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praxe materiály & technologie

Pecka Pepy Voborníka

Rekonstrukce podlahy - ieden
vell$ý prŮšvih (s dobrým koncem)
Dům na okraji Prahy z 30, let už měl své nejlepšíza sebou. Začalo se tedy s kompletnírekonstrukcí
od střechy až po podlahy. Stane se někdy, že se práce nepovedou, dělaiíto iidé a někteříse stáie učí novým

technologiím, Někdo se poučí, někdo ne, to už tak bývá",,

Přijeli jsme s Vladem Ďurišem nazakázku, kde byI problém s tim, že kvůli

zbytkové vlhkosti podIahář nemohl pokládat podlahoviny. Podlahu měl

zn ivelovanou, aspoň se tak na první pohled jevila od dveří. Ale po prvni minutě

bylo jasné, že se bude muset opravit. Neseděly výšky tak, aby podlaha byla

v rovině s topením a dlažbou. Někde chybělo 1,5 cm a jinde 1 cm přebýval Ale

řešila se vlhkost v podIaze, tak jsem tomu nevěnoval příliš velkou pozornost.

U pOdObnýcn řlánků z praxe vělšinou zůstává u kOnslatování, c0 se přihodil0, kde ie příčina a iaká bude náptava. Tentokrál se nám podařilo

získal i názor inveslora, archilekla a realizační íirmy, kteíá 0pravu prováděla, Jeiich příspěvky přinášejí další úhly pohledu a ukazuií zaiímavá

lakla, jak byla celá anabáze vnímána z jejich strany.

JAN š[BELíK, lNVE§TOR

Pa delších úvahách jsem se rozhodl zrekanstruovat rodinný dům v Praze, kde jíž několik let žijeme se starým dědečkem, Stavba z raku 1933 vyžadovala kompletní

obnovu, na svém nístě zůstaly v podsíatě jen abvodové zdi. Využil jsen služeb generálního dodavatele, aby na sebe jednotlivá řemesla navazovala a rekonstrukce byla

hatová co nejdřive. Všechno šIa víceméně podle plánu, i když, jak užta u přestaveb bývá, muselí jsme často tmprovtzovat, Jako pomyslnou třešničku na dortu navrhl

archiíekt polažení dvauvrstvé lamelové podlahoviny z oíejen napuštěnéha dubu, Podklad však ne a ne vyschnout, hodnoty měření se neustále měntly, ba zhoršovaly.

My se však muselí i s dědou nastěhovat zpátky, experímenty s vysoušením k níčemu nevedly, měs[ce běžely a prach ze sádravé nívelace byl úplně všude, Nakonec

měl generální dodavatel tolik soudnosti, že povolaI proíesíonální ,,záchranáře podlah" - íírmu bratrů Vold)borntků. Ti diagnoslikovali hrubé technoIogické chyby

v připravě podkladu a navrhli rychly zpúsob řesen. Po púl race byla podlahavína k radasti všech konečně položena. Nutna říci, že prl dOdavatelskau ílrmu ta vOlbau

nekampetentního subdodavatele a zcela mylným odhadem nákladů do nabídky byla draze zaplacená zkušenast, Musim ale dodat, že se k celé záležitastí pastavili čelem

a své odpavědnosti se nevyhnuli. Za mě. Konec dobrý, všechno dobré.

pnvrl pÁc*lr, AROHlTEl{T

Počátečním zadáním investora bylo vybrat takový typ podlahavíny, který bude mít přirozený příradnivzhled a nebude ve spojích vrzat. Zvolilí jsme tedy podlahovtnu

lanetanu.Ovlulístvlu.tepenotlnapodltalnlCementuaustértu Řeklaqs..žeideazadanl paněrnejednoznačne.

Příběh peripetií, ze kterých jsme se dostali až díky firmě Tonáše Vobornika, by byl dlouhý. Z jednání padlaháře, který problémy s padlahami způsobil, beru jako

nejzávažnější fakt, že uváděl nepravdívé tníormace o způsobu pokládky hned v jejích pačátcich- Následně se ukázalo, že na takavou přípravu a pokládku podlahavtny

neměl ani zkušenostt ani potřebné vybavení. Jeha jednání nám způsobtlo více než pěttměsíční zpoždění oprati damluvenému termínu předání stavby.

