
                                                                                                                               

 
 
Podklad podlahy a jeho p říprava 
 
7.1 Obecn ě platné podmínky pracovišt ě pro pokládání parket  
Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává 
vlhkost, čímž mění svůj objem (smršťování a bobtnání, viz kapitola 3). Dříve, než je možné parkety položit, musí 
být budova suchá. Přitom je nutné věnovat zvláštní pozornost suchosti podkladu podlahy. Relativní vlhkost 
nesmí být ani během pokládání, ani po něm větší než 75%. Když se pokládají parkety, musí být teplota 
v místnosti i teplota parket alespoň 18°C (64,4°F). P řed položením musí pracovník pokládající parkety 
zkontrolovat, zda dále uvedené body odpovídají požadavkům státních a evropských norem platných pro parkety. 
Kontrolu je nutné zadokumentovat. Jestliže se zjistí nevyhovující nebo odchylující se údaje, musí osoba 
provádějící pokládku tyto skutečnosti zaznamenat písemně a pokud je to v některých případech nutné, 
odmítnout pokládku provést. Jednotlivé státní normy se mohou od sebe i od našich norem lehce lišit. 
 
7.1.1 Kontrola vlhkosti  
Je nutné přesně dodržet maximální hodnoty pro každý typ podkladu podlahy. Vlhkost povrchu podkladu se 
zjišťuje pomocí přístroje CM. Jestliže vlhkost překročí maximální hodnoty, musí být o tom písemně vyrozuměn 
dodavatel. Parkety nelze pokládat dřív, než podlaha dosáhne požadované hodnoty. Výjimky lze udělat u 
podkladů tmelených cementem nanesením podkladové vrstvy (podkladová vrstva, např. epoxidové pryskyřice, 
odizoluje vlhkost podkladu), ale je nezbytné postupovat podle pokynů výrobce. Pod parketovou podlahovou 
krytinu položenou jako plovoucí je možné instalovat vhodné parotěsné zábrany. 
 
Maximální dovolená zbytková vlhkost (podle podnikov é normy a normy SIA): 
• pro cementový podklad 2,3%, na podlahovém vytápění 1,5% 
• pro anhydritový podklad 0,5%, na podlahovém vytápění 0,3%. 
 
Lehce odlišné normy nebo předpisy platné v daném státě jsou možné (např. EN). Vždy však platí, že malé 
hodnoty vlhkosti jsou pro parkety výhodnější a lepší. 
 
7.1.2 Vodorovnost podkladu podlahy  
Tolerance vodorovnosti pro parketové podlahy Bauwerk (podle podnikové a SIA normy): 
Vzdálenost mezi měřicími body v m  0,1  1  2 
Maximální výšková odchylka v mm  1  2  3 
 
Ke zjištění nerovnosti se používá rovný kus dřeva o délce alespoň dva metry. Výškové odchylky se zjistí pomocí 
měřicího klínu, který se podloží pod dřevěný kus. Oblast měřená pomocí tohoto kusu musí být 100 cm od rohu a 
50 cm od stěny nebo obvodových spojů.  
Důležité: Otvory nebo hrboly se nesmí zaplňovat ani začišťovat lepidlem. Místo toho se použije vhodná tmelicí 
směs v minimální tloušťce 2 mm. 
 
7.1.3 Hrubé nebo p říliš porézní povrch podkladu  
Kvalitu podkladu lze určit opticky. Nadměrně hrubé nebo porézní cementové a sádrové podklady se musí 
opískovat (hrubost 16). Potom se na podklad nanese povrchová vrstva a cementová tmelicí směs. 
 
