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Anotace 

Tato práce se zabývá vhodným výběrem nášlapné vrstvy podlahy pro 

dané podlahové souvrství. Výběr vhodné varianty řešení je proveden na 

základě analýzy projektové dokumentace a zvolených kritérií, která jsou 

pořizovací náklady, životnost, údržba a estetika. Práce je zaměřena na bytový 

objekt v Praze 8 v ulici Na Žertvách. Jednotlivé návrhy budou prováděny 

v dílčích částech objektu, například v obytné části, na předsazených 

konstrukcích a v garážích. Jednotlivé varianty nášlapných vrstev jsou mezi 

sebou porovnávány a v závěru práce multikriteriálně vyhodnoceny. 
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Annotation 

This bachelor thesis deals with appropriate choice of floor coverings for 

the floor construction. The selection of appropriate alternative solutions will be 

done on on the basis of analysis of project documentation and selected 

criterions which are: purchase price, durability, maintenance and aesthetics. 

This thesis is focused on residential building in Prague 8 in street Ne Žertvách. 

Individual proposals will be carried out in a part of the object, for example in 

residential areas, at pre-constructions or at garages. Individual various floor 

coverings will be compared and subsequently evaluated in the final chapter of 

the thesis.  
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Úvod 

Nášlapných vrstev podlah je v dnešní době nepřeberné množství. Liší 

se jak materiálově, vzhledově, ale i dalšími vlastnostmi, na které je nutné brát 

zřetel. Při výstavbě jakéhokoliv objektu narazíme na problém, jakou podlahu 

a nášlapnou vrstvu zvolit, aby splňovala stavebně-technické požadavky, ale 

také požadavky investora. Nášlapné vrstvy v místnosti budou sloužit spoustu 

let, a proto je nutné volit takovou podlahovou krytinu, která uspokojí potřeby 

obyvatel domu. Ve své bakalářské práci bych se rád na tuto problematiku 

zaměřil, více do problému pronikl a získal subjektivní pohled na různé varianty 

řešení nášlapných vrstev. 

Ve své práci se mi dostalo příležitosti řešit tento problém na konkrétním 

objektu, což pomohlo k dosažení co nejvíce reálného výsledku. Jedná se 

o novostavbu bytového domu v ulici Na Žertvách 560/25 v Praze 8 – Libeň. 

Objekt je postaven na území s parcelními čísly 2959 a 2960. V novostavbě 

domu se nachází jak bytové jednotky, tak i komerční prostory a nebytové 

prostory určené pro ateliéry.  

Mým úkolem je zjistit, zda navržené podlahy v projektové dokumentaci 

byly vybrány investorem jako nevhodnější možné řešení do prostorů objektu, 

anebo zda investor vybral variantu nášlapných vrstev podle své obliby. 

V první řadě se ve své práci zaměřím na navržené skladby podlah, zda 

splňují požadované vlastnosti a následně na jejich nášlapné vrstvy. Cílem mé 

bakalářské práce je vybrat pomocí analýzy tu nejvhodnější variantu nášlapné 

vrstvy do obytných místností, na předsazené konstrukce a do garáží. Analýza 

bude provedena na základě zvolených kritérií, která se podle účelu nášlapné 

vrstvy liší. Tuto analýzu aplikuji na nášlapné vrstvy, které jsou navrženy 

v projektové dokumentaci, a doplním je o vlastní výběr vhodných nášlapných 

vrstev.  
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1 Popis objektu 

1. 1 Identifikační údaje 

Daným objektem je novostavba bytového domu, která se nachází v ulici 

Na Žertvách 506/25 v Praze 8 (Libeň) s PSČ 180 00. Objekt je postaven na 

pozemcích s parcelními čísly 2959 a 2960.  

Investorem této stavby byla společnost KATSUMI a.s. a projekt 

zpracovala firma RENOM a spol. s.r.o. Stavba objektu byla zahájena v březnu 

2013 a dokončena v červnu 2014. Bytový dům má celkovou plochu bytů 

1057,5 m2 a celkovou užitnou plochu nebytových prostorů 342,6 m2. 

  

Obr. 1: Zobrazení objektu na katastrální mapě [1] 
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1. 2 Navrhovaný stav 

Nový bytový dům navazuje výškově i půdorysně na stávající štíty 

sousedních objektů. Bytový dům se stává z osmi nadzemních podlaží (8. NP 

je ustupující) a jednoho podzemního podlaží, které je řešeno přes celou plochu 

pozemku. Do 3.NP je dům řešen i po obou stranách dvorní části pozemku. 

Propojení objektu je řešeno výtahem a schodištěm z 1.PP do 2.NP. A dále pak 

druhým schodištěm až do 8.NP. V 1.PP. je parkoviště s 13 automobilovými 

stáními, technickým zázemím, autovýtahem se strojovnou a se schodišťovým 

prostorem s osobním výtahem. V 1.NP. je prodejna (cukrárna) s vlastním 

zázemím a přímým vstupem z ulice, autovýtah, průjezd a vstup do 

schodišťového prostoru bytového domu a dozorní části objektu, kde je 

9 automobilových stání. V patrech jsou malometrážní byty 1+kk, 2+kk, v zadní 

části pak ateliéry. V nejvyšším, ustupujícím podlaží s terasou jsou dva byty 

2+kk. Většina bytů má balkony nebo arkýře do ulice, které jsou barevně 

odlišeny. Zábradlí balkonů a terasy jsou ocelové konstrukce. Výkladce 

v přízemí pro komerční využití jsou kovové konstrukce zasklené a s roletou. 

Jednotlivé byty a ateliéry ve 2.–8.NP. jsou přístupné ze schodišťového 

prostoru s výtahem. Byty i ateliéry jsou 1+kk a 2+kk se vstupní halou 

a koupelnou s WC, dva ateliéry ve 2.NP. jsou mezonetové. Prodejní prostor 

(cukrárna) v přízemí domu je volný s přímým vstupem z ulice a má sociální 

zařízení pro zaměstnance i pro návštěvníky. Centrální schodišťový prostor 

s výtahem, úklidovou komorou a technickou místností je přístupný z průjezdu 

domu přes vrátného. Z průjezdu je rovněž zpřístupněn prostor pro nádoby na 

odpadky. Průjezd je v 1.NP. uzavřen mřížovou roletou a spojuje vjezd 

s parkovací plochou ve dvorní části. 

Konstrukce nového 8-podlažního domu je tradiční. V 1.PP a 1.NP. jsou 

svislé i vodorovné nosné konstrukce (zdi, sloupy, stropy a nosné průvlaky) 

z monolitického železobetonu. V ostatních patrech jsou nosné zdi 

z Porothermu s výjimkou 8. NP., kde byl použit Ytong. Zastropení tvoří 

železobetonová monolitická deska spolu s železobetonovými rámy. Schodiště 

je rovné z monolitického železobetonu – zalomená deska s nabetonovanými 

stupni. Založení je na monolitické železobetonové desce. Střecha je plochá 

s folií PVC-P na tepelné izolaci z EPS. Nad ateliéry ve dvorní části jsou zelené 
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střechy. Příčky jsou zděné, podlahy plovoucí, výplně otvorů jsou plastové 

konstrukce, portály v přízemí jsou kovové – eloxované. Fasády jsou zateplené 

přímo kontaktním omítkovým systémem s barevným odlišením vystupujících 

částí. 

Stavba je ve stávající uliční zástavbě v ulici Na Žertvách se stávajícím 

vjezdem, který bude rozšířen pro vjezd do průjezdu a do autovýtahu. Přípojky 

kanalizace, vody, plynu a elektro jsou stávající, napojené na stávající řády 

inženýrských sítí vedené v této ulici. 

2 Dokumentace objektu 

Následující seznam přiložených výkresů se týká novostavby bytového 

domu v ulici Na Žertvách. Projektovou dokumentaci vypracovala firma 

RENOM a spol. s.r.o. Přiložená projektová dokumentace slouží jen 

ke znázornění objektu a není ve správném měřítku. 

Seznam přiložených výkresů: 

 3.1 Půdorys 1.PP 

 3.2 Půdorys 1.NP 

 3.3 Půdorys 2.NP 

 3.4 Půdorys 3.NP 

 3.5 Půdorys 4.NP 

 3.6 Půdorys 5.NP 

 3.7 Půdorys 6.NP 

 3.8 Půdorys 7.NP 

 3.9 Půdorys 8.NP 

 3.10 Řez 1-1‘ 

 3.11 Řez 3-3‘ 

 3.12 Pohled uliční 

 3.13 Pohled dvorní 
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3 Základní vrstvy podlah 

Podlaha je konstrukce s různými možnostmi provedení a materiálového 

řešení. Může být jednovrstvá i vícevrstvá. Při pokládání podlah se musí brát 

v úvahu i vliv dotvarování betonu – z toho důvodu jsou do něho prováděny 

dilatační a smršťovací spáry. Konstrukci podlah lze umístit jak na strop, tak 

i na další různé podklady. U podlah na stropní konstrukce je nejvíce kladen 

důraz na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Podlahy je nutné 

navrhovat nezávisle na podkladu podle dalších kritérií např. tepelně 

technických vlastností, hydroizolačních vlastností, průhybu, odolnosti proti 

nárazu, čistitelností, obrusností, nasákavostí, odolnosti vůči chemikáliím, 

pružnosti, a podle činitele odrazu světla atd. 

3. 1 Nášlapná vrstva 

Jedná se o nejsvrchnější vrstvu podlahy, která musí odolávat 

negativním vlivům provozu, kterým je vystavena. Mezi nášlapnou vrstvu se 

taktéž počítá spojovací materiál, kterým je vrstva připevněna k podkladu. 

Vrstvu dělíme na podlahy skládané (např. parkety a dlažba) a celistvé (např. 

mazaniny a povlaky). 

