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Takové prasklé vodovodní potrubí dokáže
v domě pěkně zavai t, zv áště máre-| pod ahu
ze dřeva. Dřevo nabobtná, zvedne se a vaše

krásné parkery berou za své, Právé to se slaIo
v podLahářství Martina Voborníka v Chebu.
Ovšem v současné dobé této nepříjemnost už
nikdo neJituje, neboť se uvoln I krásný prosror

pro podIahu novou, a to nilak obyčejnou,

,,Pracujete- l s něčím příl š dIouho, připadá

vám sebekrásnější materiáJ ponékud tuctový
a okoukaný. Dlouho 1sme přemýšlel1, jakou

podlahu do prodejny zvo t, aby skurečně
vyzdv hla podlahářské řemes o, a e pořád to
nebylo ono, Až mě napadJa ši ená věc]' říká pan

Voborník, ,, nsplrován benátskou dlažbou, což

;

je jedna z nejpracnělších pod ah, kdy se ce á

dlaždice rozbile a polom se jednotJ vé kousky

zase sesazují dohromady, jsem sl vzpomně, že

mám na půdě v banánových krabicích nask á,

dané různé kazové zbytky parker, <teré čekají

na spálení v kamnech. Tak jsem asi týden pře,

mýš e, že bych novou pod ahu sestavi z rěch-

to kousků. Nels ožitější vIasrně bylo tu krab ci

přlnést do prodelny, postavit jl ram doprosrřed

a říct ko egům, že z roho bude pěkná podlaha,

On tomu totlž nikdo nevěř l. V podsratě kous-

ky, které by u zákazníků neobstá y, neboť obsa-

hují napřík ad suky. A e pro mne 1e žlvá kresba

a přznané ,,kazy" na dřevu to nejkrásnější,

Původně 1sme mě| pod ahu z dubových vrst,

ry*

-i

,
l

i,
i,llpitaJ

B ] pod ahy a llltcr er /eden únor 2009

:

l

}



j,

i
i

,1

t

vených v ysů, sloužila sedm et, Porom praskla

voda a parkety se znlčily, Mé i jsme nasazené

odv hčovače, snaži1 jsme se zachránit, co se

da|o, Vědé i 1sme že by potom dřevo sesch o

a by o by zdeformované, ale přá i jsme sl, aby

podaha vydržea, protože porom ji násled-

ně 1en zrenovovat by bylo asi nejlednodušší,

Nicméně po týdnu parkery vyskoči y a už se

nedaio njc dě at, \aštéstí by o dobře napene-

trováno a vyslěrkováno, takže vydrže a espoň

podk ad a stačl o ho 1en vysušitl'

Potom začaLa mravenčí práce. Pět dni pět idi

skládao různě veLké kousky dřeva bez určeni

směru a rvaru, Takové dřevěné puc e, ovšem

každý díl 1lnak ve ký, Pracova i jsme s parke-
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tam 5 x l0 cm, ae is dřívky velkými jen někoLlk m Imetrů,

CeJ<em jsme pok áda l asl 200 hodin, spočítal jsme, že jeden

merr čtvereční trva as šest a pů hodlny, A téch metrů by o

tř cet, Vůbec ro neubývalo a ko egové už bv i dost unavení

a h avně už je nekonečné sk ádání přestáva o bavlt. ]e s ožlté

říkat k ukům - udé ejte to s chuti a udě elte to rád, protože

v té podIaze se to objeví, Ale když horová plocha zača a při-

bývat, postupné ustáva a 5kepse a přicháze|o uznání, někdo

projevova známky spokojenostj už béhem pokLádky, nékdo

zase pod ahu oceni], až když by|a horová.

Čtvrtý den přlše do prodejny mů1 kamarád deslgnér a z díLa

byl nadšen, Zkusi nadhodlt, že by takovou podlahu snad

néjakému kl entovi nabíd, a e když vidě nevraž vé poh edy

k|ečících pod ahářů, rych e vycouva, Konečně by y všechny

kousky na epeny, použi i jsme lep d o od Thomsitu P685,

podlaha přebroušena a ošerřena olejem Bona Car s 90.

Konečný efekt je fantastický, Ze vsrupniho materlá u, kterým

byl v podstatě odpad, vykouzia poctvá řemesná práce

podlahu vysoké hodnoty, ]ednot ivé kous<y nejsou posk|á-

dány edabye,s každým jsme si pohrá|, aby to sedě|o, muse i

jsme prořezávat a dopasovávat. Naš novou pod ahu jsme

označil termínem podahářské puce, deslgnér by řekl abs-

rraktní dřevěná mozalka, ženám by zase mohla přrpomenour

patchwork. Lrdé od fochu se zadívalí a řeknou ,,dost dobrý"

a lalk zase stoicky pronese,,hezké ino,,,"
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