LOKAL BLOK
Provozní řád lezecké stěny
Lezecká stěna LOKAL BLOK slouží výhradně pro provozování boulderingu a souvisejících
sportovních aktivit. Prvořadými povinnostmi všech návštěvníků je bezpodmínečné
dodržování tohoto provozního řádu, pokynů pracovníků recepce a instruktorů a
nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto základních povinností je
zajištěna Vaše bezpečnost při provozování této sportovní aktivity a je tím předcházeno
vzniku újmy na Vašem zdraví, jakož i škod na našem majetku či zdraví a majetku třetích
osob, případně nemajetkové újmy. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se
seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, což potvrdí svým podpisem
před prvním vstupem na lezeckou stěnu a při každé změně provozního řádu.

Definice pojmů pro účely tohoto provozního řádu
Bouldering: sportovní aktivita spočívající v lezení na malých skalních blocích nebo nízkých skalách. V
případě lezecké stěny LOKAL BLOK tato sportovní aktivita spočívá v lezení na umělých lezeckých
stěnách a profilech, a to bez jakéhokoliv jištění, s dopadovou matrací. Pro účely tohoto provozního řádu
se za bouldering považují i související sportovní aktivity jako např. posilování, obratnostní trénink,
pohyb na slackline, apod.
Lezecká stěna: uzavřený vnitřní prostor vybavený umělými lezeckými profily, dopadovými matracemi
a vybavením pro trénink souvisejících sportovních aktivit.
Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, která provozuje bouldering nebo se zdržuje v
prostoru lezecké stěny.
Mladistvý: osoba starší 15 let a mladší 18 let.
Dítě: osoba mladší 15 let.
Instruktor: osoba určená provozovatelem, mající oprávnění vykonávat činnost instruktora lezení na
umělých stěnách na základě absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Osoba dohlížející na
dodržování provozního řádu.
Kurzista: návštěvník provozující bouldering na lezecké stěně pod dozorem instruktora v rámci kurzu
organizovaného provozovatelem.
Pracovník recepce: osoba určená a proškolená provozovatelem, odpovědná za evidenci osob
vstupujících na lezeckou stěnu. Osoba dohlížející na dodržování provozního řádu.
Provozovatel: spolek LOKAL BLOK, z.s., IČO: 270 19 501, sídlem Náměstí 14. října 2173/10, Smíchov,
Praha 5.

Zásady a pravidla pro provozování boulderingu a souvisejících sportovních aktivit, povinnosti
návštěvníků
1. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že provozují bouldering na vlastní odpovědnost a
nebezpečí.
2. Každý návštěvník lezecké stěny je před započetím sportovních aktivit povinen zhodnotit svůj aktuální
zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s boulderingem. Provozovatel
doporučuje osobám mladším 18 let, osobám bez zkušeností s boulderingem a začátečníkům, provozovat
bouldering pod dozorem instruktora; tuto službu je možné si objednat předem na tel. č. 608 880 617.
Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění
vlastních schopností či zdravotního stavu.
3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provozovat bouldering osobám se zdravotními potížemi,
zejména s kardiologickými potížemi, těhotným ženám apod., jakož i osobám s jakýmkoliv fyzickým či
psychickým omezením, které by i teoreticky mohlo vést ke vzniku újmy na zdraví či majetku.
4. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na lezeckou stěnu a provozovat bouldering pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky. Provozovatel, instruktor nebo pracovník recepce je v této souvislosti
oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, vstup na lezeckou stěnu
odepřít, popř. takovou osobu z lezecké stěny vykázat, a to bez nároku na vrácení vstupného. Toto
ustanovení se vztahuje i na případnou konzumaci alkoholu či jiné návykové látky během pobytu na
lezecké stěně. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje návštěvníky, že v případě porušení tohoto
ustanovení provozovatel nenese odpovědnost, a to ani zčásti za jakoukoli újmu, kterou tato osoba
způsobí sobě, jiným osobám nebo na jejich majetku.
5. Bouldering na lezecké stěně mohou provozovat pouze osoby, které:


uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku nebo zálohu, splňují požadavky, kladené na ně
tímto provozním řádem, byly zapsány do elektronické evidence návštěvníků a svým podpisem
stvrdily seznámení se s aktuálním provozním řádem lezecké stěny;



tak budou činit pod dozorem instruktora v rámci kurzu, a které uhradily příslušný poplatek za
kurz podle platného ceníku, splňují požadavky, kladené na ně tímto provozním řádem, byly před
první lekcí kurzu zapsány do elektronické evidence a svým podpisem stvrdily seznámení se s
aktuálním provozním řádem lezecké stěny.

6. Návštěvníci jsou povinni odkládat cennosti (šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od
automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní telefony, apod.) do trezoru, který se nachází na recepci.
7. Každý návštěvník starší 15 let (včetně) je povinen nechat se zapsat před prvním vstupem na lezeckou
stěnu do elektronické evidence návštěvníků a dále je povinen svým podpisem stvrdit seznámení se s
aktuálním provozním řádem lezecké stěny. Svým podpisem návštěvník potvrzuje, že se důkladně
seznámil s obsahem provozního řádu a zároveň se zavazuje jej bezvýhradně dodržovat. Na vyžádání
pracovníka recepce je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či
jiného identifikačního průkazu s fotografií.

