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Pepa Voborník – o masivních dřevěných podlahách

Klasika, na které se píší
životní příběhy
Masivní dřevěná podlaha, to je klasika z přírodního materiálu; parkety, palubky, prkna, fošny, kdy jednotlivé 
dílce jsou vždy z jednoho kusu dřeva. Pokládá se celoplošným lepením, případně u palubek na dřevěný rošt 
přibíjením, šroubováním. Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiál a dodnes se s ním setkáváme v různých 
podobách na různých místech. Masivní dřevo najdeme jak v exteriéru, tak v interiéru použité jako stavební 
dřevo, konstrukční dřevěné prvky, dřevěný nábytek, podlahy a mnoho dalšího. Budu se zabývat masivním 
dřevem v interiéru a jeho použitím na podlahy. Protože podlahy, ty mě zajímají. 

Ne do každého interiéru se každá podlaha hodí, to je jasné. Své místo díky 
vlastnostem a užitné hodnotě má každá podlaha, to bych nerad podceňoval. 
I ta vinylová má své místo v interiéru. Ale jeden z důvodů, proč se lidé tak, 
na můj vkus možná až masivně, hrnou do PVC podlah je prý oproti dřevěné 
masivní podlaze nižší cena. A tady bych se rád pozastavil. Je tomu opravdu 
tak? Spočítal to někdo? Pokud mám argument, že pro tu či onu podlahu 
jsem se rozhodl z těchto důvodů a ty důvody jsou hlavně technické, je 
vše v pořádku. Pokud se ale o něčem, co nám má sloužit dlouhodobě, 
začneme rozhodovat pouze podle ceny nebo podle momentální situace na 
trhu, můžeme snadno prodělat. 
Někdy mi přijde, že lidé přemýšlejí z krátkodobého úhlu pohledu. Často 
slýchám otázky: Jakou máte nejlevnější vinylovou podlahu? Jakou mi na 
to dáte slevu? Když se s lidmi dám do řeči, přijdeme společně na to, že ani 
neví, co vlastně přesně vinylová podlaha je a z čeho se skládá. Potom jsou 
překvapeni, že jde vlastně o PVC, které reaguje na změny teplot. A s touto 
myšlenkou si jdeme pořídit podlahu – co nejlevnější, abychom ušetřili. 
A opravdu šetříme? Pro toho, kdo podlahu kupuje, je důležité, aby si sám 
položil pár otázek týkajících se toho, co od podlahy očekává, na jak dlouho 
ji plánuje. Ty můžete najít třeba v mém článku na videopodlahách.cz „Jak 
správně vybrat podlahu. Otázky, na které hledejte odpovědi.“; několik 
hlavních bodů shrnují následující řádky. 

1. Udělejte si představu, na jak dlouho podlahu chcete. Určitě to 
stojí za úvahu a časový horizont je důležitý faktor. Je to indikátor 
pro určení typu materiálu, ze kterého budete podlahy mít.

2. Mějte jasno, jestli upřednostňujete materiály přírodní nebo 
umělé. To znamená dřevo, korek, linoleum nebo PVC atd. 

3. Do jaké místnosti se podlaha bude pokládat? Má to být 
kuchyň, obývák, ložnice, pokoj, chodba, koupelna nebo WC, 
zimní zahrada, garáž, sklep, balkon, sauna? 

4. Co by vám vyhovovalo víc? Podlaha, která je měkká, 
 nebo tvrdá?
5. Teplejší nebo chladnější? 
6. Máte děti, které jsou malé a na podlaze si hrají, lezou apod.?
7. Máte zvířecí mazlíčky: psa, kočku nebo jiné zví řata?