3. 2 Roznášecí vrstva 

Roznášecí vrstva je zpravidla konstruována pod vrstvu nášlapnou a na 

pružnou tepelnou či zvukovou izolaci. Tato vrstva přenáší bodové zatížení 

podlahy na větší plochu. Roznášecí vrstvu lze provést formou mazaniny nebo 

prefabrikovaných desek. Betonové mazaniny se musí z důvodu tepelné 

roztažnosti dilatovat a při větších tloušťkách je nutné provést i vyztužení 

pomocí sítě. U vrstvy z prefabrikovaných desek se klade důraz na výškový 

rozdíl mezi deskami a případné nerovnosti je nutné vyrovnat potěrem. 

3. 3 Izolační vrstva 

Izolace je zpravidla pružná nebo polopružná. Dělí se na zvukovou, 

tepelnou a proti vlhkosti. Izolační vrstva odděluje podlahu od tuhé konstrukce. 

Mezi zvukové izolace patří např. rohože ze skelných nebo čedičových vláken, 
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dřevovláknité a dřevocementové desky. Mezi tepelné izolace řadíme např. 

pěnový polystyren. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kritéria výběru 

Ve své práci se zaměřím na nášlapnou vrstvu podlahy, a to konkrétně 

na to, jakou nášlapnou vrstvu si zvolit na základě kritérií, které jsou pro výběr 

důležité – pořizovací cena, životnost, údržba a estetika. Atmosféru i vzhled 

celé místnosti ovlivňuje výběr podlahy, ta musí zároveň odolávat zátěži, která 

vzniká každodenním využitím místností. Podlaha je namáhána pohybem lidí 

i nábytkem, musí vzdorovat vylití různých tekutin a působení nečistot. Pořízení 

podlahy je záležitost dlouhodobá, a proto musí být důkladně zvážen její výběr.  

4. 1 Pořizovací cena 

Pořizovací cena je většinou první věc, která ovlivňuje výběr podlahy. 

Cenu jednotlivých nášlapných vrstev určím v programu euroCALC a posléze 

jednotlivé výsledky porovnám. 

4. 2 Životnost 

Životnost patří mezi zásadní kritéria volby nášlapné vrstvy. Životnost 

stavebních objektů, a hlavně betonových konstrukcí činí 50 let. To nelze tvrdit 

o podlahách, u nichž je životnost daleko menší a kde vznikají další náklady na 

jejich renovaci. Životnost nášlapné vrstvy je ovlivněna už při pokládce krytiny, 

kdy musí být nášlapná vrstva prováděna na dostatečně suchý a rovný 

Obr. 2: Obecná skladba podlahy [3] 



16 
 

podklad. Dále ji ovlivňuje prostředí – v koupelně je vystavena hlavně 

vlhkostním vlivům, zatímco např. v kuchyni mechanickému namáhání, pádu 

předmětů či rozlití různých tekutin. Co se týče životnosti, nemá na ní vliv pouze 

provedení a umístění, ale také intenzita využívání místnosti a pohyb osob. 

Kvůli tomu je nutné zaměřit se i na odolnost nášlapné vrstvy vůči opotřebení. 

4. 3 Údržba 

O podlahové krytiny je samozřejmě důležité patřičně pečovat. Materiály 

na bázi dřeva je nutné udržovat bez prachu a drobných nečistot (např. písek), 

protože mohou podlahovou krytinu poškrábat. Podlahu je ideální udržovat 

v čistotě suchým způsobem, a to hlavně u podlah na bázi dřeva.  

K mokrému způsobu čištění je vhodné přistoupit až v okamžiku, kdy 

suché metody nejsou schopny nečistoty odstranit. Podlaha nesmí být 

umývána agresivními prostředky. Do údržby mohou být zařazeny i drobné 

opravy podlah jako je lakování, opravy odlepených částí, ulomených rohů 

a případně i výměně prvků. 

 

Obr. 3: Nálady životního cyklu stavebních objektů [4] 
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4. 4 Estetika 

Celkový dojem z interiéru výrazně ovlivňuje nejen materiál, ale 

i barevný odstín podlahy. Menší a tmavší místnost rozjasní světlejší barva 

podlahy i stěn. Světlá barva podlahy místnost opticky zvětší, jelikož světlo 

odráží. Tmavá podlaha zaujme zvláště milovníky kontrastů. Co se týká 

skládaných podlah, je dobré pokládat prvky vedle sebe z různých balení, aby 

prvky tmavších a světlejších odstínů byly náhodně rozprostřeny. Na estetiku 

podlahy nemá vliv pouze barva, ale také nerovnosti podlahy. Maximální 

přípustná nerovnost má být 2 mm na 2 m. 

5 Nášlapné vrstvy 

V první části své práce se zaměřím na podlahy a jejich nášlapné vrstvy 

v obytné části objektu a ateliérech. Konstrukce podlahy je prováděna podle 

záměru investora na železobetonový strop tloušťky 180 mm. Na něm je 

položena kročejová izolace z tvrzeného polystyrénu tloušťky 20 mm. Před 

provedením roznášecí vrstvy se izolace překryje PE fólií. Jako hlavní vrstva, 

která přenáší zatížení na podlahovou konstrukci, je zvolena z Anhydritu 

tloušťky 30 mm. Podlaha umístěná nad nevytápěným prostorem je provedena 

s tepelnou izolací tloušťky 60 mm, která bude položena místo kročejové 

izolace.  

Dané konstrukce podlah (viz Obr. 4) jsou z provozního hlediska 

nedostatečné. Skladba podlahy nalevo je navržena s nedostatečnými 

tloušťkami vrstev a skladba vpravo nevyhovuje z hlediska nedostatečného 

tepelného odizolování od nevytápěných prostor. Z tohoto důvodu přikládám 

vlastní návrhy konstrukcí podlah (viz Obr. 5), které jsou dle mého názoru 

vhodnější. 

 Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou keramické dlažby a plovoucí 

podlahy. Přesný typ podlah byl proveden podle výběru investora. Tyto dvě 

varianty doplním o další možnosti provedení nášlapné vrstvy a provedu 

porovnání mezi vrstvami. 
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5. 1 Zvolené povrhy 

 

Keramická dlažba 

První typ zvolené nášlapné vrstvy je keramická dlažba. Vybral jsem si 

keramické dlaždice od firmy RAKO – konkrétně produkt s názvem Samba. 

Jedná se o dlaždice, které se mohou použít jak do koupelny, tak i do kuchyně. 

U série Samba je možné kombinovat obkládačky o velikosti 25 x 33 cm 

a dlažby ve formátu 33 x 33 cm. Tloušťka dlažby je 8 mm. Obkládačky jsou 

opatřeny řetízkovým svislým reliéfem a na podlaze vytvářejí zajímavý 

tkaninový efekt. Jeho „osnova“ dává možnost položit dlažbu v jakémkoli 

směru. Otěruvzdornost této dlažby je PEI 4 – značí vyšší odolnost, vhodná 

zejména do interiéru.  

Při výběru dlažby do koupelny je nutné věnovat pozornost 

protiskluzným vlastnostem povrchu. Písmena A, B nebo C označují výrobky, 

po kterých je bezpečné chodit bosou nohou (piktogram bosé nohy). Označení 

R9 – R 13 se používá pro povrchy určené pro chůzi v obuvi (piktogram boty). 

V tomto případě se jedná o výrobek označen písmeny A – pro bosou nohu 

a R9 – pro chůzi v obuvi. Další důležitý parametr pro keramické dlažby je 

Obr. 4: Skladby podlah v bytovém objektu [vlastní zdroj] 

Obr. 5: Návrh skladby podlah [vlastní zdroj] 
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nasákavost, kde se řadí pod třídu B2 (3–10%). Na běžnou údržbu postačí 

vysavač, hadr a teplá voda se saponátem. Ideální je, když se voda nechá na 

dlažbě chvíli působit a potom setře hadrem. [5][6][7] 

Plovoucí dřevěná podlaha 

Jako první variantu nášlapné vrstvy pro plovoucí podlahu jsem vybral 

dřevěné parkety od firmy Quick-step. Jedná se o materiál z přírodního 

dubového dřeva s matnou povrchovou úpravou, která disponuje vyšší tvrdostí. 

Každá dřevěná podlaha má i své nevýhody. První z nich je jednoznačně 

pořizovací cena, která se odvíjí od typu použitého materiálu. Na trhu 

samozřejmě existují i levnější varianty, ale dřevo bývá měkčí a podlaha se tak 

snáze mechanicky poškodí. Další nevýhodou dřeva je jeho náchylnost ke 

kolísání teploty a nadměrné vlhkosti projevující se změnou tvaru, kroucením 

a tvorbou spár. V zimních měsících má podlaha tendenci sesychat, čemuž se 

dá zabránit zvlhčováním vzduchu v místnosti. Ideální teplota pro dřevěnou 

podlahu se pohybuje mezi 18-22 °C a vlhkost mezi 55-65 %. Nedoporučuje se 

nechávat místnost vystydnout, či dokonce vymrznout. Nespornou výhodou 

dřevěných podlah je jejich snadná údržba, vystačíme si pouze s vysavačem, 

mopem a saponátem speciálně určeným pro ošetření dřevěných povrchů. Při 

vytírání je velice důležité vytřít podlahu do sucha a nenechávat jí pod vrstvou 

vody – mohlo by totiž dojít k jejímu nevratnému poškození. Novou podlahu je 

nejlepší v prvních týdnech uklízet pouze nasucho a neustále chránit proti 

mechanickému poškození. Nohy stolů, židlí a skříní je nezbytné podlepit 

měkkým materiálem (kobercem, filcem atd.). U kolečkových židlí je 

doporučeno chránit podlahu speciální vinylovou podložkou nebo případně 

kobercem.  Oděry podlahy mohou být způsobeny drobnými kamínky a zrnky 

písku, které byly do místnosti zaneseny z venkovního prostředí na podrážkách 

bot. Proto je nezbytné instalovat čistící rohože před vchody a čistící zóny ve 

vstupních částech objektů. Dále se vzhled parket chrání povrchovou úpravou. 