7.1.4. Pevnost a tvrdost povrchu podkladu  
Odolnost parket je možné garantovat pouze tehdy, když povrch podlahy splňuje určité požadavky na pevnost a 
tvrdost. Oblasti s pravděpodobností narušení se zjistí poklepem kladiva. Pevnost a tvrdost povrchu podkladové 
vrstvy je možné vyhodnotit metodou mřížkových vrypů. Pokud stále nebude jistota, musí se položit zkušební 
vzorek. Sešlapaný a drobící se cementový nebo sádrový podklad není k pokládání parket vhodný. 
Metoda mřížkových vrypů  
 
7.1.5 Praskliny, spáry a drážky v povrchu podkladov é vrstvy  
Praskliny v podkladu podlahy, zvlášť cementovém, mohou vzniknout z mnoha důvodů. Všechny existující 
praskliny se musí zaplnit a uzavřít podle svého tvaru. Drážky podmíněné konstrukcí se neuzavírají ani 
nezaplňují, protože se musí přizpůsobit parketám. Drážky podél hran a stěn se neuzavírají ani nezaplňují, 
protože slouží jako zvuková izolace. Izolační pásy povrchu podlahy se mohou přiříznout teprve během pokládání 



parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně 
jako praskliny. 
 
Ošet ření prasklin v podkladu podlah: 
1. Praskliny se profilovací frézou rozšíří, vyčistí a vloží se do nich spojovací prvky. 
2. Zaplní se speciální pryskyřicí  
3. Okamžitě se posype křemičitým pískem  
4. Volný písek se odstraní ihned po uschnutí  
 
7.1.6 Vrstvy ne čistoty a d ělicí vrstvy 
Jestliže se podklad pískuje nahrubo jinak, než v souvislosti s obvyklým přípravným procesem, musí se škrabkou 
odstranit všechny barevné skvrny, zbytky omítky a dalších zbytků malty dřív, než se připevní parkety. Olejové, 
mastné a jiné dělicí vrstvy se musí opískovat. To platí i o dělicích vrstvách daných výrobou na plochách 
podkladové desky.  
 
7.1.7 Výškové srovnání k dalším konstruk čním prvk ům  
Ve fázi plánování se musí vzít v úvahu rozdílná výška (např. v různých místnostech). Stávající výškové rozdíly 
se srovnají příčnými profily, nanesením výplní tmelem, apod. 
 
7.1.8 Teplota materiál ů a podkladu podlahy  
Teplota všech materiálů a podkladů podlahy nesmí klesnout pod 15°C (59°F). Nesmí se o pomenout to, že 
teplota podkladu podlahy se mění pomaleji než teplota vzduchu. To samé platí i o materiálech. 
 
7.1.9 Klima v místnosti 
Požadavky na klima v místnosti během pokládání: 
• Max. 75% relativní vlhkost vzduchu 
• Min. 18°C (64,4°F) pokojová teplota 
• Max. povrchová teplota podlahy s podlahovým vytápěním 20°C 
 
7.2 Parkety Bauwerk na podlahovém vytáp ění  
Parkety Bauwerk jsou vhodné k použití na podlahy s elektrickým i horkovodním vytápěním. Její povrchovou 
teplotu však musí být možné řídit a v žádném místě parket po celou dobu životnosti nesmí překročit 27°C (80°F). 
Dřevo neodvádí teplo od chodidel tak, jak to člověk cítí u dlaždic nebo jiné podlahové krytiny. Proto jsou dřevěné 
podlahy tak příjemné. U těch druhů dřeva, které mají sklon ke zvýšenému smršťování a bobtnání (např. bříza a 
javor), se musí očekávat poněkud větší spáry a otvory během topné sezóny. Těmto jevům se může předejít 
nebo se mohou minimalizovat udržováním zdravého pokojového klimatu (20-22°C (68-72°F) a p řibližně 40-50% 
relativní vlhkost). Navíc je pro dobro obyvatel dobré používat zvlhčovače vzduchu a proto se dají doporučit 
během topné sezóny. 
 
7.2.1 Správn ě zvolená parketová podlaha  
Dřevěné podlahy z více vrstev jsou méně náchylné ke smršťování a bobtnání než podlahy z dřevěného masívu. 
Všechny parkety od firmy Bauwerk lepené po celé ploše i plovoucí jsou vhodné pro podlahové vytápění. 
 
