
Podlaha MONDOELASTIC pro sportovní centrum Prostějov 
 
Národní sportovní centrum v Prostějově bylo zřízeno jako prostor pro mladé sportovce. 
Centrum má dvě plochy - pro trénink a pro soutěže. Používají se hlavně pro volejbal a 
basketbal, ale lze je využít také pro tenis, fotbal a florbal. Architekti, kteří toto centrum 
projektovali, využili inovativní způsob řešení, který ho začlenil do okolní přírody.  Centrum je 
vybaveno sportovním povrchem Mondoelastic (s certifikátem FIBA Level 1). Výsledkem je 
uživatelsky velmi přívětivá stavba. 
 
„Cílem bylo vytvořit prostor, kde by sportovci mohli zlepšit své dovednosti. Výběr podlahy 
Mondo byl pro nás nejpřirozenější možností. Mimochodem, podlaha Mondoelastic nabízí 
několik možností personalizace, s poutavým designem a barvami,“ říká architekt Miroslav 
Pospíšil z Atelier-r. 
 
Prostějov je město, kde je věnována velká pozornost sportu, a to zejména tréninku 
nadějných mladých sportovců, schopných konkurovat na mezinárodní úrovni. Z tohoto 
důvodu disponuje nyní město profesionálním sportovním střediskem, které vzešlo z objektu 
léta opuštěného a chátrajícího koupaliště. Účelem centra je poskytnout prostor i pro školy v 
této oblasti, které jej využívají každý den. Mezi sporty, které se zde odehrávají, patří 
basketbal, volejbal, tenis, fotbal či florbal. Získané certifikace, včetně certifikátu pro podlahu, 
jsou též ideální pro mistrovské soutěže. 
 
MONDOELASTIC JE DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ PRO BASKETBAL 

Architektonická firma, která navrhla Národní sportovní centrum v Prostějově, vybrala pro 
basketbalová hřiště podlahu Mondoelastic. Podlaha je certifikována pro utkání FIBA LEVEL 
1 a je vybavena systémem Air Cells Pad, jehož patentované podložky zaručují zvýšenou 
elastickou pružnost povrchu. Mondoelastic se vyznačuje skvělými vlastnostmi pro neustálé 
změny rychlosti, směru a dopadu na podlahu, jak při tréninku, tak i při soutěžích. Poskytuje 
podporu fyzickému úsilí a předchází zranění. Navíc, vzhledem k tomu, že prostor je věnován 
mladým lidem, se architekti domnívali, že je důležité vytvořit prostředí, které se zaměřuje na 
hraní a zábavu a proto byla barevnost ústředním zaměřením. Barvu a design Mondoelastic 
lze přizpůsobit! Podlaha, která byla dodána do centra v Prostějově, byla tedy vyrobena na 
zakázku podle všech specifikací, včetně barev určených architektonickou firmou. 

VÝZNAM SPOLUPRÁCE 
 
„Spolupráce s našimi partnery byla mimořádná po celou dobu výstavby,“ uvádí architekti, 
kteří dohlíželi na projekt. Výhradní zástupce firmy MONDO pro ČR  Italmec Praha pak 
dodává: „Pro fázi pokládky jsme použili barvu s vysokou přilnavostí a natónovali jsme ji podle 
pokynů, abychom získali požadovaný odstín RAL. Nakonec jsme celý povrch opatřili 
dvousložkovým nátěrem na vodní bázi, speciálně určeným pro sportovní podlahy. Architekt s 
tím byl velmi spokojen, stejně jako sportovci.“  
 

V současnosti činí kapacita na tribunách více než 300 sedících diváků, kteří mohou 
sledovat vývoj mladých sportovců z Prostějova, kteří, věříme, budou úspěšní také 

částečně díky sportovní podlaze Mondoelastic! 