8. Mladiství mohou provozovat bouldering na lezecké stěně samostatně pouze pod podmínkou, že
předloží prohlášení, že mají dostatek zkušeností, dovedností a schopností k provozování boulderingu a s
provozováním boulderingu souhlasí i jejich zákonní zástupci. Toto prohlášení je k vyzvednutí na recepci
lezecké stěny nebo ke stažení na www.lokalblok.cz. Provozovatel těmto návštěvníkům důrazně
doporučuje, aby provozovali bouldering pouze pod dohledem instruktora; tuto službu je možné si
objednat předem na tel. č. 608 880 617.
9. Děti mohou provozovat bouldering a mají povolen vstup na lezeckou stěnu pouze v doprovodu
instruktora, zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu na lezecké
stěně plně zodpovídá (dále jen „Dohlížející osoba“). Provozuje-li bouldering dítě mimo kurz pořádaný
provozovatelem, je Dohlížející osoba povinna nechat se zapsat do elektronické evidence návštěvníků a
dále je povinna svým podpisem stvrdit seznámení se s aktuálním provozním řádem lezecké stěny a neníli Dohlížející osoba zároveň zákonným zástupcem dítěte, předloží Prohlášení o převzetí odpovědnosti za
svěřené dítě, které je k vyzvednutí na recepci lezecké stěny nebo ke stažení na www.lokalblok.cz.
10. Kurzista nebo návštěvník, který provozuje bouldering pod dozorem instruktora v rámci individuální
lekce, je povinen bezodkladně informovat svého instruktora, pokud jeho aktuální zdravotní stav či fyzické
možnosti již neumožňují pokračovat v lekci či v konkrétním úkonu, a v takovém případě je návštěvník
nebo kurzista povinen svoji sportovní aktivitu okamžitě ukončit.
11. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky.
Každý návštěvník je povinen podřídit se pokynům pracovníka recepce či instruktora.
12. Je zakázáno vstupovat do lezecké cesty jinému návštěvníkovi. Je zakázáno provozovat bouldering
naboso a ve venkovní obuvi. Je zakázáno pohybovat se pod lezoucím návštěvníkem.
13. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady protipožární prevence. Každý návštěvník je povinen
předcházet vzniku újmy na zdraví či majetku.
14. Každý návštěvník je povinen udržovat na lezecké stěně čistotu a pořádek. Každý návštěvník je
povinen dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholu či jiné návykové látky na lezecké stěně.
15. Utrpí-li návštěvník na lezecké stěně zranění, je povinen jej bezodkladně nahlásit pracovníkovi recepce
nebo instruktorovi; stejnou povinnost má návštěvník i v případě pouhého podezření na možné zranění.
Takto nahlášené zranění či podezření na zranění bude pracovníkem recepce zaevidováno v knize úrazů,
přičemž návštěvník je povinen k tomuto zápisu připojit svůj podpis. V případě výskytu úrazu na lezecké
stěně je návštěvník povinen poskytnout zraněnému první pomoc a/nebo neprodleně kontaktovat
pracovníka recepce. Drobná poranění je možno ošetřit na místě; lékárnička se nachází u pracovníka
recepce. V případě potřeby přivolá pracovník recepce lékaře.
16. V případě provozování boulderingu pod dozorem instruktora v rámci individuálních či pravidelných
kurzů, případná odpovědnost provozovatele na lezecké stěně trvá pouze po dobu trvání lekce. Kurzisté
se mohou pohybovat na lezecké stěně pouze po dobu trvání lekce. Kurzisté (děti) mají povolen vstup na
lezeckou stěnu pouze pod dozorem instruktora a jsou povinni po skončení lekce lezeckou stěnu opustit.
Zákonný zástupce kurzisty (dítěte) je povinen vyčkat před zahájením lekce na příchod instruktora,
kterému předá dítě, a po skončení lekce je povinen dítě převzít. Pokud si rodič dítě ihned po skončení

lekce nepřevezme, instruktor jej ponechá u východu z lezecké stěny; v takovém případě nenese
provozovatel ani instruktor odpovědnost za porušení povinnosti rodičem.
17. Každý návštěvník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovníkovi recepce nebo instruktorovi
jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, poškození dopadové
matrace či jiné vady technického charakteru a zároveň je povinen na tuto skutečnost upozornit i jiného
návštěvníka, který má záměr do poškozené cesty nastoupit nebo by chtěl tuto poškozenou část lezecké
stěny jinak použít.
18. Provozovatel, pracovník recepce či instruktor jsou oprávněni kdykoli vykázat z lezecké stěny osobu,
která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu, zásady bezpečného lezení nebo základní pravidla
slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - a to bez nároku na vrácení
vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování
provozního řádu nebo základních pravidel slušného chování na lezecké stěně dopustila v minulosti.
19. Návštěvník svým podpisem potvrzujícím seznámení se s aktuálním provozním řádem lezecké stěny.
20. Tento provozní řád je platný od 25. 5. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit
nebo nahradit tento provozní řád. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