Podlahy se realtzovaly se zpožděním a v době, kdy se prováděla cementová stěrka, uběhlo ad paložení padkladní betanové desky zhruba měsíc a půl (1. NP) a dva měsíce

(2, NP). Byl konec lístapadu a podlahář v krátké posloupnosti za sebou a bez měřeni podkladní vlhkosti aplikoval dvě vrstvy. V první použil předepsanou cementovou stěrku,
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lnvestor povolal firmu, která má technologii na vysoušení podlah. aby se

vše urych ilo Přeci 1enom, už se měli dávno stěhovat, Za tři týdny se ale

vlhkost nepohnu|a. Měření orientačnim měřákem ukazovalo, že podklad až

tak mokrý není, Udělala se CM zkouška, která ukázala takovou v]hkost, že

neby o možné 1akoukoliv samoniveIační hmotu standardním způsobem za
použití základních penetrací udě|at,

c0 §E VLA§TNĚ §TAL0?
Zřelmě došlo k chybnému měření nového betonového podk adu pied aplikací
stěrky (mohu se jen domnívat, že k měření nedošlo vůbec), ač je v dnešn

době změření podkladu před aplikaci samonivelačních hmot nebo pokládkou

podlahovin samozřelmosti, nebo by aspoň mě|o být Na mokrý podk ad který

vykazoval velkou zbytkovou vlhkosl byIa apIikována sádrová samonivelační

h mota, V astně ne1 horši kombi nace, jakou mohI pod ahář zvol it: v] h ko a sádra,

Penetracia sádrovou nivelací uzavřel vlhko v podkladu, a to nemohlo nlkam

odejít Aby bylo vše dokona é, tak byla nivelace dolita bez dilatací ko em

stěn, ato vtěch místech, kdelíby o více než 1,3 cm, Takžeto oko o začaIo

praskat, Místy se sádrová nivelace už loupala, jak působilo vzlínajícívlhko,
místy 1eště držela

r0 § TíM.."?
Sádra musí komplet ven to byIo hned 1asné, V tu chvíli, když jsme řeši i

technologický postup, který by by pro investora nejpřijatelnější padla

otázka, A vy byste to uměl dát dohromady? By o chví i ticho pak 1sem řekl,

ano, uměl, náročnějši bude najit termín kdy, práce je moc,

Když jsem viděl ty dva m|adé lidi. v jaké jsou situaci, zkusil 1sem povo-

1at posi y a že to prostě dáme dohromady, Příprava podkladu a pokládka

dřevěné podIahoviny. bez přechodových lišt jen na diIatační korkové pásky,

Bude zapotřebí spousta nářadí a brusek. TohIe neni pro jednoho člověka,

řekl jsem si, Ted'mi došlo, co tam ten jeden podlahář vlastně chtěl sám

rnateriály & technologie praxe

dělat Vim o koho jde a vím i to, že nemá potřebné vybaveni, aby takovou

náročnou nkátkutuládl

Udělal jsem tedy rozpočet praci a potřebného materiálu, Zprvu šlo o kom-
pletní odbroušení nepovedené sádrové nivelace, Následovat měla polyure-

tanová bariéra proti vihkosti na nový beton, Když se zača o s odbrušováním

a odsekáváním sádrové samontveiační hmoty. narazili ]sme ještě na jednu

nivelaci, a t0 cementovou, 0všem pod ní nás na jedné třetině podIahy

v obýváku čekalo překvapení. Nový beton, který se aplikova|, ,,shoře ",

Čím vice jsme brousili, tím více na nás kostlivec vystrkoval drápy Zde
jsem si vzpomněl na sIova Marka Po áška z firmy WoodExpert: ,,Protože

ne všichni odvádějí svou práci poctivě a zodpovědně. tak podIahář, než

započne práce, musi udělat archeologický průzkum podloží, na které se

chystá cokoliv polož t '

c0 § TíM? 0nUHÁ FÁZE
Opět byl přizván investor a íirma, která betony prováděla, a řešilo se, jak

dál Nabúely se dvě varianty:

