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KÁMEN Zbraslav, a.s. 
 
Žitavského 1178, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00 

IČO: 01820460, DIČ: CZ01820460 

Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19215 

 

 

INSTRUKCE PRO DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCI: 

URBAN CHALLENGE - WORKOUT 
 

Ve smyslu ust. § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006Sb., v platném znění, stanovuji zásady 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví cizích fyzických osob (dále „osob“), které se 

s vědomím KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178,  

IČ: 01820460 zdržují v prostorách prováděné hornické činnosti v lomu Mariánská skála: 
 

Při činnosti v lomu je Vaší povinností dodržet následující zásady: 

 

- každý vstup osoby do lomu musí být předem ohlášen vedoucímu lomu nebo pověřené 

osobě, vyplnit a podepsat přiložený evidenční list 
 

- při akci URBAN CHALLENGE - WORKOUT se zdržovat jen ve vymezeném bezpečném 

prostoru, který byl stanoven vedoucím lomu 

- nevstupovat na nebezpečná místa (např. pod těžební stěnu, na okraje lomových stěn, pod 

horninový převis apod.) a veškerou činnost spojenou s akcí 

URBAN CHALLENGE WORKOUT provádět výhradně mimo prostor ohrožený pádem 

horniny 

- při zjištění jakéhokoli nebezpečí ohlásit tuto skutečnost vedoucímu lomu, pořadateli akce, 

zastavit akci a odebrat se na bezpečné místo (správní budova lomu) 

- k chůzi v lomu užívat pouze vymezené vyznačené cesty  

- při akci URBAN CHALLENGE - WORKOUT respektovat pokynů hlídek (pořadatelské 

služby)  

- zakazuje se vsup pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo požívat 

alkoholické nápoje, nebo omamné látky v průběhu akce ve všech prostorech provozovny 

Mariánská skála 

- veškerá Vaše činnost při akci URBAN CHALLENGE - WORKOUT je prováděná na Vaše 

vlastní riziko 

- na organizaci KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČ: 

01820460 nebudete uplatňovat žádné nároky spojené s případným úrazem či poškozením 

majetku v areálu lomu Mariánská skála 
 

- organizaci KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČ: 

01820460 uhradíte případné škody způsobené Vaší činností při akci v areálu lomu 

Mariánská skála 

 

S obsahem výše uvedené INSTRUKCE a hodnocením rizik organizace 

KÁMEN Zbraslav, a.s., jsem byl seznámen, souhlasím s podmínkami v ní uvedenými a při 

své činnosti je budu dodržovat což potvrzuji svým podpisem. 
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