U mnou zvoleného typu parket se jedná o lakování povrchu. Lak tvoří 

ochrannou vrstvu, která nabízí vysokou odolnost vůči oděru, atraktivní vzhled 

a nenáročnou údržbu. Nevýhodou je, že lak zcela uzavře póry, díky čemuž se 

podlaha hůře vyrovnává s teplotními a vlhkostními rozdíly. Pro zachování 
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vzhledu je nutné po několika letech lakovanou podlahu přebrousit 

a přelakovat. [8][9] 

Koberec 

Koberce jsou stále velice oblíbenou podlahovou krytinou, protože 

skvěle tepelně i hlukově izolují (udrží až 25 % tepla v místnosti). Navíc jsou 

měkké a teplé na dotek, čímž zpříjemňují pobyt v místnosti. Žádná jiná 

podlahová krytina nedokáže poskytnout takový komfort. Obrovskou výhodou 

je i nepřeberné množství druhů, barev a vzorů. Hodí se prakticky do 

jakéhokoliv stylu pokoje – od starožitného po supermoderní. Snadno se 

kombinuje s jinými podlahovými krytinami.  Některé specializované firmy 

dokonce nabízejí možnost výroby koberce podle vlastního návrhu. V případě 

mého návrhu se zaměřím na zátěžový koberec Belmonte 55 vhodný do 

bytových a komerčních prostorů. Z technického hlediska vynikají koberce 

zejména rychlou pokládkou a snadnou výměnou. Kromě toho nemusí splňovat 

náročnou normu rovinatosti jako plovoucí podlahy. Výměna starého koberce 

za nový se doporučuje v průměru jednou za 10 let. Dobře známou nevýhodou 

koberců je fakt, že jsou nevhodné pro alergiky, protože se v nich drží prach 

a roztoči. Koberce ze syntetických materiálů jsou proti roztočům odolnější než 

ty z přírodních materiálů. Koberce se jednoduše čistí vysavačem, občas je 

však nutné zařadit speciální údržbu, která se provádí suchou, mokrou anebo 

strojovou metodou. [10][11][12] 

Laminátová podlaha: 

Pro srovnání jsem si také vybral laminátovou podlahu, která je v dnešní 

době velmi oblíbená, jak pro svůj vzhled, tak pro možnost využít ji i ve vlhkém 

prostředí (tedy např. do koupelny). Mnou zvolená podlaha je vyrobena 

z laminátových parket PARADOR CLASSIC 1030. Tato podlahová krytina se 

řadí do třídy zátěže 31 a 23, je vhodná do všech bytových prostor a lehce 

zátěžových komerčních prostor. Třída zátěže 23 značí, že podlaha je vhodná 

do obytné oblasti s intenzivním používáním (schodiště, vstupní chodby, 

kuchyně a koupelny). Nohy nábytku je potřeba podložit filcovou podložkou, 

kovová kolečka nahradit umělými. Při pokládce je využíván systém 

mechanických zámků. Jedná se o typ podlahy, která se bez lepení pouze 

skládá do sebe. Výhodou tohoto systému je kromě rychlé pokládky možnost 
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výměny lamely a případné složení podlahy při stěhování. Spoje mechanických 

zámků jsou chráněny proti vlhkosti impregnací voskem ve výrobě. Tento 

systém je dražší než lepené podlahy. [13][14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vysoce odolná vrchní vrstva z melaminové pryskyřice. 

2. Dekorativní papír s autentickými dekoracemi dřevin tisknuté 

organickými inkousty. 

3. Vlhku odolná fólie. 

4. Patentovaný click systém s profilem safe-lock. 

5. Speciální složení nosné desky se zvýšenou odolností proti bobtnání. 

6. Celková síla lamel 7 mm.                              

 

 

 

 

Obr. 6: Patentovaný Click systém s profilem SAFE-Lock [13] 

Obr. 7: Skladba laminátové parkety 1030 [13] 
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Linoleum a PVC: 

Další typ velice rozšířených nášlapných vrstev podlah je linoleum. Pro 

svou práci jsem zvolil lino Novilon Viva od výrobce Forbo. Jedná se o luxusní 

vinyl v rolích, který se snadno instaluje, ošetřuje a dobře odolává opotřebení 

nebo poškození po dobu životnosti. Nabízí širokou škálu vzhledových 

možností. Dodává se v celkové tloušťce 2,4 mm, z toho nášlapná vrstva činí 

0,25 mm. Odolnost proti působení ohně udává výrobce třídu S1. Linoleum je 

řazeno do zátěžové třídy 23 a 32, což napovídá, že je vhodná do obytné oblasti 

s intenzivním používáním (schodiště, vstupní chodby, kuchyně a koupelny). 

Nášlapná vrstva velmi dobře odolává vůči působení chemikálií. Dále disponuje 

vlastnostmi kročejové neprůzvučnosti 16 dB, protiskluzností třídy R10 

a tepelnou vodivostí 0,25 W/m2K. Dodává se na místo pokládky v rolích délky 

30 m. V mém návrhu jsem zvolil celoplošně lepené dílce především 

s tloušťkou cca 2 až 3 mm, které mají perfektní tepelnou vodivost a jejich 

instalace se provádí pomocí speciálního lepidla. Pokládka tohoto typu vinylové 

podlahy je ale velmi náročná a rozhodně je vhodné ponechat její instalaci 

profesionálům s patřičnými zkušenostmi. Celý proces zahrnuje mimo jiné 

vyrovnání a vysušení podkladu, použití speciálních nástrojů. [2][15][16] 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Vinylová podlaha NOVILON VIVA. [15] 
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Marmoleum: 

Je stoprocentně přírodní linoleum, které je vyráběno speciální 

technologií. Principem této technologie je mísení lněného oleje, pryskyřice, 

vápence, dřevité moučky a přírodních pigmentů. V další etapě 

výroby přírodního linolea, která šetří životní prostředí, je směs pod vysokým 

tlakem lisována na jutovou textilii a tím je završena výroba podlahové krytiny 

pod názvem Marmoleum. Přírodní linoleum – Marmoleum je chytrým 

a funkčním řešením podlah pro celou řadu prostor, jako jsou nemocnice, školy, 

firmy, úřady a řada dalších veřejných prostor. Marmoleum je také vhodným 

řešení pro byty a rodinné domy. Marmoleum® Real je nejširší řadou 

s klasickou mramorovanou strukturou. Obsahuje pestrou barevnou paletu 

s 59 variantami dekorů s nekonečnými možnostmi pro návrh podlahy. Odstíny 

v řadě Marmoleum® Real jsou vyrobeny kombinací 2 až 5 barev, které jsou 

smíchány, aby vytvořily mramorovanou strukturu přecházející od klasických 

a výrazných odstínů k teplým neutrálním barvám. Dodává se v tloušťce 

2,5 mm a o rozměrech 2 x 32 m. Marmoleum Real se řadí do zatěžovací třídy 

23 a 32, v tomto případě vhodné do obytných místností s intenzivním 

používáním. Odolává proti působení ohně což charakterizuje zařazení do 

skupiny S1.[17] [18] 

Korková podlaha: 

Pro své účely volím korkovou plovoucí podlahu ELEMENT, WTAX, 

která se dodává v rozměrech 910 x 300 x 10,5 mm a balení obsahuje 1,64 m2. 

Jedná se o moderní vysoce kvalitní korkovou podlahu spojenou zámkovým 

systémem UNICLIC. Díky vysoké objemové hustotě stlačeného korku do 

750 kg/m3 vyrobeného speciální technologií splňuje tato korková podlaha 

parametry na dlouhou životnost. Korková podlaha má vynikající akustické 

a tepelně izolační vlastnosti. Tento přírodní produkt vytváří zdravé prostředí 

pro bydlení, je vhodný i pro alergiky a astmatiky. Díky patentovanému 

zámkovému systému UNICLIC je pokládka podlahy velmi jednoduchá 

a časově nenáročná. Charakteristické vlastnosti: Třída zátěže pro domácnost 

23, Třída zátěže pro komerční prostory 32, Hustota korku 750 kg/m3, hustota 
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nosné HDF desky 880 kg/m3, tepelný odpor 0,114 m2.K/W, vhodné pro 

podlahové vytápění, útlum kročejového hluku 18 dB. [2][19] 

5. 2 Pořizovací cena 

Cena materiálu a pokládky nášlapné vrstvy je vždy základním faktorem 

pro výběr vhodné varianty. Porovnání jednotlivých nášlapných vrstev jsem 

provedl pomocí databáze   programu Eurocalc. Výsledky porovnání jsou 

znázorněny v tabulce a porovnány v grafu. Z tabulky 1 vyplývá, že dřevěná 

podlaha a keramická dlažba se řadí mezi dražší varianty řešení, a naopak 

koberec a PVC mezi ty levnější. Následně graf 1 nám tento výsledek graficky 

znázorňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Korková plovoucí podlaha ELEMENT, WTAX. [19] 
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Tab. 1 Náklady nášlapných vrstev podle databáze URS [vlastní zdroj] 

Název: Jednotková 

cena na m2 

Cena 

materiálu na 

30 m2 

Cena 

pokládky na 

30 m2 

Celkem: 

Keramická 

dlažba 

840 Kč 12 810 Kč 12 402 Kč 25 212 Kč 

Dřevěná 

podlaha 

1511 Kč 32 518 Kč 4 302 Kč 36 820 Kč 

Koberec 350 Kč 9 570 Kč 917 Kč 10 487 Kč 

Laminát 649 Kč 12 270 Kč 7 198 Kč 19 468 Kč 

PVC 421 Kč 9 990 Kč 3 637 Kč 13 627 Kč 

Marmoleum 662 Kč 17 970 Kč 1 879 Kč 19 849 Kč 

Korek 675 Kč 14 670 Kč 5 579 Kč 20 249 Kč 

 

 

Graf 1: Náklady nášlapných vrstev podle databáze URS [vlastní zdroj] 
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5. 3 Životnost 

Životnost je jedna z nejdůležitějších faktorů při výběru nášlapné vrstvy. 