1. Vše vykopat, vyvozit, udělat nové betony a počkat, až vyschnou, Při

standardním betonu a apIikaci to lsou další3 4 měsíce i s likvidací,

2. Sanace a zpevnění betonu, uzavřít zbytkovou vlhkost, znivelovat cemen-

tovou hmotou a položit podlahoviny; cca ]4 dní,

Varianta čislo 2 byIa pro investora pochopiteIně jediná piijate ná, Nám

t0 trochu naboura 0 0statní práce, dost se muselo improvizovat s idmi

a přeházením nkárck, aIe nakonec 1sme vše časově zvládli,

Podlaha se zbavila těch částí které nedržeiy, popraskaná mista se prořezaIa,

a kde byIo potřeba, se beton rozvrtal, aby se mohI sanOvat, Ce é místo

vypadaIo, jako by tam spadla bomba, Beton se prolil rychIetuhnoucim

opravným tmelem Chemos 0T 101 který se používá mimo jiné i na takové

vrstva nevyrovnala výškové rozdíly a pakládka krytiny byla stále v nedahlednu a s nejístým výsledkem, Padlahy měly být hotovy do polovíny prostnce, ale už na začátku měsíce

bylo jasné, že investor je do Vánac nít nebude, Stěrka ne a ne schnaut- Přílažné vlhkoměry dodávaly hodnotové údaje ze spadnich vrstev vlhkéha betonu. Navíc aplíkací sádravé

sťěrky podlahář znemožníl použiti epoxidových pryskyřic, kterými bychom zbytkavou vlhkast uzavřelt a problém s čekáním na předepsanou vlhkast prostě obešli,

Následovala dlouhé apakované měřenívlhkostí, kterátéměř vůbec neklesala a pahybovala se nad 5 %. Byla tedy jasné, že beton neměl předepsaná 2 % ani pří samatné

penetrací a nivelaci sádrové stěrky, Hledali jsme příčtnu, proč padklad nevysychá. D0 rozhraní betln/tepelná tzolace se vháněl horký vzduch, ale ntc nepamáhalo, Nakanec

se ukázalo, že penetrace byly pravedeny tři. S takavau bilanci bychom se vyschnutí betonu nedačkall. Následně nastoupili bratři VabOrníkovi s kolegy a odsťranili všechny

vrstvy na betonovén podkladu. To už je sanastatný příběh Joseía Voborníka, který vše zdakumentaval a výsledek můžete vidět sami na jeho portále vtdeopodlahy,cz,

Viděno zpětně: Když řemeslník uvádí nepravdivé údaje, je ta neštěstí a někdy ta uhlídat nelze, Především se ale proíesně znemožni, Výběr podlaháře jsme nemohli ovlivntt,

vybral si ha jaka subdodavatele dadavatel stavby, který za jeha práci ručil. Následně musel sám konstatovat, že ta nebyla dobrá volba, a pažádal 0 pamac Joseía Vabarnika.

S ním byla spolupráce apačná; otevřená komuntkace, ochota řešit prob{ém, přinášel konkrétní scénáře řešení, o kterých šlo diskutavat. Josef Voborník se obrátil na svého

bratra Tomáše a za technické podpory Vlada Ďuriše vše vyiešili. Věiím, že takavétl íirmy mají budoucnost. Problémy na stavbách zákanitě nastávají, je tedy jen otázka, jak se

k nin kda postaví, A Tomáš Voborník svou prácí udělal skvěle. Takovou íirmu si člověk rád zapamatuje a opakovaně se na ni obrátí, protaže má jistotu, že spolupráce dopadne

dobře- A tatéž může čekat od archttekta - autorského dozaru.

TOtvlÁ§ VO§OHNíK, POBLAřlÁň§TVÍ VOsO§NíK, REALlZAČNÍ FtHMA
Ca k realizaci téta zakázky dodat, když se zdá, že bylo řečeno téměř vše? Pokud bych chtěl něca doplnit, pak je ta ocenění přístupu k řešení věci generálním dodavatelem.

