Je dovoleno současné hraní maximálně 3 dětí s maximální váhou 50kg každého z nich. 
Šplhání a houpání se na pevných dílech je zakázáno kvůli nebezpečí pádu. 
Herní prostor musí být zbaven všech pevných předmětů a konstrukcí. Pokud je tomu jinak zakažte dětem hru, 
sjednejte nápravu v podobě odklizení předmětu nebo kontaktujte majitele. 
Každá otevřená plocha na zvýšené podestě je rizikem neštěstí. Tato rizika mohou být významně snížena 
umístěním bezpečnostních madel, bariér a zábradlí. 
Nedovolujte dětem, aby se spouštěly po skluzavce jinak než v sedě. Při umístění skluzavky na jižní stranu může 
dojít k jejímu rozpálení, jsou-li vystaveny přímému slunci. Ujistěte se, že zařízení není horké, než si děti začnou 
hrát. Zařízení může být případně ochlazeno vodou. Nestříkejte vodu na skluzavku pro zvýšení radosti z hraní, 
klouzání může být v takovém případě tak rychlé, že by mohlo dojít ke zranění.  
Při hře na kolotoči musí děti, sedět a přidržovat se ochranného zábradlí. Pohyb dětí pod kolotočem je zakázán. Děti 
nesmí mít u sebe při hře na kolotoči žádné tyče, pruty, části jiných hraček apod. , které mohou znamenat riziko pro 
stojící děti a ostatní. Dospělým osobám je zakázáno používání kolotoče. Není dovolena větší obvodová rychlost 
než 1x otáčka za 5sec. Brzdění kolotoče je povoleno pouze pozvolně, prudké zastavení nebo změna směru otáčení 
je zakázána.   
Při hře na trampolíně je nutné vždy uzavření ochranné sítě zipem. Dětí smějí na trampolínu vstupovat bez bot a 
nesmí svým pohybem být nebezpečné ostatním dětem. Není dovolen větší počet současně si hrajících dětí 
v trampolíně než tři. Vnášení jakýchkoli cizích věcí je zakázáno. Trampolína je určena pro hru dětem ne dospělým. 
Pohyb dětí na lezecké stěně je kontrolován dvěma dospělými osobami při nástupu a výstupu ze stěny. Zajištění dětí 
je prováděno bezprostředním přidržením dítěte ve stěně a kontrola jeho lezení. Je zakázán volný pohyb dětí na 
stěně bez dozoru. Je zakázáno večerní lezení bez zapnutého venkovního osvětlení, lezení v nevhodné obuvi a při 
vlhké nebo namrzlé stěně. 
Dětský závěsný žebřík a závěsná houpačka je určena pro děti od 3-let věku a do hmotnosti 30kg. Její použití je 
podmíněno dozorem dospělé osoby, která před použitím dětskou houpačku zkontroluje a ubezpečí se o jejím 
bezpečném zavěšení. Dále je nutné dohlížet na pohyb dětí v okolí houpajících se osob aby nedošlo ke zraněním.    
Zimní sáňkování, lyžování a bobování na stráni je povoleno všem hostům, dětí pod dozorem rodičů nebo jimi 
určených zástupců. Případné omezení určuje majitel areálu s ohledem na aktuální stav. Noční provoz je povolen 
pouze se zapnutým osvětlením a do max. 22.00hod.  
      

trampolína  
 
Bezpečnostní pokyny pro cvičení a hru na trampolíně jsou vydány provozovatelem areálu samostatně. 