Musí se zohlednit vliv prostředí, do kterého se bude podlaha pokládat, a na 

základě toho zvolit takový materiál, který zvládne odolávat vlivům tohoto 

prostředí. Okolní vlivy i způsob provádění podlahy výrazně ovlivňují její 

životnost. Porovnání jednotlivých materiálů nášlapných vrstev jsem neprovedl 

na základě životnosti materiálu, ale pomocí informací o zárukách. Porovnal 

jsem tedy nášlapné vrstvy podle toho, na kolik let firmy na danou nášlapnou 

vrstvu nabízejí záruku, a výsledky zobrazil v grafu. V tabulce 2 a grafu 2 je 

vidět že na dřevěnou podlahu je překvapivě skvělá záruka 25 let. Naopak mezi 

nepříjemné zjištění patří keramická dlažba, kde výrobce udává dvou letou 

záruku. 

Tab. 2 Počet let záruky prováděných nášlapných vrstev [vlastní zdroj] 

Název: Záruka: 

Rako, SAMBA 25 x 33 mm, 33 x 33 mm 2 roky 

dřevěné parkety od firmy Quick-step 25 let 

zátěžový koberec Belmonte 55 5 let 

laminátové parkety PARADOR CLASSIC 1030 10 let 

Forbo, lino Novilon Viva 20 let 

Marmoleum® Real  10 let 

ELEMENT, WTAX, 910 x 300 x 10,5 mm 10 let 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Počet let záruky prováděných nášlapných vrstev [vlastní zdroj] 
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5. 4 Údržba 

O podlahu je nutné pečovat a dodávat jí původní vzhled a lesk. 

V některých případech dojde i k mechanickému poškození podlahy, což si 

vyžádá nutné opravy, ba dokonce i výměnu prvku. V nejzazší situaci musí dojít 

k výměně podlahové krytiny. Úklid nebo údržba podlahy se provádí ručním 

(mytím, zametáním a stíráním) anebo strojním způsobem (mechanické čistění 

spár). Podle náročnosti údržby jsem porovnal jednotlivé nášlapné vrstvy 

a získané údaje zobrazil v tabulce 3. 

 

Tab. 3 Zobrazení náročnosti údržby na jednotlivých površích [vlastní zdroj] 

Název: Nenáročná Náročná 

Rako, SAMBA    

dřevěné parkety    

zátěžový koberec Belmonte 55   

laminátové parkety    

Forbo, lino Novilon Viva   

Marmoleum® Real    

ELEMENT, WTAX   

 

5. 5 Estetika  

Vzhled podlahy není sice příliš zásadní, ale přesto má vliv na náš výběr 

materiálu. Buďto je podlaha pěkná nebo ne ale také záleží, o jaký pokoj se 

jedná. Podlaha může na člověka příznivě působit díky barvě materiálu nebo 

odlesku světla. Podlaha a její vzhled působí například příznivým dojmem podle 

barvy anebo odlesku světla. Vzhled podlahy hodnotím, v tabulce 4, podle 

vlastního estetického cítění a boduji daný materiál od 1 do 5 (1 bod nejméně 

přitažlivý vzhled, 5 bodů nejvíce atraktivní vzhled). 
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Tab. 4 Bodovací systém ohodnocení estetiky podlah [vlastní zdroj] 

Náhled 

nášlapné vrstvy: 

Název: Počet 

bodů: 

 

Rako, SAMBA 25 x 33 mm, 33 x 33 mm 2 

 

dřevěné parkety od firmy Quick-step 5 

 

zátěžový koberec Belmonte 55 2 

 

laminátové parkety PARADOR CLASSIC 

1030 
3 

 

Forbo, lino Novilon Viva 4 

 

Marmoleum® Real 1 

 

ELEMENT, WTAX, 910 x 300 x 10,5 mm 4 
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5. 6 Recyklovatelnost 

Každý materiál nášlapné vrstvy má menší či větší vliv na životní 

prostředí. Při pokládce vzniká malé procento odpadu materiálu, se kterým se 

dál musí naložit. A také při dožití nášlapné vrstvy vznikne spoustu odpadu, 

který je nutné vyhodit nebo nějakým dalším způsobem využít. V tabulce 5 jsem 

mnou zvolené nášlapné vrstvy rozdělené na recyklovatelné 

a nerecyklovatelné.  

 

Tab.  5 Recyklovatelnost materiálů nášlapných vrstev [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Rako, SAMBA 25 x 33 mm, 33 x 33 mm ANO 

dřevěné parkety od firmy Quick-step ANO 

zátěžový koberec Belmonte 55 NE 

laminátové parkety PARADOR CLASSIC 1030 ANO 

Forbo, lino Novilon Viva NE 

Marmoleum® Real ANO 

ELEMENT, WTAX, 910 x 300 x 10,5 mm ANO 

 

6 Povrch parkovací plochy 

Parkovací plochy se v objektu nacházejí v prvním podzemním 

a v prvním nadzemním podlaží. Automobily budou popojíždět po 

železobetonové základové desce o tloušťce 500 mm a po železobetonové 

stropní konstrukci o tloušťce 300 mm. Povrch těchto konstrukcí musí být 

opatřen povrchovou úpravou, která bude schopná odolávat mechanickému 

opotřebení způsobený pohybem automobilů. Navíc musí vzdorovat 

chemickému působení vzniklého únikem paliva, oleje a posypové soli. 

Zároveň povrchová úprava musí být voděodolná a co nejvíce otěruvzdorná, 

aby zvládla plnit svoji funkci. 
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6. 1 Zvolené povrchy 

Dvojnásobný epoxydový nátěr: 

V projektové dokumentaci je navržena varianta pojízdného povrchu do 

garáží, a to dvojnásobný epoxydový nátěr. Zvolil jsem nátěr pro betonové 

podlahy Sikafloor 261. Jedná se o nízkoviskózní dvousložkové pojivo na bázi 

epoxydových pryskyřic a s povrchem upraveným posypem. Nátěr je určen do 

středně namáhaných prostorů. Vyniká dobrou mechanickou a chemickou 

odolností, výdrží proti otěru a také nepropouští kapaliny. Splňuje požadavky 

ČSN EN 13813. U tohoto systému nátěru je více možností sestavení různých 

vrstev, mezi kterými se nachází skladba s názvem silnovrstvý nátěr. Při použití 

tohoto nátěru je nutné na zbroušený (brokovaný) betonový podklad provést 

penetrační nátěr Sikafloor 156, který zajistí přilnavost finálního nátěru. Tento 

nátěr se nanáší pomocí válečku. Finální nátěr Sikafloor 261 se aplikuje ve 

dvou vrstvách pomocí mohérového válečku. [20] 

Epoxydová polymermalta: 

Další možností pro úpravu povrchu podlahy v garáži je epoxydová 

polymermalta Sikafloor 261 Thixo, kterou jsem analyzoval jako další možné 

řešení povrchu. Je to také dvousložkový nátěr na bázi epoxydové pryskyřice. 

Je určen do prostorů středně těžkého namáhání, má dobrou mechanickou 

a chemickou odolnost a odolnost proti otěru, ale nedisponuje úplnou 

voděodolností. Před nanesením povrchu je důležité mít zbroušený, čistý 

a suchý podklad (max. vlhkost podkladu 4%), na který se provede penetrační 

Obr. 10: Podlaha Sikafloor 261. [21] 
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nátěr. Základní vrstva Sikafloor 156 se realizuje pomocí válečku a krycí finální 

vrstva Sikafloor 261 Thixo se nanese nylonovým válečkem s krátkým vlasem. 

Pro zlepšení protiskluznosti je možné do finální vrstvy přidat 10 % křemičitého 

písku. [22] 

Epoxydová stěrka: 

Další varianta, která se aplikuje jako povrchová úprava betonové 

konstrukce v podzemních garážích, je samonivelační epoxidová stěrka 

Sikafloor 381. Stěrka disponuje velmi vysokou chemickou a mechanickou 

odolností, odolností vůči obrusu a kapalinám. Před provedením stěrky je 

potřeba, aby byl betonový podklad pevný, minimální pevnost v tlaku 

25 N/mm2. Podklad musí být zbaven veškerých nečistot, musí být dostatečně 

suchý (max. vlhkost podkladu 4%) a zbroušený. Z možného systému skladeb 

jsem zvolil samonivelační systém, u kterého tvoří první vrstvu základová 

Sikafloor 156, jenž je nanesena válečkem. Poté se provede nosná vrstva 

Sikafloor 381, rozlije se na vodorovnou plochu a rozprostře zubovým 

hladítkem. Hned poté se uhladí jehlovým válečkem v obou směrech. 

K zajištění co nejdelší životnosti a mechanických vlastností je dobré obstarat 

pravidelné čištění rotačními stroji, vysokotlakým čističem, mycí a vysávací 

technikou s vhodnými prostředky. [23] 

 

 

Obr. 11: Podlaha Sikafloor 381. [24] 
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Polyuretanový nátěr: 

Jako další možnost provedení povrchové úpravy podlahy do garáže se 

na základě provedených analýz stávající materiálové základny nabízí jeden 

komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Sikafloor 400N Elastic. Je 

to povrch, který je vhodný i do prostorů s vyšším zatížením, je voděodolný 

a též odolává chemikáliím. Odpovídá požadavkům ČSN EN 1504-2 (Výrobky 

a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí) a ČSN EN 13813 

(Potěrové materiály a podlahové potěry). Analyzoval jsem vhodnou skladbu 

nátěru pro vysoké zatížení. Před začátkem aplikace je nutné, aby byl podklad 

čistý, suchý (max. vlhkost podkladu 4%) a zbroušený. Následně lze nanést 

základní vrstvu Sikafloor 156, případně ve dvou vrstvách. Realizuje se pomocí 

štětce, válečku nebo stěrky, do kterého se navíc aplikuje složka křemičitého 

písku. Po zaschnutí se rovnoměrně rozetře pečetící nátěr Sikafloor 400N 

Elastic válečkem s krátkým vlasem anebo stěrkou. V případě nanášení 

válečkem je nutné nátěr aplikovat dvakrát. [25] 

Nátěr vodním sklem: 

Pro porovnání a získání nejlepší možné varianty se na trhu navíc 

vyskytuje jedno možné řešení úpravy povrchu, a to technologie Evercrete. 