praxe materiály & technologie

Pamatuji doby, kdy se u nás ve firmě Podlahářství Voborník týdně realizovalo 
několik dřevěných podlah. Hned v závěsu byly podlahy korkové. Lidé měli 
mnohem blí že k přírodním materiálům. Pak přišel boom laminátových 
podlah, kterému jsme celkem zdatně odolali. Ale teď jsou už pár let masivně 
dodávané vinylové podlahy a ještě nověji designové vinylové dílce, a tam 
už je vidět, že jejich nástup je opravdu silný, i díky masivní reklamě. Chápu 
i to, že na pokládku PVC podlahy nebo chcete-li vinylové podlahy v dílcích 
nepotřebuji tolik nářadí a s přesnými dílci si poradí kdejaký kutil, pokud 
má dobře připravený a srovnaný podklad. To znamená, že to není pokládka 
až tak o řemeslném umu, ale řadí se mezi ty jednodušší. 

Masivní dubové podlahy AKTO.
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Vraťme se ale k ceně. Pokud chcete šetřit, a do interiéru by se vám dřevěná 
podlaha hodila i líbila, jednoznačně je to nejlevnější varianta. Jen těžko si 
dovedu představit, že vinylovou podlahu budete mít 20–30 let. Zkuste si 
vypočítat skutečnou hodnotu vaší podlahy. Postačí pořizovací cenu vydělit 
lety, po kolik vám podlaha vydrží a v takové kondici, abyste mohli říci, že je 
pořád pěkná a slouží dobře. Tuto větu u masivních dřevěných podlah můžete 
pronést klidně i za 30 nebo 50 let, nebo ji mohou vyslovit vaše vnoučata; 
podlaha po dědovi a babičce se vyčistí, naolejuje a je zase krásná. A navíc 
má svého ducha. Už se na ní něco zažilo, mnohdy na ní spousta generací 
udělala své první krůčky, a pak když se koukáte na fotografie, kde se spousty 
věcí mění, pouze masivní dřevěná podlaha zůstává. 

VÝHODY DŘEVĚNÉ PODLAHY
• Hodí se do každého interiéru, působí příjemně, teple, každá 

podlaha, každé prkno je originál. 
• Vydrží dlouhá desetiletí, výjimkou nejsou ani staletí.
• Možnost barevné úpravy, tónování barevnými oleji.
• Při dodržení druhu dřeviny a rozměru lze většinu použít na 

podlahové topení, tepelný odpor do 0,15, správně vysušené 
podlahy 9 % +/–2 %. 

• Vhodná pro alergiky.
• Dřevo je izolant, v létě chladí, v zimě hřeje.
• Pro své vlastnosti hojně využíváno v souvislosti s úsporou energií.
• Tlumí zvuky a vibrace. 
• Kde je dřevo, tam je příjemné klima.
• Dá se několikrát renovovat a opravovat.
• Dřevěné masivní podlahy dodají interiéru osobitost. 
• Dřevěné podlahy v interiéru vytvoří dominantní prvek.

NEVÝHODY DŘEVĚNÉ PODLAHY
• Časově náročnější a pracnější pokládka. 
• Pravděpodobnost rozměrových změn se změnami vlhkosti, vznik 

spár. Ideální prostředí pro dřevo i pro člověka je teplota kolem 
21–22 °C a cca 50–60% vlhkost vzduchu.

• Při pádu těžkých předmětů hned viditelné dopady na podlaze.

Pořízení masivní dřevěné podlahy patří mezi investice, které se na začátku 
mohou zdát větší, ale rozpočítáme-li je do životnosti podlahy, ihned zjistíte, 
že jsme ušetřili nemalé finanční prostředky. Dřevěnou podlahou zhod-
nocujete bydlení. Kdo má doma dřevěnou podlahu, ví o čem píšu a že 
je to pravda. Na dřevěných podlahách se mnohdy píší životní příběhy. 
Zaznamenají naše první krůčky a dědí se po generace. Dřevo tu je a stále 
bude. Není trendovou záležitostí, je to životní styl. 

Josef Voborník
www.videopodlahy.cz

Masivní dubová podlaha FellWood.

Masivní dubové parkety lakované lakem Loba.

Staré dřevěné schody na zámku moravský Krumlově. Staré dubové schody na zámku, po kterých vodily koně.