 
vybavení k zap ůjčení 

 
dětská turistická nosička KOALA – dle instrukcí majitele při zapůjčení 

dětský vozík CHARIOT – dle instrukcí majitele při zapůjčení 
 

pohyb host ů po areálu  
 

Host má právo volného pohybu po areálu s ohledem na soukromí a pobyt ostatních hostů a hostů v sousedním 
objektu. Jsou zakázány veškeré činnosti vedoucí k poškození rostlin a keřů v areálu, jejich lámání trhání apod. 
Automobily hostů je nutné na parkovišti parkovat dle instrukcí majitele, v případě možného úniku provozních kapalin 
je host povinen sjednat nápravu a vůz zabezpečit. Host je povinen v areálu udržovat pořádek nepoškozovat ani 
jinak neznečišťovat budovy a zařízení které užívá. Dětem je zakázáno kreslit křídami nebo jinými prostředky po 
stěnách roubených chalup a ostatních stavbách, zařízení a vybavení areálu, dále je zakázáno ničit, lámat haluze a 
větvičky okrasných dřevin, chodit po a hrát si v okrasných dřevinách a skalkách areálu, v zimních měsících je 
přísně zakázáno tlouci nebo lehat si na stěny polykarbonátového krytu bazénu kdy hrozí jeho prolomení !!. Host a 
děti hostů jsou povinen přizpůsobit své chování a jednání s ohledem na práva ostatních hostů v průběhu dne a 
dodržovat noční klid v čase od 22.00- 6.00hod. Host je povinen řídit se nařízením majitele areálu a respektovat je. 
Host umožní majiteli vstup do areálu a objektu  k vykonání nutné údržby, opravy servisu nebo kontroly, případně 
vlastního ubytování v případě že není plně obsazeno.      
 

pohyb zví řat po areálu  
 

Host má po dohodě s majitelem právo volného pohybu zvířat po areálu s ohledem na soukromí a pobyt ostatních 
hostů a hostů v sousedním objektu. Jsou zakázány veškeré činnosti vedoucí k poškození rostlin a keřů v areálu, 
jejich pomočování, vyhrabávání, lámání,  trhání apod. Zvířata hostů jsou na noc uložena v zádveří  hlavního 
vchodu, vstup do obytných prostor není povolen pokud není s majitelem dohodnuto jinak. Host je povinen zajistit 
nad pohybem zvířete kontrolu, odstranit všechny exkrementy po vykonání potřeby zvířetem, znemožnit 
poškozování ani jinak znečišťovat zařízení ve kterých se zvíře pohybuje. Host je povinen přizpůsobit volnost 



v pohybu a chování zvířete s ohledem na bezpečnost a práva ostatních hostů. V čase od 22.00- 6.00hod. je host 
povinen zajistit zvíře tak aby nerušilo.  Host je povinen řídit se nařízením majitele areálu a respektovat je. Koupání 
domácích zvířat v areálu je zakázáno.     

 
 
 

finská sauna  
 

Před vstupem prosím věnujte pozornost bezpečnostním pokynům u sauny. Maximální obsazenost 4osoby. Osobám 
se zdravotním omezením je vstup povolen pouze s doprovodem dospělé osoby bez zdravotního omezení, dětem 
pouze v doprovodu rodičů. Místo pro ochlazení je na venkovní dvojsprše u kruhové lavečky nebo přímo ve 
sprchovém dvoukoutě ( platí pro hosty roubenky R1). POZOR teplota vody je v rozmezí 4-10°C. Po ochlazení 
zavřete důkladně sprchové baterie. Bazén není jako místo prvotního ochlazení povolen. Pohyb nahých sanujících 
se osob ve venkovních prostorech areálu je zakázán. Zdržte se jednání které by vedlo ke zdravotním obtížím, úrazu 
nebo popálení o kamna sauny. Nepoškozujte ani neznečišťujte zařízení sauny. Podnapilým osobám je vstup do 
sauny zakázán. Pokud není sauna používána není místem pro hraní dětí, ukládaní věcí či potravin. V době po 
22.00hod. přizpůsobte své chování režimu nočního klidu a nerušte ostatní hosty ani sousedy v blízkosti.  
  