Tato technologie umožňuje vodnímu sklu pronikat do betonu, čímž mu 

poskytuje mimořádnou ochranu. Konkrétně nátěr s názvem Pavishield je 

vhodný pro průmyslové betonové podlahy, rampy, sjezdy i podzemní 

parkovací plochy. Nátěr je voděodolný, nehořlavý, vzdorující chemikáliím 

a také disponuje vysokou odolností vůči rozmrazovacím solím. Před aplikací 

nátěru je potřeba povrch betonu zbrousit, očistit a celoplošně umýt (například 

tlakovým čističem). Po zaschnutí aplikujeme první vrstvu nástřikem pouze 

v jednom směru a poté počkáme, až se vrstva dostatečně vsákne do betonu. 

Poté provedeme nástřik druhé vrstvy v křížovém směru, než byla nanášena 

vrstva první. Na závěr je nutné do 12 hodin od aplikace první vrstvy podlahu 

opláchnout vodou. [26] 
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Nátěr Sokratem: 

Další variantou, kterou jsem vybral pro úpravu povrchu podlah v garáži, 

je penetrace Sokrat S2802. Je to nízkoviskózní kapalina, kterou lze mísit 

s vodou. Penetrace Sorat je možné použít i jako uzavírací nátěr betonu, kdy 

se po odpaření vody vytvoří souvislý, hladký a jemně lepivý povrch, který je 

voděodolný. Dále zlepšuje otěruvzdornost a zvyšuje pevnost povrchu. Před 

aplikací musí být podklad suchý (max. vlhkost podkladu 4%), čistý, pevný, bez 

volných částic prachu, mastnot a olejů. Nátěr se nanáší na podklad za pomocí 

štětce, válečku nebo stříkáním. [28] 

Ashford formula 

Jako poslední variantu úpravy povrchu jsem zvolil produkt od firmy 

Emzet, a to přípravek s názvem Ashford formula. Jedná se o bezbarvý, 

chemicky reagující a vodou ředitelný prostředek pro uzavírání povrchu betonů, 

malty a dalších stavebních materiálů. Obsahuje portlandský cement, který 

výše zmíněné materiály chrání, zpevňuje a konzervuje. Jediná aplikace 

Ashford formuly permanentně uzavírá beton po celou dobu jeho životnosti. 

Odolává různým olejům, mazivům a dalších chemickým látkám. Povrch betonu 

je pevně spojen do vytvrzené, houževnaté a zhuštěné hmoty. Ashford formula 

Obr. 12: Průmyslová podlaha s aplikací Pavishield [27] 
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se dodává na stavbu v plastových sudech. Prostředek na beton se aplikuje 

postřikem, politím nebo roztíráním kartáči pro nasycení povrchu. K provedení 

této povrchové úpravy je zapotřebí nízkotlaký rozprašovač, měkké kartáče 

a gumové stěrky. Avšak ještě před provedením této úpravy se musí betonový 

podklad řádně zbavit nečistot jemným smetákem, zbroušením nebo 

ostříkáním vodou. Při ostříkání vodou je nutné počkat, než podklad uschne, 

a až poté lze začít nanášet nátěr Ashford formuly. Tento prostředek lze 

aplikovat i na vlhký beton bez výskytu louží. Co se týče údržby této povrchové 

úpravy, vystačíme si s mytím a stírám vlhkým mopem s přípravkem 

s neutrálním nebo vysokým pH. [29] 

6. 2 Pořizovací cena  

V tabulce 6 jsem provedl programu Eurocalc výtah cen těchto 

povrchových uprav do garáží. Epoxydová stěrka se řadí mezi dražší varianty 

řešení povrchové úpravy. Příjemným výsledkem je nátěr vodním sklem, který 

disponuje velice nízkou cenou oproti konkurentům. 

 

 

 

Tab.  6 Náklady potěrů na beton do garáží podle databáze URS [vlastní zdroj] 

 

 

Název: 
Jednotková 

cena na m2 

Pořizovací cena na 

30 m2 

Dvojnásobný epoxydový nátěr 431 Kč 12 921 Kč 

Epoxydová polymermalta 514 Kč 15 393 Kč 

Epoxydová stěrka 1 275 Kč 38 264 Kč 

Polyuretanový nátěr 628 Kč 18 826 Kč 

Nátěr vodním sklem 10 Kč 286 Kč 

Nátěr sokratem 46 Kč 1 370 Kč 

Ashford formula 65 Kč 1 950 Kč 
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Graf 3: Náklady potěrů na beton do garáží podle databáze URS [vlastní zdroj] 

6. 3 Životnost 

Životnost potěrových materiálů se velkou měrou odvíjí od odolnosti vůči 

chemikáliím. V tomto případě jsou potěry prováděny v garážích, tudíž se bude 

očekávat, že budou vynikat odolností vůči pohonným hmotám a olejům, které 

unikají z parkujících aut. V zimním období se očekává dobrá odolnost vůči 

účinkům posypové soli. Dále se životnost potěrů odvíjí od odolnosti proti vodě 

a frekventovanosti automobilů v garážích. Životnost jednotlivých potěrů 

porovnám jako v předešlém případě podle nabízené záruční lhůty. 

Tab. 7 Počet let záruky pro vybrané potěry. [vlastní zdroj] 

Název: Záruka: 

Dvojnásobný epoxydový nátěr 1 rok 

Epoxydová polymermalta 1 rok 

Epoxydová stěrka 1 rok 

Polyuretanový nátěr 1 rok 

Nátěr vodním sklem 2 roky 

Nátěr sokratem 2 roky 

Ashford formula 5 let 

Kč12 921 
Kč15 393 

Kč38 264 

Kč18 826 

Kč286 Kč1 370 Kč1 950 
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Graf 4: Grafické zobrazení počtu záručních let pro dané potěry. [vlastní zdroj] 

6. 4 Údržba 

Údržba potěrů není sice náročná, ale v případě garážových povrchů se 

jedná již už o větší plochu. Proto se údržba provádí strojním způsobem, který 

je rozhodně náročnější než ruční mytí. Jelikož se nacházím v garážích, tak je 

zde častý výskyt tekutých nečistot, které je potřeba co nejdříve odstranit. 

Některé potěry potřebují obnovu povrchové úpravy, a to pravidelnou aplikací 

vosku. V níže uvedené tabulce srovnávám údržbu jednotlivých potěrů dle 

náročnosti. 

Tab. 8 Zobrazení náročnosti údržby jednotlivých potěrů [vlastní zdroj] 

Název: Nenáročná Náročná 

Dvojnásobný epoxydový nátěr   

Epoxydová polymermalta   

Epoxydová stěrka   

Polyuretanový nátěr   

Nátěr vodním sklem   

Nátěr sokratem   

Ashford formula   
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6. 5 Estetika 

Na vzhled potěrů se nejčastěji bere ohled v místech reprezentativních 

nebo obytných – například na chodbách. V našem případě jsou tyto úpravy 

povrchu umístěné v garážích, kde je jejich hlavním úkolem odolnost a nikoliv 

estetika. Povrchové úpravy v garážích bývají například matné nebo lesklé. 

Další vliv na estetiku má také rovinnost podkladu. Tím, že potěry a stěrky 

nedisponují velkou tloušťkou, dost často kopírují podklad a dochází tak k tomu, 

že vliv rovinnosti se nepěkným způsobem podílí na vzhledu. V mém případě 

porovnání povrchových úprav zanedbávám s ohledem na nepodstatnost této 

vlastnosti. 

7 Balkóny a terasy 

Poslední nášlapné vrstvy, kterými se budu zabývat, se nacházejí na 

balkónech, které jsou ve 4. NP až 7. NP a dále na terase, která je pouze 

v posledním 8. NP. U teras a balkónu nelze řešit pouze nášlapnou vrstvu, ale 

musí se vzít v úvahu i podkladové vrstvy, které se mění na základě 

konstrukčních systému jednotlivých firem. Hlavním požadavkem na tyto 

podlahy je odolnost proti vnějším vlivům, a to například odolnost proti vodě, 

mrazu a povětrnostním podmínkám.  Konstrukce podlah je jak na terase, tak 

na balkónech provedena na železobetonový strop a potřebný spád pro odvod 

vody (1,5%) je proveden tepelnou izolací. Základní skladba na terase v 8. NP 

je ještě na rozdíl od balkónů opatřena parotěsnou zábranou, která je umístěna 

pod tepelnou izolací. Další provedení skladby provedu individuálně v dalším 

kroku mé práce.  

 

Obr. 13: Zobrazení základní skladby pod řešené varianty skladeb na konstrukci [vlastní zdroj] 



38 
 

7. 1 Zvolené souvrství 

Dekroof 10-C 

Podle projektové dokumentace je na danou skladbu (Obr. 13) od firmy 

DEK stavebniny aplikována skladba s názvem Dekroof 10-C. Jedná se 

o jednoplášťovou skladbu s neveřejným provozem pro pěší, s hlavní izolační 

vrstvou z asfaltových modifikovaných pásů s nosnou polyesterovou vložkou. 