Vždyt' jak se říká, nikdo učený z nebe nespadl, a pokud budu upřímný sám k sobě, i já se učil mimo jiné z vlastních chyb, kterých jsem během nemála let v oboru také pár

udělal. V tomto případě to byla ,,pouze" špatnávalba subdadavatele pro zhatovení podlah, který přecentl své schopnosti a znalosti.

Chybavatjelidské Padstaťnépakalejeumětsepostavitknásledkůmasesnahoujevyřešitvšedatáhnoutkezdárnémukonci,nakterémjespokojenýzákaznik.Atosezde

síalo, lVašlěsíi se s abří trpělivostí investlra potkal nevídaný rozum a solidnost generálního dadavatele, a tak mohlo být a byla téměř vše napraveno,

Na počátku - jak už to bývá, když jde o velký průšvih - dali jsme více hlav dahromady. Setkali jsme se přímo na místě s odborniky a techntckýmí poradci, mým bratren

JosefemaVtademĎurišem.Jižsamatnátataskutečnostbylapředzvěstízdárnéhokonce,kterýčlověknečekájakapravděpadabný atejistý.Prozjištěnístávajícíhostavu,
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prob|émové podklady Udělala se zálivka a podklad se zpevni Pak přišla na

řadu po yuretanová penetrace proti zbytkové v]hkosti do 5 cm WakoL PU 280

Po hodlně se naválečkoval adhezní můstek Wakol D 3045 a po da|ši hod ně

se liIa samonivelačníhmota Chemos Standard 30 Kolem stěny se udělala

dostatečná dilatace za pomoci pěnové pásky Problém by trochu s tím, že

nás výšky dlažeb schodů zábradlí nebo již vestavěné skříně trochu l]mi-

tovaly v tom, aby se to vyli1o 1ednoduše vše a zcela rovně, Proto se muselo

místy přistoupit na kompromis a udělatmírný nákIon podlahy To znamenalo

vyšší násJedné nároky na usazeni dveřís padacimi prahy kde muselo dojít

k určitým kompromisům mezi těsnostia dřenim lišty o podlahu,

Vše se nechaLo vyschnout a pak konečně přišla čistá práce lepení dvou-

vrstvé dřevěné podlahoviny, Detaily podIahového topení byIy dotaženy na

korkové dilatace a stelně tomu bylo u dlažeb a Ťrancouzského okna nebo

nahoře u schodišťového zábradli a schodů, PodIahu o lštova l ko egové z íirmy

Dóllken CZ lištou Cubu F]ex, která inter éru dodala pěknou tečku na závěr.

Celek podlahy a interiéru vypadal vzdušně, elegantně, ale i funkčně, Za

vizualizaci a sladění interiéru, který i na nás působii přijemně patří dík

architeklu pavlu pácaltovi z arch]tektonického ateliéru kontinua ,

Když vše shrnu, tak nazačátku š|o o 1eden velký průšvih přeceněnízkušenosti

a možnosti, kieré stálo generálního dodavate e stavby nemáio íinančnich

prostředků navíc jen proto, že vidina zisku z pokládky pod ah zasIepila se-

bereflexi podlaháře bez zkušenosti takové dí o realizovat, Vše š o stopnout

mnohem dříve a nemuselo to trvat tak dlouho a stát zbytečně mnoho peněz

navíc Každá taková zkušenost vás posune dál, aspoň si mys ím, že by měla,

Na úp ném konci stál zákazn(k, investor, který byl rád, že se konečně dočká

vysněných dřevěných podlahovin. Na provizornich betonových pod]ahách

se špinícístěrkou musel bydIet půl roku, Zde bych chtěl vyzvednout komu-

nikaci s investorem. Kdyby se měly dávat medaile, tak investor pan Šebelrk

s přítelkyní by si ji zasloužil - za to, 1ak to s námi vydrželi a zvládli Totéž

ale dle jeho slov platí i obráceně,

Nakonec se přeci jen podařilo vše napravit a podlahu dokončit
ke spokojenosti inVestora.