Výrobek Tepelná odolnost (m²K/W) 
Masivní parkety Bauwerk 8 mm, lepené  přibl. 0,046 
Bauwerk Prepark 8 mm, lepené  přibl. 0,045 
Parkety Bauwerk Prepark Comfort (včetně 2 mm korku)  přibl. 0,098 
Bauwerk na hraně 23mm, lepené  přibl. 0,131 
Bauwerk na hraně 24mm, lepené  přibl. 0,137 
Bauwerk Variopark / Multipark / Solopark 10 mm, lepené  přibl. 0,072 
Bauwerk Variopark Comfort (včetně 2 mm korku), lepené  přibl. 0,125 
Bauwerk Unopark / Denspark 11 mm, lepené  přibl. 0,078 
Bauwerk Unopark 13 mm, lepené  přibl. 0,089 
Bauwerk Monopark 9,6 mm, lepené přibl. 0,050 
Bauwerk Megapark Plank 11 mm, lepené  přibl. 0,078 
Bauwerk Megapark Plank 13 mm, lepené  přibl. 0,089 
Bauwerk Trendpark Plank 11 mm, lepené  přibl. 0,078 
Bauwerk CleverWood 9,2 mm, lepené  přibl. 0,067 
palubky 14 mm, plovoucí (Bauwerk Tripark), bez 2–3 mm izolační vyrovnávací vrstvy  přibl. 0,10 
palubky 15 mm, plovoucí (Bauwerk Maxipark), bez 2–3 mm izolační vyrovnávací vrstvy přibl. 0,11 
Bauwerk Slimwood 7 mm, bez přibl. 2 mm izolace  přibl. 0,04 
Konkrétní hodnoty izolačních vyrovnávacích vrstev viz kap. 13.8. 



 
7.2.2 Na co je t řeba dát pozor p ři pokládání parket na podlahové vytáp ění  
• Musí se dodržet pokyny k pokládání parket Bauwerk v kapitole 8. 
• Teplota v pokoji musí být alespoň 18°C (64°F), teplota podkladu podlahy minimáln ě 15°C (59°F). 
• Podlahové vytápění nesmí být během pokládání parket a v následujících třech dnech nastaveno na teplotu 
přes 20°C (68°F). 
• Relativní vlhkost vzduchu musí během pokládání a po něm ležet pod 75%. 
• Podlahové vytápění se nikdy nesmí nastavit nad 27°C (80°F). Vysoká teplota a nepatřičně suché klima v pokoji 
poškozuje parkety a může způsobit vytváření spár, deformování a dokonce praskání. 
 
7.2.3 Pokyny pro pokládání parket na nov ě vytáp ěné podlahy  
(Neplatí pro suché konstrukce) 
Zkušební provoz nedávno instalovaného podlahového vytápění: Provoz nového podlahového vytápění bez 
závad kontroluje a zaznamená firma provádějící instalaci. Touto zkouškou se však ověří pouze správná 
funkčnost podlahového vytápění. Postup zkoušení funkčnosti vytápění v žádném případě nemůže vysušit 
podlahu na potřebný obsah vlhkosti, kterého je zapotřebí dosáhnout před položením parket. 
Vytápění podlahy k dosažení požadovaného obsahu vlhkosti se často provádí podle předpisů dané země 
(norma DIN, norma Ö, apod.). Tento postup se musí provést vždy. 
 
Podle podnikové a SIA normy se musí dodržet tyto body: 
• Poté, co podklad podlahy dosáhne svého základního konečného stavu pevnosti, musí být topení v provozu 
alespoň 14 dnů. Postačuje, když systém pracuje přibližně na 2/3 svého maximálního teplotního toku. 
• V polovině předehřívací doby se výhřevný výkon zapne na maximální teplotu na dobu alespoň dvou dnů. 
• Několik dnů před pokládáním parket se vytápění vypne nebo podle vnější teploty stáhne tak, až povrchová 
teplota podkladu podlahy klesne přibližně pod 20°C. 
• V případě parket s povrchovou úpravou je nejlepší znovu zapínat vytápění po krocích (asi 5°C nebo 9°F za 
den) přibližně 1 - 2 dny po položení, v případě obvyklých lepených parket asi 1- 2 dny po zalití. 
 