Jako nášlapná vrstva je zvolena dlažba na podkladní betonové vrstvě. [30] 

Skladba: - Keramická dlažba lepená flexibilním tmelem tl. 10mm 

- Stěrková izolace tl. 3mm 

- Betonová mazanina tl. 44 mm 

- Drenážní vrstva – Dekdren tl. 20mm 

- Separační vrstva – Filtek 300 

- Hydroizolace – 2x asf. modifikovaný pás Elastek tl. 3mm 

 

Dekroof 10-A 

Jako další možnou variantu, kterou jsem zvolil do možného výběru 

souvrství pro terasy a balkóny od firmy DEK stavebniny, je skladba Dekroof 

10-A. Je to také jednoplášťová skladba určená do neveřejných pěších 

provozů. Její hlavní izolační vrstvou je fólie z měkčeného PVC a nášlapná 

vrstva je z keramické dlažby pokládané na rektifikační podložky. Vybrané 

souvrství je zde opět provedeno na daný podklad (Obr. 13). [31] 

 

Obr. 14: Zobrazení skladby podlahy Dekroof 10-C. [30] 
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Skladba: - Keramická Dlažba na podložkách tl. 35mm 

- Přířez fólie Dekplan77 tl. 1,5mm 

- Hydroizolace – Fólie Dekplan77 tl. 1,5mm 

- Tep. izolační desky – Kingspan Therma TR26 FM tl. 60mm 

Schlüter systém varianta č. 1: 

Mezi další firmy, které řeší podlahové konstrukce na terase 

a balkónech, se řadí firma Schlüter. Vybral jsem si pro optimalizaci mého 

výběru jejich variantu řešení na daný podklad (Obr. 13). Je to systém 

tenkovrstvé podlahové konstrukce nad tepelnou izolací, která odpovídá podle 

německých norem DIN 18195. Nosná konstrukce s vyspádovanou tepelnou 

izolací je chráněna proti pronikající vodě dvěma vrstvami z asfaltových 

modifikovaných pásů. Mezi izolací a roznášecí vrstvou je vložena drenáž pro 

odvod prosáklé vody. Roznášecí vrstva je provedena v tenké vrstvě bez trhlin, 

ve které je provedeno systémem Schlüter vyboulení. Mezi potěr a dlažbu je 

aplikována do tenké vrstvy lepidla kapilárně pasivní kontaktní drenáž. Tím se 

dosáhne celoplošného provzdušnění nalepení keramické dlažby, čímž dojde 

k rychlému a rovnoměrnému schnutí a tvrdnutí. [32] 

Skladba: - Keramické dlaždice do vodozdorného lepidla tl. 13mm 

- Kontaktní drenáž – Schlüter Ditra Drain 4 tl. 4mm 

- Roznášecí vrstva – Schlüter Bekotec Drain C25 – F4 tl. 23mm 

- Plošná drenáž – Schlüter Troba Plus tl. 8mm 

- 2 x asfaltový modifikovaný pás tl. 3mm 

Obr. 15: Zobrazení skladby podlahy Dekfloor 10-A. [31] 
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Schlüter systém varianta č. 2: 

Jako poslední do mého výběru jsem zařadil druhý systém provádění 

souvrství na danou konstrukci (Obr. 13) od firmy Schlüter. Jedná se o systém 

volně pokládaných samonosných dlaždic na fixační kroužky. U tohoto typu 

konstrukce tvoří tlakově stabilní plošná drenáž nosnou vrstvu pro samonosné 

dlaždice a zajišťuje rychlý odvod pronikající vody otevřenými spárami dlaždic. 

Fixační kroužky slouží k vytvoření rovnoměrných podložek z tenké vrstvy 

malty. Tyto kroužky po nanesení malty lze odebrat a znovu použít. [33] 

Skladba: - Velkoformátové samonosné keramické dlaždice tl. 20mm 

- Fixační kroužky s maltou – Schlüter Troba Stelz DR tl. 2mm 

- Tlakové stálá drenážní rohož – Schlüter Troba Plus 8G tl. 8mm 

- 2 x modifikovaný asfaltový pás tl. 3mm 

 

 

 

 

Obr. 16 Zobrazení skladby podlahy Schlüter v. 1 [32] 

Obr. 17: Zobrazení skladby podlahy Schlüter v. 2 [33] 
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7. 2 Pořizovací cena 

Pořizovací cena je v současné době nejvíce rozhodujícím prvkem pří 

výběru materiálu. Jak můžeme vidět níže v tabulce 9, cena se liší u souvrství 

podlahové skladby na terase a balkónu na základě toho, zda souvrství 

obsahuje roznášecí vrstvu z betonové mazaniny nebo cementového potěru 

anebo je přenášení zatížení zajištěno jiným způsobem. V následující tabulce 

a grafu je jasně znázorněno, že skladby podlah bez roznášecí vrstvy 

z betonové mazaniny nebo cementového potěru jsou více jak o polovinu 

levnější než skladby s roznášecí vrstvou. Což může být významným aspektem 

při výběru mezi těmito zvolenými variantami. 

Tab. 9 Pořizovací cena zvolených skladeb podlah na terase a balkónech [vlastní zdroj] 

Název: Cena za m2 Cena za 10 m2 

Dekroof 10-C 3 428,1 Kč 33 725,8 Kč 

Dekroof 10-A 1 860,6 Kč 18 610,0 Kč 

Schlüter V1 2 214,18 Kč 21 586,8 Kč 

Schlüter V2 1 726,88 Kč 17 268,8 Kč 

Kč3 428,10 
Kč1 860,60 Kč2 214,18 Kč1 726,88 

Kč33 725,80 

Kč18 610 

Kč21 586,80 

Kč17 268,80 

Kč0,00

Kč5 000,00

Kč10 000,00

Kč15 000,00

Kč20 000,00

Kč25 000,00

Kč30 000,00

Kč35 000,00

Kč40 000,00

Dekroof 10-C Dekrof 10-A Schlüter V1 Schlüter V2

m2 10 m2

Graf 5: Zobrazení pořizovacích cen skladeb podlah na terase a balkónech [vlastní zdroj] 
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7. 3 Životnost 

Dalším velice důležitým aspektem při výběru podlahy je životnost. 

U skladby podlah, které jsou vystaveny venkovním podmínkám (působení 

deště, mrazu, větru a různých nečistot), má veliký vliv na životnost dokonalé 

provedení takové podlahy. Musí být patřičně zajištěn odvod vody tak, aby 

nepronikala do konstrukce. Při provedení roznášecí vrstvy z betonové 

mazaniny nebo cementového potěru je potřeba zamezit vzniku trhlin, do 

kterých by mola pronikat voda a následně docházet k degradaci konstrukce. 

V tabulce 10 porovnám jednotlivé skladby podlah podle obdržené záruční lhůty 

za předpokladu, že je konstrukce provedena přesně podle pokynů výrobce. 

Tab. 10 Porovnání záručního období obdrženého výrobcem. [vlastní zdroj] 

Název: Záruční doba: 

Dekroof 10-C 10 let 

Dekroof 10-A 10 let 

Schlüter V1 5 let 

Schlüter V2 5 let 

 

Graf 6: Zobrazení porovnání záruční lhůty obdržené výrobcem. [vlastní zdroj] 
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7. 4 Údržba  

Každá podlaha vyžaduje alespoň minimální údržbu, pokud chceme co 

nejdéle zachovat její vzhled a funkci po celou dobu používání. Z důvodu, že 

jsem si zvolil podlahy, které mají jako nášlapnou vrstvu dlažbu, počítá se 

s údržbou typu stírání hadrem a vodou s čistícími prostředky a zametáním. 

Občas je však potřebné u dlažeb položených do lepícího tmelu se spárovací 

hmotou provést čištění spár strojově. U samonosných dlažeb pokládaných na 

podložky je nutné příležitostně provést kontrolu průchodnosti kanálků pro 

odvod vody, protože dlažby jsou umístěny v exteriéru, kde je možné jejich 

znečištění. V tabulce 11 je provedeno rozdělení podlah podle náročnosti 

údržby. 

Tab. 11 Zobrazení náročnosti údržby podlah na terase a balkónech. [vlastní zdroj] 

Název: Nenáročná Náročná 

Dekroof 10-C   

Dekroof 10-A   

Schlücter V1   

Schlüter V2   

 

7. 5 Estetika 

Vzhled tohoto typu podlahy se postupem času mění právě proto, že na 

něj působí dost velkou měrou vnější vlivy. V tomto případě vzhled podlahy 

velmi závisí na způsobu údržby a péči o podlahu. Příjemný vzhled podněcuje 

k výběru tohoto typu podlahy. V tabulce 12 provedu optimalizaci vzhledu 

podlah podle mého subjektivního hlediska. Následně oboduji dané typy podlah 

od 1 do 5, kdy jeden bod značí nejméně atraktivní vzhled podlahy.  
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Tab. 12 Zobrazení porovnání vzhledu daných podlah. [vlastní zdroj] 

Náhled podlahy: Název: Počet bodů 

 

Dekroof 10-C 2 

 

Dekroof 10-A 4 

 

Schlüter V1 2 

 

Schlüter V2 3 

 

8  Optimalizace výběru 

Cílem mé optimalizace výběru nášlapné vrstvy podlahy je porovnání 

a vybrání nejlepší možné alternativy. V předchozích kapitolách jsem převzal 

nášlapnou vrstvu z projektové dokumentace objektu v jednotlivých částech 

budovy a k nim přiřadil další možné varianty, které by se daly aplikovat do 

daného provozu. Výběr nejvhodnější nášlapné vrstvy byl proveden v obytné 

části, garážích a na předsazených konstrukcích.  
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Kritéria: 

Optimalizaci výběru provedu na základě několika kritérií, která se mění 

s ohledem na daný provoz ve vybrané části. Pro nášlapné vrstvy v obytné části 

objektu jsem zvolil mezi hlavní kritéria výběru pořizovací cenu, životnost, 

údržbu, estetiku a recyklovatelnost. Analýzu nášlapných vrstev v garážovém 

prostoru zhotovím podle kritérií: pořizovací cena, životnost a údržba. 