 
vířivka  

 
Před vstupem prosím věnujte pozornost bezpečnostním pokynům u vířivky. Dodržujte pokyny majitele. Maximální 
obsazenost vířivky je 4osoby dospělé nebo 5dětí. Osobám se zdravotním omezením je vstup povolen pouze 
s doprovodem dospělé osoby bez zdravotního omezení, dětem pouze v doprovodu rodičů. Před vstupem do vířivky 
je nutné se důkladné osprchovat a odlíčit. POZOR teplota vody je standardně 37°C takže rychle se dostavuje pocit 
únavy případně přehřátí. Do vířivky nevstupujte pokud jste nemocní nebo při pocitu těžkosti. Vířivka je místem 
relaxace, přizpůsobte prosím tomu i své chování. Je zakázáno vnášení potravin a nápojů ve skle. Podnapilým 
osobám je vstup zakázán. V době po 22.00hod. přizpůsobte své chování režimu nočního klidu a nerušte ostatní 
hosty ani sousedy v blízkosti. Po ukončení procedury je vířivku nutné vypnout a uzavřít termokrytem. V případe že 
se setkáte s obtížemi při obsluze nebo máte jiný problém kontaktujte majitele i v nočních hodinách. Zdržte se 
jednání které by vedlo ke zdravotním obtížím nebo úrazu. Nepoškozujte ani neznečišťujte vířivku. Pokud není 
vířivka používána není místem pro hraní dětí, na kryt je zákaz pokládat jakékoli věci nebo umožnit dětem vstupovat 
na něj.  
 

 
gril a grilování u domu  

 
Majitel areálu umožňuje hostům grilování a to buď na „ trampském grilu „ ve stráni nebo jednotlivě na terase u 
domu. U domu je zákaz rozdělávání ohně v grilu. Z důvodu požární bezpečnosti je povoleno u domu pouze 
grilování na dřevěném uhlí které je k dispozici v garáži objektu. Manipulace s ohněm nebo přenášení hořících polen 
je zakázáno jak venku tak i v domě pro případ roztopení krbu. Za tímto účelem je k dispozici dostatečný počet 
podpalovacích roun. Na venkovním ohništi je možno jak grilovat tak opékat pomocí opékacích prutů. Po skončení 
grilování je potřeba oheň nechat kontrolovaně dohořet nebo uhasit vodou. Nikdy neopouštějte ohniště pokud oheň 
hoří a vzniká tak riziko zavlečení ohně větrem do sousedních dřevěných objektů. Na ohni se pálí dřevo měkké, pro 
rozdělání ohně použijte ploché dřevo na třísky uskladněné v garáži objektu nebo připravené pro tento účel 
majitelem. Stejně tak je potřeba uhasit i dřevěné uhlí v grilu po skončení grilování. Gril je host povinen po skončení 
grilování důkladně vyčistit a vymést popel. Host při grilování zachovává zásady protipožární bezpečnosti a ochranu 
zdraví svou i ostatních hostů. Je zakázáno vnášení horkých grilů do objektu. V době po 22.00hod. přizpůsobte své 
chování režimu nočního klidu a nerušte ostatní hosty ani sousedy v blízkosti.  
 
 
 

Sáňkování , lyžování a ostatní zimní sporty v areálu  
 

Svou dispozicí umožňuje areál sáňkování, bobování a lyžování dětem , hned u objektu roubenky R2 na přilehlé cca 
15m stráni. Prostor je majitelem vymezen a zabezpečen tak aby nedošlo k úrazu. Pokud není dětský areál 
v provozu a připraven je možné jeho využití jen po dohodě s majitelem penzionu. Pro večerní vyžití je prostor 
nasvětlen venkovním halogenovým osvětlením, které musí být zapnuté. Po skončení využití je potřeba světla 
vypnout!. Za bezpečnou hru a pohyb dětí po dětské sjezdovce zodpovídají rodiče nebo jimi zvolený zástupce. 
Prostor je společný pro všechny hosty areálu. Z prostoru dojezdu je nutné vždy uklidit hned po jízdě a skončení 
využití veškeré boby a sportovní náčiní. Případné omezení určuje majitel areálu s ohledem na aktuální stav. Noční 
provoz je povolen pouze se zapnutým osvětlením a do max. 22.00hod. Žádáme hosty aby přizpůsobili své chování 
a nerušili ostatní hosty ani sousedy v blízkosti.  
 
Bezpečnostní pokyny pro ubytované jsou platné od 1.1.2020. , vypracoval Nimmrichter Petr 