Závěrem chci poděkovat všem, hlavně klukům z íirmy podlahářstvíVoborník

- Cheb, kteříse na realizaci podíleli největším dílem, protože nebyla zrovna

snadná, Časově i fyzicky náročná zakázka.Řrkám: příště bude něco lehčího,

ale asi nebude, protože tam, kde je to lehké, tam nás nikdo nevolá a není

nás potřeba.

Připravili Jana Komárková a Joseí Voborník
Folo: Josel Voborník

sestříhané video z akce můžete zh|édnout na
i"' ,... www,videopodlahy.cz

www,kontinua l.cz

od měřeni někotika přístraji a práce se stroji až pa užití jemné i hrubé síly, jsme došli ke konečnému zhodnocení průběhu předešlých prací a jejich důsledků. Němá

podtaha promluvila, A bylo taho opravdu hodně, co se děla, jak nemělo. Nejenže nebyly dodrženy slažité technologie, ale chyběly i elementární znalostí učiva základní

školy z předmětů íyztka, chemie a matematika. Rovnice o saučtech tolika chyb nemohla mít dobry vysledell. ňešent jsme našlt velmí brzy v námi jÍŽ odzkouŠené

technalogii s kvalitnimi produkty od fírmy Chemos.

Z někdejší vize, kdy zvolená íirma měIa pokračovat už jen pakládkou dřevěné podlahoviny, byl pro nás pracOvní naratln. Bylo potřeba stroji odírézovat a odbrousit

veškerou sádravou i cementovou nivelační stěrku. l beton vykazoval velké nerovnosti a byl nesoudržný s mnoha zlomy, musel být braušen stejným zpŮsobem ve velkém

rozsahu. Spousta mist se sekala ručně kladivy se sekáči, Lokálni opravy nás zavedly až k chybně uloženým vrstvám palystyrenů, Překvapilo nás i značné množství hliny

a trávy, které nebyly na pavrchu betonu, ale během jeho uložení a pahybu pracovníků se staly jeha saučástí, Narovnali jsme a vyztužili zahýbané boky tapných těles

v podlaze, rozebrali a apravili chybně sestavenou a hýbající se padestu z 0SB desek mezi patry.

po odstranění chyb jsme se dostalt k nové etapě ,,ozdravnému procesu s podáváním medíkamentů", NejdůIežitější byla stáIe myslet na vlhkost, Problematický betan

potřeboval čas i vzduch, aby se zbavil velké vthkostí, která v něm byla dlouho uzavřená. Navíc s technologii, která byla pra nápravu zvolena, souvisí pouŽití velkého

množsíví vody.

Cirka poIavina z celkavé ptochy rodínného dvoupatravéha domu byla podrobena injekíáži se zálivkau, vrtání děr v průsečícich 15ceníinetravých čtvercŮ a dŮkladnému

pralítí renovačnI hmatou_ Plochy byly dále zpevněny pro dro!ivost a zlomy betonu armavací tkantnau zataženau opravnau stěrkou. Nechtělí jsme nic padcenit, tudÍŽ

í k následnému penetrování jsme paužili penetraci Wakll s vlastnastí bezpečného uzavírání vyšší zbytkové vlhkosti. Až poté jsme mahIi pOuž[t nlvelační stěrku

a s pamocí laseru ladít výšky s adpačtem finální krytíny.

V den, kdy jsme ji přijelí pokládat, jsme si uvědomili, že t0 je anen bOd nula. Zejména pro majttele domu a hlavního dadavatele. Den, který měl již dáVna nastat,

0d začátku naši práce až sr'm ta byly práce a ítnanční prostředky, ke kterým nemusela dojít a které nebylo třeba vynaložit, kdyby,..

paktádka dřevěné podtahovíny, přestaže šl0 a vetký pačet detailů s bezbariéravýni přechady a ukončováním s korkavou výplní, byla pro nás již běžnou záIežitosti.

c0 dodat? To podstatné...

Z velkého prablému a stresu se tak nakonec stala zakázka, která prověříta nejen trpělivost a um zúčastněných, ale i jejich charaktery a lidskost. Podle mého názaru jsme

všíchni v této pracovně-žívotni zkoušce obstálí. Tímta děkuji všem zúčastněným, přes vážnost a těžkost akolnas|i mi bylo patěŠenÍm se s vámi potkat.
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