V zemích, kde na podlahovém vytápění není povoleno měření CM (bez vyznačení měřených bodů dodavatelem 
podkladu podlahy), je možné odpovídajících hodnot vlhkosti dosáhnout využitím popsané metody předehřátí. 
Potvrdí se podpisem topné zprávy.  
 
Konstrukční expanzní spáry nebo expanzní spáry, které konstruktér vytápění považuje za zcela nezbytné, se 
musí objevit i na podlahové krytině. 
 
7.3 Podklad podlahy a jeho p říprava  
Parkety se mohou pokládat na množství různých podkladů. Největší odlišnost je mezi podlahami, které potřebují 
dobu na vyschnutí, a podlahami provedenými suchou technologií.  
 
V následujících příkladech je základní přehled těch nejobvyklejších podkladů podlah a na co je třeba při 
pokládání parket pamatovat: 
 
7.3.1 Cementový pot ěr 
Popis:  Omítková směs vyrobená z písku, cementu, vody a přísad. Vhodná pro 

lepené a plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti:  světle šedá barva 
Doba schnutí:  přibližně 10 dnů na každý 1 cm tloušťky (při 50-60% relativní vlhkosti 

vzduchu a přibližně 20°C (68°F)) 
Maximální vlhkost podlahy: 2,3% (váhové procento, Metoda CM), na podlahovém vytápění1,5% (ale 

při respektování lehce odlišných hodnot podle země)  
Příprava podkladu: Čištění a vysávání. Doporučení pro správný výběr lepidla jsou uvedena 

v kapitole 9. 
 
Pokládání na cementový potěr: 
o Lepené parkety 
o Lepidlo 
o Plovoucí základová vrstva podlahy / potěru 
o Izolace / parotěsná zábrana 
o Hrubý betonový strop  
 
7.3.2 Anhydritové pot ěr (konvenční anhydrit) 
Popis:  síran vápenatý s pískem, vodou a přísadami. Vhodný pro lepené a 

plovoucí parkety. 



Určující vlastnosti:  světle béžová / šedavá barva 
Doba schnutí:  Minimálně 10 dnů na každý 1 cm tloušťky (při 50-60% relativní vlhkosti 

vzduchu a přibližně 20°C (68°F)) 
Maximální vlhkost podlahy: 0,5% (váhové procento, Metoda CM), na podlahovém vytápění 0,3% 

(mohou existovat lehce odlišné hodnoty v jednotlivých zemích) 
Příprava podkladu: pískovaný, očištěný a vysátý. Doporučení pro správnou volbu lepidla 

jsou uvedena v kap. 9. 
 
7. 3.3 Tekutý anhydritový pot ěr 
Popis:  síran vápenatý s pískem, vodou a přísadami. Vhodný pro lepené a 

plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti: světle béžová barva, tvrdý a rovný povrch  
Doba schnutí:  Přibližně 12 dnů na každý 1 cm tloušťky (při 50-60% relativní vlhkosti 

vzduchu a přibližně 20°C (68°F)) 
Maximální vlhkost podlahy: 0,5% (váhové procento, Metoda CM), na podlahovém vytápění 0,3% 

(mohou existovat lehce odlišné hodnoty v jednotlivých zemích) 
Příprava podkladu:  Povrch se musí nahrubo opískovat a obrousit (bruska s ocelovými 

kartáči). To se musí provádět tak dlouho, až se odpískuje celá vrstva 
světlého prášku, takže vznikne homogenní, tvrdý, neklouzavý potěr 
rovnoměrně vyplněný vycpávkovým materiálem (pískem). Pískování se 
provádí hrubým brusným papírem (hrubost 16 nebo 24), aby bylo 
zaručeno vynikající mechanické uchycení lepidla. Nakonec se musí 
podklad pečlivě vysát, aby byl bez prachu. Před pokládáním je dobré 
zkusmo položit vzorek. Doporučení pro správnou volbu lepidla jsou 
uvedena v kap. 9. 

