


cementový potěr
Jeho předností je odolnost proti vlhkosti, mrazuvzdornost 
a relativně nízká cena materiálu. 
Nevýhodou je nutnost ošetřování (minimálně 3 dny, optimálně 
7 dní je třeba ho udržovat ve vlhku), nutnost řezání smršťovacích 
spár a větší pracnost pokládky.





Vznik trhlin vlivem smrštění potěru



nadzdvižení rohů potěru 
vlivem smrštění 



Praskliny v betonové podlaze

Častými příčinami vzniku trhlin jsou objemové změny způsobené 
různou tepelnou vodivostí a nasákavostí dvou rozdílných materiálů 
(cement x sádra), pohyby podkladu (např. sedání) a pod.

Sanace prasklin

Praskliny, pokud možno, rozšíříme („proškrábneme“), očistíme –
nejlépe stlačeným vzduchem nebo strojním vysavačem, trhliny 
v celé délce vyplníme epoxidovou pryskyřicí EPOXY, pryskyřici 
na povrchu rozprostřeme do ztracena pomocí zednické lžíce nebo 
špachtle a následně plně zasypeme vysušeným křemičitým pískem 
zrnitosti 0,2 – 0,7 mm. 
Zhruba za 50 minut odstraníme přebytečný křemičitý písek 
za pomoci smetáku nebo strojního vysavač



proříznutí praskliny vkládání sešívací spony

aplikace 2 složkové 
pryskyřice Epoxy

rozprostření pryskyřice zásyp křemičitým pískem



Správkový beton na opravu betonu pro vnitřní i venkovní použití pro vodorovné 
povrchy, vhodný na veškeré opravy betonu: opravy podlah, schodů, chodníků atd. 
Ideální na opravu výtluků a starého, poškozeného, popraskaného, vydroleného či 
drolícího se betonu.
Výborná přídržnost k betonovému podkladu i výztuži železobetonu a vysoká 
pevnost v tlaku. Se ztekucovacími přísadami pro pohodlné roztírání. 
Trvale voděodolný, spolehlivě mrazuvzdorný.
Po vytvrdnutí se nesmrští. 
Pro vrstvy již od 5 mm. Pochůzný již po 24 hodinách. 
Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů 
doporučujeme penetraci

Opravu výtluků a starého, poškozeného, 
popraskaného, vydroleného či drolícího se betonu.



Anhydritové potěry 
Vyžadují kratší a méně intenzivní ošetřování (pouze minimálně 
2 dny ochrany před prudkým vysušením). 
Jejich další výhodou je prakticky zanedbatelné smršťování, což 
umožňuje vytvoření velkých ploch bez smršťovacích spár, 
a relativně malá pracnost pokládky.

Uzavření objektu stavby v následujících 48 hodinách po vylití 
anhydritové směsi. To se činí z důvodu zamezení vysychání a 
odpařování vody z anhydritového potěru. Zabráníme tím 
nežádoucímu úbytku vlhkosti a prasknutí podlahy.
- Dodržení teplot vhodných pro realizaci ukládání a vysychání 
anhydritového potěru.
Velká zima nebo příliš velké teploty jsou pro realizaci anhydritové 
podlahy nevhodné.





Provedení separační vrstvy 
-netkaná tkanina, 
-polyetylenová fólie

Užití tepelné nebo zvukové 
izolace.



Vznik prasklin je nejčastěji způsoben nerovnoměrným a rychlým 
vysýcháním nebo nerovným podkladem.



Přelitá nivelace - vlivem dlouhého působení vlhka se oddělila nivelace.



REKONSTRUKCE STARÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Dlouho užívané dřevěné podlahy ve starých stavbách 
vlivem vlhkosti, vinou špatné pokládky, nesprávné údržby nebo 
jednoduše stářím ztrácejí původní vzhled i dobré užitné vlastnosti.
Rekonstrukcí podlahy se myslí kompletní obnova včetně podloží.

Vrzání za chůze a prohýbání je zpravidla způsobeno prohýbáním 
prken na nepevném podloží a vyžaduje rekonstrukci podloží.
Sypané podloží 
podlahová krytina je položena na dřevěném roštu (polštářích) nebo 
OSB deskách. Nikdy při rekonstrukcích nepoužívejte části 
původních roštů, ani zdají-li se vám zdravé a bez známek hniloby. 
Jako podsyp je vhodné lehké keramické kamenivo.

