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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 3. 4. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 4. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Vás jako zřizovatele Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře, žádám o poskytnutí níže uvedených 

informací. Tělocvična této školy prošla v minulém roce rekonstrukcí. Je v ní položena podlaha, která budí 

podezření, že není atestována jako podlaha pro provozování sportů a dochází na ní ke zvýšenému počtu zranění. 

1) jaký druh podlahy (název, výrobce) je v tělocvičně položen? 

2) pro jaké sporty je tato podlaha atestována? 

3) jaké bylo zadání investora ve výběrovém řízení pro realizaci podlahy? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1) jaký druh podlahy (název, výrobce) je v tělocvičně položen? 

Litá podlaha je značky Arturo PU 2060, ta tvoří základ a používá se k vytvoření jednolitého nepropustného celku 

povrchu tělocvičny. Celý povrch je pak opatřen nátěrem z dvousložkového PUR laku na vodní bázi Pallmann 

PALL-X-98 GOLD, používaný jako protiskluzový nátěr sportovišť s povrchem dřevěným, betonovým nebo litým 

(poslední je náš případ). Pro hodnocení vlastností povrchu je přitom rozhodující právě nátěr. 

2) pro jaké sporty je tato podlaha atestována? 

Dvousložkový PUR lak na vodní bázi Pallmann PALL-X 98 GOLD má atesty jak na třídu bezpečnosti R9 ze 

Zkušebního a výzkumného ústavu v Primasensu, SRN a zároveň i atest na protiskluz ze Zkušebního ústavu MPA 

Stuttgart, Otto-Graf-Institut, SRN dle DIN-normy 18032, díl 2 a současně i atest o protiskluzu a vhodnosti pro 

sportovní povrchy ze Zkušebního ústavu TZÚS v Plzni dle ČSN EN 14904, jak dokládá vyjádření Ing. Petra 

Dorazila a osvědčení o vlastnostech výrobku (oba dokumenty jsou v přílohách tohoto mailu). Z osvědčení kromě 

toho vyplývá, že toto bylo vydáno v souladu s ČSN EN 14904 Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro 

víceúčelové využití – Specifikace. 
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3) jaké bylo zadání investora ve výběrovém řízení pro realizaci podlahy? 

Oslovení potenciální dodavatelé byli vyzváni k předložení cenové nabídky na dodávku a montáž lité podlahy 

v tělocvičně školy. O výběru konkrétního dodavatele rozhodla cena nabídky.  

 

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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Věc:  Potvrzení protiskluznosti laku Pall-X 98 
 
 

 
Vážený pane Sudo, 
 
        tímto si Vás dovoluji na základě Vašeho požadavku z kraje tohoto týdne informovat, že 
2složkový PUR lak na vodní bázi Pallmann PALL-X 98 GOLD má atesty jak na třídu bezpečnosti 
R9  ze Zkušebního a výzkumného ústavu v Primasensu, SRN a zároveň i atest na protiskluz  ze 
Zkušebního ústavu MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, SRN dle DIN-normy 18032, díl 2 a 
současně i atest o protiskluzu a vhodnosti pro sportovní povrchy ze Zkušebního ústavu TZÚS v 
Plzni dle ČSN EN 14904, který jsem Vám již zaslal. 

       Současně v souladu s výše uvedenými atesty z různých institutů i zkoušek přímo ve 
výrobním závodě Pallmann GmbH, Wuerzburg Vám tímto potvrzuji, že lak Pall-X 98 
má protiskluzné a bezpečnostní vlastnosti nejenom na dřevěných plochách, ale i např. 
na polyuretanových, epoxidových i cementových površích. Proto se díky těmto vlastnostem 
používá i na výše zmíněných plochách.  

      Jinak je tento lak určen pro povrchy s nejvyšším zatížením a má i nejrychlejší mechanické i 
chemické vytvrzení. 

      V případě dalších dotazů jsem Vám plně k dispozici. 

 

S pozdravem 

        
       Ing.Petr Dorazil 
       Obchod.technický poradce 
       pro značku PALLMANN       
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K rukám p.Jar.Sudy, 
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                Mobil: +420 724 243938 

Praha, 28. Ledna 2022 
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