 
7.3.4 Potěr z horkého asfaltu (rozpušt ěný asfalt) 
Popis:  Potěr vyrobený z bitumenu a minerálních přísad. Povrch se musí pro 

lepené parkety opískovat. Vhodný pro lepené a plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti:  černá barva 
Doba schnutí:  po zchlazení připraven k pokládání 
Maximální vlhkost podlahy: neobsahuje vodu  
Příprava podkladu: Před lepením parket se případný volný křemičitý písek strojově odstraní. 

Čištění a vysátí. Doporučení pro správnou volbu lepidla jsou uvedena v 
kap. 9. 

 
7.3.5 Podkladové desky 
Popis:  podkladové desky s perem a drážkou (např. dřevotříska V-100-E1, 

OSB-, nebo překližkové desky). Vhodný pro lepené a plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti:  deskový povrch 
Doba schnutí:  Není 
Max. vlhkost podlahy:  6–9% 
Příprava podkladu:  podkladové desky položené jako plovoucí: tloušťka desky min. 22 mm. 
Možnost:  dvě vrstvy (každá min. 13 mm) slepené nebo sešroubované (příčně přes 

sebe) k sobě. 
Alternativa:  podkladové desky (tloušťka min. 5mm) pevně přišroubované nebo 

přibité k podkladu (rozteč šroubů max. 20x20cm). 
Všechny zbytky oddělovacího materiálu z výroby desek se musí 
sbrousit. 

 
7.3.6 Sádrová malta nebo cementová malta se suchou technologií  
Popis:  Podkladové desky s lapováním. Směs sádrové malty nebo cementu a 

celulózových vláken. Vhodný pro lepení 2-vrstvých parket s povrchovou 
úpravou (vhodný pouze pro masivní parkety) a plovoucí parkety. 

Určující vlastnosti: Rovný povrch sádrové nebo cementové malty. 
Pozn. Suchá sádrová omítka s podkladní lepenkou není vhodná pro 
lepené parkety, pouze pro plovoucí podlahovou krytinu. 

Doba schnutí:  Není 
Maximální vlhkost podlahy: Podle pokynů od výrobce. Desky jsou citlivé na vodu a vlhkost. 

Skladovat v suchu. 
Příprava podkladu:  V případě parket lepených pomocí F5PLUS: 

Doporučuje se základová vrstva Bauwerk PrimerPLUS. Musí se věnovat 



pozornost době schnutí základových vrstev. Doporučení pro správnou 
volbu lepidla jsou uvedena v kap. 9. 

 
7.3.7 Výpln ě v kombinaci s krycím materiálem  
Popis:  Výplně obsahující asfaltové konopí, kuličky skleněného vlákna, korek, 

dřevěná vlákna a podobný materiál mezi nosníkovou konstrukcí nebo na 
pevném podkladu podlahy fungují jako izolační nebo kompenzační 
vrstvy  

Určující vlastnosti: Balené materiály v různých barvách a tvarech. 
Doba schnutí:  Není  
Max. vlhkost podlahy:  Podle pokynů od výrobce. Skladovat v suchu. 
Příprava podkladu:  V případě výplně mezi nosníkovou konstrukcí nebo na pevném 

podkladu: pokládání lepených nebo plovoucích parket pouze na 
základové vrstvy s pevnými deskami (tloušťka desek 22 mm). 

