
V Lomnici nad Popelkou, dne 26. 2. 2015 
 
 
Veřejná žádost o řešení situace s nevhodným „sportovním“ povrchem v hale. 
 
 Situace ve sportovní hale, při ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou, je kritická a bohužel už došlo i 
k několika úrazům. Povrch v hale „nevyhovuje“, vykazuje nadměrnou kluznost, a proto nemůže 
sloužit k 100% sportovním účelům, ke kterým byla postavena. Sportovci a žáci, kterým je hala 
primárně určena, se musí chovat nestandardně, opatrně a svůj sport mohou provozovat s omezením, 
s nesprávnými návyky apod., což vede i ke zdravotním potížím, které nejsou kvalifikovány jako úraz.  
 
Víme, že se město v minulém období pokusilo situaci řešit, ale zatím bezúspěšně. Bohužel ani 
v současnosti není žádný konkrétní postup, termín nápravy. Myslíme si, že pokud se neumí vyřešit 
jeden problém a umožnit správné užívání tohoto zařízení, které fungovalo 10 let bez kluzké podlahy, 
je zbytečné budovat další zařízení a nemusí se jednat o sportovní, kde by se situace mohla v jiné 
formě opakovat.    
 
Protože bylo provedeno následující a je zbytečné to do nekonečna opakovat, je nutné přijít 
s razantním a účinným řešením a to novým přelakováním od dřevěného základu. 
 
Bylo již provedeno: 
 
- Nové přelakování včetně lajnování. 
- Reklamováno a dodavatelem neuznáno. 
- Opakované přelakování jen horní vrstvy laku, (situace se nezlepšila). 
- Opakovaná neúspěšná reklamace. 
- Měření kluznosti (s krajními hodnotami, kde polovina s jedním vzorkem gumy nevyhovovala) 
- Pokus o najití jiného dodavatele na poslední vrstvu přelakování (žádný dodavatel se nenašel, 

který by šel do rizika, když spodní části laku nejsou shodné s jeho materiálem) 
- Situace se řeší bez výsledku čtvrtým rokem 
- Návrh na strojní úklid, i když škola se snaží zabezpečit maximální ruční úklid dle aktuálních 

možností. (Vhodný stroj zatím nebyl zakoupen.) 
 
 
Žádáme proto o zařazení tohoto bodu do jednání rady a zastupitelstva s tím, aby byl vybrán nový 
dodavatel, který provede realizaci v termínu letních prázdnin 2015, tak aby nenarušil chod školy a 
sportovních oddílů a od září 2015 mohla hala opět sloužit bezpečně žákům a sportovní veřejnosti. 

 
 
 

Martin Matušů 
zastupitel, trenér FBC Lomnice  

 
Děkuji trenérům, rodičům a ostatní sportovní veřejnosti, kteří svým podpisem podpořili tuto žádost. 


