
Jak postupovat při měření vlhkosti podkladu na místě pokládky 

podlahoviny? Možnosti měření vlhkosti a přístrojové vybavení. 

Tento článek se věnuje různým způsobům měření vlhkosti podkladů, specifikuje výhody a nevýhody 

jednotlivých přístrojů, relevance metody v případě soudního sporu a udává požadovaná kriteria 

maximální přípustné vlhkosti pro pokládku podlahových krytin. 

Rozdělení metod měření vlhkosti podlahových vrstev: 

Nedestruktivní (nepřímé metody bez mechanického porušení měřené vrstvy) 

 Indukční 

 kontaktní 

 odporové 

Destruktivní (je nezbytný odběr zkušebního vzorku z podkladu) 

 Karbidová CM metoda 

 Laboratorní gravimetrická (váhová) metoda 

Měřící metody lze různě kombinovat. Podle správné praxe kladeče podlahových krytin i zkušeností 

soudního znalce jsou nepřímé metody orientační, zatím co karbidová CM a gravimetrická metoda 

patří k nejpřesnějším a obě jsou uznatelné v i případě soudního sporu. 

Pro nedestruktivní měření se používají indukční příložné přístroje. Ty dávají pouze orientační 

hodnoty, ze kterých je možno odhadnout, zda je vlhkost podkladu nízká, střední, nebo vysoká (Obr. 

1). Nevýhodou elektrických vlhkoměrů využívajících principu elektromagnetické indukce je výrazné 

zvýšení měřené hodnoty vlhkosti v okolí roxorové armatury a zkreslení odhadované hodnoty. 

Přesnější údaje získáme kontaktními odporovými měřidly které jsou obvykle vybavené příložnými 

typy elektrod (TRAMEX CME4, GANN 4050 se sondou M18 + M20 OF15) nebo kontaktní příložnou 

sondou (např. typ GANN RTU 600). (Obr. 2) nebo odporovým vlhkoměrem se zapichovacími hroty s 

předvrtáním otvorů a jejich vyplněním vodivou pastou (např. typ. WHT). Tyto metody nemají 

dostatečnou přesnost ani oporu v ČSN, slouží jako orientační. 

Za spolehlivé destruktivní měření se považuje karbidová metoda - CM přístroj (RADKE TECHNIK, 

GANN, RIEDEL DE HAËN AG, atp.), který lze použít přímo na stavbě a má oporu v české legislativě 

v případě sporu. Do tlakové láhve CM přístroje přidáme po rozdrcení a navážení potřebného 

množství odebraného vzorku ocelovou kuličku, ampuli s karbidem vápníku, láhev hermeticky 

uzavřeme a protřeseme každých 5 minut. Po uplynutí doby předepsané výrobcem (obvykle 15 - 20 

min.) na manometru odečteme tlak v barech a v převodní tabulce v závislosti na množství navážky 5, 

10, 15, nebo 20 g, odečteme hodnotu CM. U anhydritových podkladů hodnota zjištěná CM 

přístrojem přímo odpovídá relativní vlhkosti vzorku v hmotnostních %. V případě cementových 

mazanin z hodnoty CM zjistíme vlhkost v hmotnostních % např. podle Tabulky č. 2, normy ČSN 49 

2120 Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování, nebo ji můžeme odečíst z Grafu 1 (zdroj: odborný 

článek soudního znalce Ing. R. Coufala, CSc.). 



 

 

Graf 1 – Cementové mazaniny - Převod CM hodnot na hmotnostní % 

Nejpřesnější destruktivní metodou zjištění vlhkosti podkladu je hmotnostní (gravimetrická) zkouška, 

prováděna v laboratoři. (Obr. 3). Vzorek cca 5 cm x 5 cm x tloušťka vrstvy až po separační PE vrstvu 

(obvykle 40-60 mm) pro zkoušku vlhkosti podkladu odebíráme v nejvlhčím místě, zpravidla v koutě 

místnosti ve vzdálenosti cca 50 cm od svislé konstrukce, kde je předpoklad snížené cirkulace vzduchu. 

Místo s nejvyšším obsahem vlhkosti můžeme snáze najít při použití příložného orientačního přístroje 

pro nedestruktivní odhad vlhkosti stavebních materiálů (typ GANN COMPACT B, TRAMEX MRH III, 

TROTEC atp.). Nutné je odebraný vzorek před převozem do laboratoře hermeticky zabalit, nejlépe do 

několika vrstev igelitových sáčků, nebo do skleničky se šroubovacím uzávěrem opatřeným pryžovým 

těsněním (vhodná je např. lahvička od dětské přesnídávky), nebo do skleněné lékárenské 

prachovnice se zabroušenou zátkou i hrdlem. Vzorek podkladu musí být jednoznačně 

identifikovatelný, doporučujeme vzorek označit pořadovým číslem, datem a místem odběru. 

Zkouška má oporu v ČSN (doplnil bych č. normy) a její výhodou je písemný doklad - Protokol o 

zkoušce vlhkosti, který je v případě sporu dostatečně průkazný.  

 



 

Vlhkost podkladu pro jednotlivé druhy podlahových krytin musí splňovat požadavky ČSN 74 4505 

Podlahy – Společná ustanovení, Tabulka 8. 

 

Závěr 

Aby podlaha splnila všechny technické požadavky norem a estetické nároky investora, je 

potřeba dodržovat požadavky norem a návod na montáž. Měřící technika podlaháři usnadní 

rozhodování o dalším postupu prací. Teprve na základě vyhodnocení naměřených hodnot vlhkosti se 

dá rozhodnout, zda např. z důvodů vysoké vlhkosti podkladu může dojít k poškození podlahové 

krytiny a vzniku vad podlahy, či nikoli. Na základě výsledků měření vlhkosti podkladu se můžeme 

rozhodnout pokládku odložit, případně použít stavební chemii k uzavření vlhkosti a pokračovat ve 

stavebních pracech bez narušení harmonogramu stavebního procesu. 

V případě nejasností či dotazů můžete kontaktovat oddělení Studia izolací a podlahovin, Ing. Jiřího 

Zálešáka na tel. čísle 577 503 323 

 

Obr. 1 – Indukční přístroj GANN 



 

Obr. 2 – Měření odporovou metodou s vodivou pastou 

 

Obr. 3 – Váhy s ohřevem, přístroj pro gravimetrické zkoušky vlhkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – CM přístroj 

 



 

Obr. 5 – Příložný přístroj pro kontaktní měření vlhkosti podkladu - TRAMEX CME4 