Hniloba, dřevokazný hmyz, dřevokazné houby anebo plísně
Hnilobami a hmyzem napadená prkna by se měla po vytrhání spálit



OSB + ParketyRošt z latí

Roznášecí vrstva - podklad z OSB desek

Desky OSB můžou sloužit jako samostatná podlaha v ateliérech nebo se používají jako:
- srovnání podlahy
- zpevnění podlahy 



Vlhkost v podlahové konstrukci z lamel

Nadměrná vlhkost podkladu je nežádoucí - může být příčinou 
vyboulení dřevěné podlahy či vytvoření korýtek u lamel a rozevírání 
jejich spár.



Častou závadou dřevěných podlah, která má významný vliv i na vznik 
poruch s vyboulením lamel nebo vlýsků, je malá šířka spár dřevěné 
podlahy podél stěn. 
Obvykle je požadováno 1,5 mm na každý 1 metr délky podlahy, 
minimálně 10 mm.

Vložíme mezi stěnu a podlahu malé plastové nebo dřevěné 
klínky

http://www.ceskykutil.cz/thumb.php?f=http://www.ceskykutil.cz/./data/25/1304/P3220323.jpg&w=800&h=600


Výměna poškozené lamely za novou
Pokud je poškozený dílec se zámkovým spojem v okrajích místnosti, 
rozebereme podlahu od jejího okraje k poškozenému dílci, vyměníme 
jej a podlahu znovu sesadíme.

Škrábanec nebo díra uprostřed místnosti - poškozený dílec vyřízneme 
a umístíme sem nový.

Řez v poškozené lamele vedeme na kříž, pomocí dláta a kladiva vyjmeme



U nového dílce vytvoříme polodrážku, naneseme na ní lepidlo 
a novou lamelu pevně zasadíme na nové místo.



Renovace parket
by měla být započata povrchovými úpravami. 
Odstraní  se všechny škrábance, oděrky, ale také všechny nečistoty.
Základem je rovnoměrné broušení – nejprve hrubé broušení.
Rozhodnete-li se tmelit, nyní je na to ten správný čas. Hodit se Vám 
budou piliny z nejhrubšího broušení smíchané s tmelící hmotou.
Parkety přebrousíme  jemnějším broušení.
Na závěr renovace parket se neobejdete bez laku. Ten je důležitý 
hlavně jako ochranná vrstva. Parkety by měly být dokonale čisté, 
odmaštěné, bez prachu a poté se na ně vrstva laku nanáší.



O kontrole obkladů pojednává norma ČSN 73 3450 a norma ČSN 73 
3451. U obkladu se kontroluje především geometrická přesnost a 
vzhled.
Rovinnost obložené plochy smí mít největší odchylku 1,5 mm na 2 m

Důležitou roli hrají zároveň i požadavky na podklad na kterém 
budeme provádět obklad. U podkladu se kontroluje především jeho 
rovinnost, svislost, kolmost v návaznosti stěny na podlahu, a 
pevnost.

Stěny se kontrolují v navzájem kolmém směru jak svisle, tak i 
vodorovně, pak příčně z rohu do rohu za použití vodováhy.

Rovinnost podkladu, na který bude prováděn obklad by neměla 
přesáhnout mezní odchylky ±2 mm na 2 m lati.
U keramických obkladů je největší přípustná mezní odchylka ±3 mm.

Keramické obklady a dlažby



Vizuální kontrola obkladů 
Vnější obklady se vizuálně kontrolují z odstupu od 3 m do 20 m, 
vnitřní obklady ze vzdálenosti nejméně 2 m.

Jako další se kontrolují detaily a spáry provedení, ty se kontrolují ze 
vzdálenosti 0,3 m až 2 m. Při kontrole obkladů jako celku se posuzuje 
průběh vodorovných i svislých spár, jejich stejnoměrnost a svislost.



Vizuální kontrola dlažby
Celkový vzhled podlahy se posuzuje pohledem z výše 1,6 m.
Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy apod. 
Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin nesmí mít 
olámané hrany. Styky podlahy se stěnami musí být plynulé. 



Opravy poškozených obkladů 
Opravy poškozených obkladů a dlažeb patří mezi nejnáročnější 
stavební a údržbářské práce.
Doporučuje se, aby si provozovatel stavby zajistil rezervu 3-5 % 
z celkové potřeby na následné opravy a drobné rekonstrukce už při 
první objednávce materiálu.

Poškozený prvkem se projevuje v první fázi poruchy dutým zvukem 
při poklepu, objevují se prasklé prvky.

Oprava - nejdříve se odstraní spárovací hmota po celém obvodu 
porušené obkládačky nebo dlaždice, pak se kladivem rozbije 
uprostřed. Potom se postupně odsekává od středu ke kraji ocelovým 
dlátem nebo sekáčkem. 
Po odstranění prvku je třeba vytvořit prostor pro novou lepící hmotu 
- 1,5 mm pro epoxidové, silikonové nebo akrylátové hmoty. 
- 3 mm pro ostatní lepící hmoty