 
Pokládání na velmi nerovný nebo klesající či skloněný podklad (hrubý beton, staré dřevěné podlahy) 
o lepené parkety 
o lepidlo 
o podkladová deska, plovoucí (např. dřevotříska) 
o výplňová mezilehlá vrstva (např. lepenka, balicí papír) 
o podklad, velmi nerovný nebo klesající či skloněný  
 
7.3.8 Staré d řevěné podlahy 
Popis:  podlahová prkna nebo palubky. 

Vhodný pro lepené a plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti: dřevěný povrch 
Doba schnutí:  Není 
Max. vlhkost podlahy:  10 % 
Příprava podkladu:  Vrzající podlahové desky se pevně přišroubují a zkontroluje se u nich 

rovinnost. V případě potřeby se vyrovná vyplněním podkladu nebo 
opískováním. Poté je možné na podkladové desky lepit parkety: 
podkladové desky se položí přes starou, ale vodorovnou podlahu buď 
jako plovoucí (min. 22 mm) nebo přišroubováním či přibitím k podkladu 
(tloušťka min. 5 mm a max. vzdálenost mezi šrouby 20x20 cm). 
Doporučení pro správnou volbu lepidla jsou uvedena v kap. 9. 

 
Pokládání na stará, ale vodorovná dřevěná podlahová prkna  
o parkety s povrchovou úpravou pokládané jako plovoucí  
o izolační vrstva 1-3mm (např. korek, plst) 
o stará podlahová prkna 
o strop s dřevěnými trámy  
 
 
7.3.9 Staré pot ěrové hmoty 
Popis:  Různé konstrukce. Vhodný pro lepené a plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti: Staré podlahové krytiny, zbytky lepidla a krycího tmelu, narušení. 
Doba schnutí:  Není 
Max. vlhkost podlahy:  Závisí na potěrovém materiálu. 
Příprava podkladu:  Mechanicky se odstraní zbytky staré krycí vrstvy a lepidla. V některých 

případech je nutné na podklad použít tmel. 
Je dobré položit zkušební vzorek. Doporučení pro správnou volbu lepidla jsou uvedena v kap. 9. 
 
 
7.3.10 Stará podlahová krytina 
Popis:  Různé staré podlahové krytiny. Za určitých podmínek vhodný pro 

plovoucí parkety. 
Určující vlastnosti: Stará podlahová krytina, například PVC, koberec, linoleum, apod. 
Doba schnutí:  Není 
Max. vlhkost podlahy:  Závisí na materiálu podlahové krytiny. 
Příprava podkladu:  U staré podlahové krytiny a jejího podkladu se zkontroluje vodorovnost, 

konzistence a suchost. Koberce s dlouhým vlasem nejsou vhodné. Při 
pokládání na velmi staré koberce se může objevit plesnivění a hniloba. 
Nesmí dojít ke vzduchotěsnému uzavření organických materiálů. Když si 



člověk nebude jistý, je nejlepší odstranit starou podlahovou krytinu. 
Pouze parkety pokládané jako plovoucí. 

 
Pokládání na starou podlahovou krytinu  
o parkety s povrchovou úpravou jako plovoucí  
o fakultativně: izolační vrstva (např. plst, korek) 
o Stará podlahová krytina (např. PVC, koberec, linoleum, apod.) 
o Stávající podkladová konstrukce  
 
7.3.11 Neizolované podklady podlah 
Popis:  Hrubý podklad, např. betonová podlaha. Vhodný pro lepené a plovoucí 

parkety s odpovídající substrukturou. 
Určující vlastnosti: Různé hrubé povrchy  
Doba schnutí:  V závislosti na stáří konstrukce  
Max. vlhkost podlahy:  V závislosti na materiálu podkladu  
Příprava podkladu:  Po položení parotěsné zábrany se mezery mezi trámy či nosníky musí 

vyplnit tepelnou izolací. Lepené nebo plovoucí parkety se pokládají 
pouze na základové vrstvy z pevných desek (tloušťka desky 22 mm). 

 
Pokládání na neizolovaný podklad  
o Lepené parkety 
o Lepidlo  
o Podkladová deska, šroubovaná  
o Nosníky, trámy 
o Tepelná izolace  
o Fakultativně: parotěsná zábrana 
o Podklad  
 