U přesazených konstrukcí jsem mezi hlavní kritéria nášlapné vrstvy zvolil 

pořizovací cenu, životnost, údržbu a estetiku. 

Vyhodnocení kritérií: 

V první části optimalizace výběru provedu vyhodnocení jednotlivých 

nášlapných vrstev v rámci konkrétně zvoleného kritéria. Výsledkem této 

analýzy bude tabulka s pořadím jednotlivých vrstev. Na základě získaného 

pořadí nášlapných vrstev získají jednotlivé varianty určitý počet bodů. 

Uřčení váhy kritérií: 

Následně zvolím jednotlivá kritéria podle vhodnosti a důležitosti pro 

daný typ prostředí. Kritériím přiřadím hodnoty 0–100 % (100 % určuje největší 

důležitost). 

Výsledek optimalizace: 

Výsledek optimalizace výběru nášlapné vrstvy lze získat součtem všech 

získaných bodů přenásobený koeficientem důležitosti dané kritériem. 

Nášlapná vrstva, která ve výsledku získá největší hodnotu, je tím určena jako 

nejvhodnější varianta pro dané prostředí. 
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8. 1 Optimalizace výběru – nášlapné vrstvy 

Tabulky pořadí: 

Tab. 13 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Keramická dlažba 25 212 6. 2 2 7. 1 

Dřevěná podlaha 36 820 7. 1 25 1. 7 

Koberec 10 487 1. 7 5 6. 2 

Laminát 19 468 3. 5 10 3. 5 

PVC 13 627 2. 6 20 2. 6 

Marmoleum 19 849 4. 4 10 3. 5 

Korek 20 249 5. 3 10 3. 5 

 

Tab. 14 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Keramická dlažba Náročná 4. 4 2 5. 3 

Dřevěná podlaha Náročná 4. 4 5 1. 7 

Koberec Náročná 4. 4 2 5. 3 

Laminát Nenáročná 1. 7 3 4. 4 

PVC Nenáročná 1. 7 4 2. 6 

Marmoleum Nenáročná 1. 7 1 7. 1 

Korek Náročná 4. 4 4 2. 6 
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Tab. 15 Pořadí nášlapných vrstev podle recyklovatelnosti [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Pořadí Body 

Keramická dlažba ANO 1. 7 

Dřevěná podlaha ANO 1. 7 

Koberec NE 6. 2 

Laminát ANO 1. 7 

PVC NE 6. 2 

Marmoleum ANO 1. 7 

Korek ANO 1. 7 

 

 

 

Zvolení vah kritérií: 

Tab. 16 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyklovatelnost 

Váha [%] 100 % 80 % 70 % 60 % 20 % 
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Vyhodnocení: 

Tab. 17 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyk. 

Váha [%] 100 % 80 % 70 % 60 % 20 % 

Keramická dlažba 2 0,8 2,8 1,8 1,4 

Dřevěná podlaha 1 5,6 2,8 4,2 1,4 

Koberec 7 1,6 2,8 1,8 0,4 

Laminát 5 4 4,9 2,4 1,4 

PVC 6 4,8 4,9 3,6 0,4 

Marmoleum 4 4 4,9 0,6 1,4 

Korek 3 4 2,8 3,6 1,4 

 

 

 

Tab. 18 Optimalizace nášlapné vrstvy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Keramická dlažba 8,8 7. 

Dřevěná podlaha 15 3. 

Koberec 13,6 6. 

Laminát 17,7 2. 

PVC 19,7 1. 

Marmoleum 14,9 4. 

Korek 14,8 5. 
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8. 2 Optimalizace výběru – povrch parkovací plochy 

Tabulky pořadí: 

Tab. 19 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Dvojnásobný 

epoxydový nátěr 
12 921 4. 4 1 4. 4 

Epoxydová 

polymermalta 
15 393 5. 3 1 4. 4 

Epoxydová 

stěrka 
38 264 7. 1 1 4. 4 

Polyuretanový 

nátěr 
18 826 6. 2 1 4. 4 

Nátěr vodním 

sklem 
286 1. 7 2 2. 6 

Nátěr sokratem 1 370 2. 6 2 2. 6 

Ashford formula 1 950 3. 5 5 1. 7 

 

Tab. 20 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body 

Dvojnásobný epoxydový nátěr Náročná 6. 2 

Epoxydová polymermalta Nenáročná 1. 7 

Epoxydová stěrka Nenáročná 1. 7 

Polyuretanový nátěr Náročná 6. 2 

Nátěr vodním sklem Nenáročná 1. 7 

Nátěr sokratem Nenáročná 1. 7 

Ashford formula Nenáročná 1. 7 
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Zvolení vah kritérií: 

Tab. 21 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací cena Životnost Údržba 

Váha [%] 30 % 100 % 70 % 

 

Vyhodnocení: 

Tab. 22 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací cena Životnost Údržba 

Váha [%] 30 % 100 % 70 % 

Dvojnásobný epoxydový nátěr 1,2 4 1,4 

Epoxydová polymermalta 0,9 4 4,9 

Epoxydová stěrka 0,3 4 4,9 

Polyuretanový nátěr 0,6 4 1,4 

Nátěr vodním sklem 2,1 6 4,9 

Nátěr sokratem 1,8 6 4,9 

Ashford formula 1,5 7 4,9 

 

Tab. 23 Optimalizace povrch parkovací plochy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Dvojnásobný epoxydový nátěr 6,6 6. 

Epoxydová polymermalta 9,8 4. 

Epoxydová stěrka 9,2 5. 

Polyuretanový nátěr 6 7. 

Nátěr vodním sklem 13 2. 

Nátěr sokratem 12,7 3. 

Ashford formula 13,4 1. 
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8. 3 Optimalizace výběru – balkóny a terasa 

 

Tabulky pořadí: 

Tab. 24 Pořadí souvrství podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Dekroof 10-C 33 725,8  4. 1 10 1. 4 

Dekroof 10-A 18 610,0  2. 3 10 1. 4 

Schlüter V1 21 586,8  3. 2 5 3. 2 

Schlüter V2 17 268,8  1. 4 5 3. 2 

 

Tab. 25 Pořadí souvrství podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Dekroof 10-C Náročná 3. 2 2 3. 2 

Dekroof 10-A Nenáročná 1. 4 4 1. 4 

Schlüter V1 Náročná 3. 2 2 3. 2 

Schlüter V2 Nenaáročná 1. 4 3 2. 3 

 

Zvolení vah kritérií: 

Tab. 26 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika 

Váha [%] 80 % 100 % 40 % 60 % 
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Vyhodnocení: 

Tab. 27 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika 

Váha [%] 80 % 100 % 40 % 60 % 

Dekroof 10-C 0,8 4 0,8 1,2 

Dekroof 10-A 2,4 4 1,6 2,4 

Schlüter V1 1,6 2 0,8 1,2 

Schlüter V2 3,2 2 1,6 2,4 

 

Tab. 28 Optimalizace souvrství podlah na balkónech a terase [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Dekroof 10-C 6,8 3. 

Dekroof 10-A 10,4 1. 

Schlüter V1 5,6 4. 

Schlüter V2 9,2 2. 

 

 

8. 4 Optimalizace výběru – koupelna a chodba 

V této části analýzy jsem ucelil výběr nášlapných vrstev podlah 

vhodných do koupelen a chodeb. Tímto se optimalizace výběru nášlapu týkají 

keramické dlažby, laminátové podlahy, PVC a korkové podlahy. 
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Tabulky pořadí: 

Tab. 29 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Keramická dlažba 25 212 4. 1 2 4. 1 

Laminát 19 468 2. 3 10 2. 3 

PVC 13 627 1. 4 20 1. 4 

Korek 20 249 3. 2 10 2. 3 

 

Tab. 30 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Keramická dlažba Náročná 3. 2 2 4. 1 

Laminát Nenáročná 1. 4 3 3. 2 

PVC Nenáročná 1. 4 4 1. 4 

Korek Náročná 3. 2 4 1. 4 

 

Tab. 31 Pořadí nášlapných vrstev podle recyklovatelnosti [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Pořadí Body 

Keramická dlažba ANO 1. 4 

Laminát ANO 1. 4 

PVC NE 4. 1 

Korek ANO 1. 4 
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Zvolení vah kritérií: 

Tab. 32 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyklovatelnost 

Váha [%] 70 % 100 % 90 % 80 % 20 % 

 

Vyhodnocení: 

Tab. 33 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyk. 

Váha [%] 70 % 100 % 90 % 80 % 20 % 

Keramická dlažba 0,7 1 1,8 0,8 0,8 

Laminát 2,1 3 3,6 1,6 0,8 

PVC 2,8 4 3,6 3,2 0,2 

Korek 1,4 3 1,8 3,2 0,8 

 

Tab. 34 Optimalizace nášlapné vrstvy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Keramická dlažba 5,1 4. 

Laminát 11.1 2. 

PVC 13,8 1. 

Korek 10,2 3. 

 

8. 5 Optimalizace výběru – kuchyně 

V této části analýzy jsem ucelil výběr nášlapných vrstev podlah 

vhodných do kuchyní a kuchyňských koutů. Tímto se optimalizace výběru 

nášlapu týkají keramické dlažby, laminátové podlahy, PVC a marmolea. 
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Tabulky pořadí: 

Tab. 35 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Keramická dlažba 25 212 4. 1 2 4. 1 

Laminát 19 468 2. 3 10 2. 3 

PVC 13 627 1. 4 20 1. 4 

Marmoleum 19 849 3. 2 10 2. 3 

 

Tab. 36 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Keramická dlažba Náročná 4. 1 2 3. 2 

Laminát Nenáročná 1. 4 3 2. 3 

PVC Nenáročná 1. 4 4 1. 4 

Marmoleum Nenáročná 1. 4 1 4. 1 

 

Tab. 37 Pořadí nášlapných vrstev podle recyklovatelnosti [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Pořadí Body 

Keramická dlažba ANO 1. 4 

Laminát ANO 1. 4 

PVC NE 4. 1 

Marmoleum ANO 1. 4 
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Zvolení vah kritérií: 

Tab. 38 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyklovatelnost 

Váha [%] 70 % 80 % 100 % 90 % 20 % 

 

Vyhodnocení: 

Tab. 39 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyk. 

Váha [%] 70 % 80 % 100 % 90 % 20 % 

Keramická dlažba 0,7 0,8 1 1,8 0,8 

Laminát 2,1 2,4 4 2,7 0,8 

PVC 2,8 3,2 4 3,6 0,2 

Marmoleum 1,4 2,4 4 0,9 0,8 

 

Tab. 40 Optimalizace nášlapné vrstvy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Keramická dlažba 5,1 4. 

Laminát 12 2. 

PVC 13,8 1. 

Marmoleum 9.5 3. 

 

8. 6 Optimalizace výběru – Obývací pokoj 

V této části analýzy jsem ucelil výběr nášlapných vrstev podlah 

vhodných do obývacích pokojů. Tímto se optimalizace výběru nášlapu týkají 

dřevěné podlahy, koberce, laminátové podlahy, PVC a korkové podlahy. 
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Tabulky pořadí: 

Tab. 41 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha 36 820 5. 1 25 1. 5 

Koberec 10 487 1. 5 5 5. 1 

Laminát 19 468 3. 3 10 3. 3 

PVC 13 627 2. 4 20 2. 4 

Korek 20 249 4. 2 10 3. 3 

 

 

Tab.  42 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha Náročná 3. 3 5 1. 5 

Koberec Náročná 3. 3 2 5. 1 

Laminát Nenáročná 1. 5 3 4. 2 

PVC Nenáročná 1. 5 4 2. 4 

Korek Náročná 3. 3 4 2. 4 
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Tab. 43 Pořadí nášlapných vrstev podle recyklovatelnosti [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha ANO 1. 5 

Koberec NE 4. 2 

Laminát ANO 1. 5 

PVC NE 4. 2 

Korek ANO 1. 5 

 

Zvolení vah kritérií: 

Tab.  44 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyklovatelnost 

Váha [%] 60 % 80 % 80 % 100 % 20 % 

 

Vyhodnocení: 

Tab. 45 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyk. 

Váha [%] 60 % 80 % 80 % 100 % 20 % 

Dřevěná podlaha 0,6 4,0 2,4 5 1,0 

Koberec 3,0 0,8 2,4 1 0,4 

Laminát 1,8 2,4 4,0 2 1,0 

PVC 2,4 3,2 4,0 4 0,4 

Korek 1,2 2,4 2,4 4 1,0 
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Tab. 46 Optimalizace nášlapné vrstvy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Dřevěná podlaha 13 2. 

Koberec 7,6 5. 

Laminát 11,2 3. 

PVC 14 1. 

Korek 11 4. 

 

8. 7 Optimalizace výběru – ložnice a pokoj 

V této části analýzy jsem ucelil výběr nášlapných vrstev podlah 

vhodných do ložnic a pokojů. Tímto se optimalizace výběru nášlapu týkají 

dřevěné podlahy, koberce, laminátové podlahy a korkové podlahy. 

Tabulky pořadí: 

 

 

Tab. 47 Pořadí nášlapných vrstev podle pořizovací ceny a životnosti [vlastní zdroj] 

Název: Pořizovací 

cena v Kč 

Pořadí Body Záruka: 

Počet let 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha 36 820 4. 1 25 1. 4 

Koberec 10 487 1. 4 5 4. 1 

Laminát 19 468 2. 3 10 2. 3 

Korek 20 249 3. 2 10 2. 3 

 

 

 

 



60 
 

Tab. 48 Pořadí nášlapných vrstev podle údržby a estetiky [vlastní zdroj] 

Název: Údržba Pořadí Body Estetika: 

Body 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha Náročná 2. 3 5 1. 4 

Koberec Náročná 2. 3 2 4. 1 

Laminát Nenáročná 1. 4 3 3. 2 

Korek Náročná 2. 3 4 2. 3 

 

Tab. 49 Pořadí nášlapných vrstev podle recyklovatelnosti [vlastní zdroj] 

Název: Recyklovatelnost 

ANO/NE 

Pořadí Body 

Dřevěná podlaha ANO 1. 4 

Koberec NE 4. 1 

Laminát ANO 1. 4 

Korek ANO 1. 4 

 

Zvolení vah kritérií: 

 

Tab. 50 Tabulka zvolených vah kritérií [vlastí zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyklovatelnost 

Váha [%] 80 % 100 % 90 % 70 % 20 % 
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Vyhodnocení: 

Tab. 51 Získaný počet bodů nášlapných vrstev po přenásobení koeficienty [vlastní zdroj] 

Kritérium: Pořizovací 

cena 

Životnost Údržba Estetika Recyk. 

Váha [%] 80 % 100 % 90 % 70 % 20 % 

Dřevěná podlaha 0,8 4 2,7 2,8 0,8 

Koberec 3,2 1 2,7 0,7 0,2 

Laminát 2,4 3 3,6 1,4 0,8 

Korek 1,6 3 2,7 2,1 0,8 

 

Tab. 52 Optimalizace nášlapné vrstvy [vlastní zdroj] 

Název: Celkový počet bodů Pořadí 

Dřevěná podlaha 11,1 2. 

Koberec 7,8 4. 

Laminát 11,2 1. 

Korek 10,2 3. 
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9 Diskuze 

Obytné místnosti: 

Z posuzovaných variant nášlapných vrstev podlah, ze všeobecného 

pohledu, vyšla po analýze jako nejlepší varianta PVC Novilon Viva. Jednalo 

se o předvídatelný výsledek, jelikož PVC disponuje celkem nízkou pořizovací 

cenou a údržba této nášlapné vrstvy není nikterak náročná. Dále disponuje 

příjemným vzhledem, kde jsem zvolil imitaci dřevěné podlahy. Proto i při 

konkrétním porovnání pro jednotlivé místnosti byla vyhodnocena jako nejlepší 

nášlapná vrstva pro koupelny, kuchyně a obývací pokoje. Do ložnice a pokoje 

po analýze se jako nejvhodnější varianta naskytla podlahová krytina 

z laminátových parket Parador classic 1030. 

Parkovací plocha: 

Pro úpravu povrchu parkovací plochy se naskytlo více vhodných 

kandidátů. Jako nejvhodnějším řešením podle analýzy je, ačkoli opravdu s 

těsným výsledkem, přípravek Ashford formula od firmy Emzet. Tento přípravek 

předčil ostatní hlavně díky své záruční lhůtě a kvůli tomuto faktu vyhrál. Tento 

přípravek je podle mého názoru velice nadčasovým řešením povrchu 

parkovací plochy a zatím se příliš v české republice nepoužívá. Postupně však 

začíná pronikat na český trh. 

Balkóny a terasy: 

V případě řešení podlahového souvrství na balkónech a terasách se po 

analýze projevuje skladba podlahy Dekroof 10-A od firmy DEK stavebniny jako 

nevhodnější řešení. Jedná se o podlahu s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby pokládanou na rektifikační podložky. Dle mého názoru se jedná 

o krytinu příjemného vzhledu a díky systému odvodnění by si mohla tento 

vzhled zachovat déle jak dlažby připevněné pomocí lepidla. Tudíž nehrozí 

vznik kaluží a degradace spár.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat optimální nášlapnou vrstvu 

do obytných místností, na předsazené konstrukce a do garáží. Tento způsob 

výběru nášlapné vrstvy lze aplikovat i v jiných případech. Uvedená metodika 

výběru může být nápomocna pří návrhu dalších nášlapných vrstev podlah 

jiných objektů. 

Před zahájením výběru nášlapných vrstev jsem provedl analýzu návrhu 

skladby podlahy pod nášlapnou vrstvou. Zjišťoval jsem, zda konstrukce 

podlahy je schopna splnit potřebné stavebně-fyzikální požadavky. Vzhledem 

k vadám ve skladbě podlahového souvrství v převzaté projektové 

dokumentaci jsem stávající návrh podlah upravil. 

Nášlapné vrstvy navržené v projektové dokumentaci byly doplněny 

o vlastní výběr nášlapných vrstev, které jsem mezi sebou analyzoval. 

Porovnávání nášlapných vrstev jsem provedl podle zvolených kritérií, které 

jsem považoval za podstatné (pořizovací cena, životnost, údržba, estetika 

a recyklovatelnost). Navržená kritéria se dají podle potřeby investora doplnit 

nebo upravit. Jednotlivá kritéria a jejich podstatu jsem určil na základě provozu 

v dané místnosti. Při porovnání nášlapných vrstev jsem aplikoval hodnotící 

metodu, při které jednotlivé nášlapné vrstvy získaly určitý počet bodů, který byl 

následně násoben koeficientem podstatnosti dané kritériem.  Varianta, která 

v analýze získala nejvíce bodů, byla určena za nejvhodnější variantu řešení. 

Tímto způsobem jsem stanovil, že navržené podlahy, které byly 

provedeny na požadavek investora, nebyly příliš vhodně zvoleny. Investor 

nebyl příliš omezen finančními prostředky, a tak nášlapné vrstvy byly navrženy 

na základě jejich obliby.  

Díky této bakalářské práci, jsem se mohl více ponořit do problematiky 

podlah a nášlapných vrstev. Objevil jsem mnoho zajímavých řešení 

nášlapných vrstev v různých provozech a setkal jsem se s novými 

a zajímavými materiály. S těmito postupy po analýze nejvhodnější varianty 

nášlapné vrstvy jsem se ve výuce ještě neseznámil, a proto jsem rád za tu 

zkušenost. 
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