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Pokládka dlažby do trávníku

Pokládka dlažby na terče

Pokládka dlažby na štěrk

Pokládka dlažby na potěr

www.hornbach.cz www.hornbach.cz

Mnoho dalších projektových tipů 
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

Na co bys neměl zapomenout:Na co bys neměl zapomenout: Dvě dlažby, jeden vzhled!
Dlažby pro interiér a exteriér jsou optimál-
ním řešením, pokud chceš svůj obytný pro-
stor opticky prodloužit do venkovní oblasti. 
Zajistí harmonický přechod z  interiéru do 
exteriéru. Dlažby mají stejný design a  liší 
se pouze tloušťkou. Do interiéru jsou vhod-

né dlažby o  tloušťce 1 cm, ve venkovní 
oblasti se pokládají 2 cm silné dlažby. 
Nejnovější trendy v oblasti dlažeb přispívají 
k vytvoření pohodové atmosféry pod širým 
nebem.

Pokládka dlažby v interiéru

Pokládka dlažby pro 
interiér a exteriér

návod

Pokládka dlažby v  interiéru se ti podaří, 
pokud budeš pamatovat na několik důleži-
tých věcí. V  každém případě budeš potře-
bovat správný podklad, vhodné lepidlo na 
dlažbu a především vhodné dlaždice.

Jak správně provést pokládku dlažby, se 
dozvíš v  podrobných návodech, které jsou 
určeny pro tvůj projekt. Tam najdeš kom-

pletní informace k  XXL dlažbám a  jejich 
správné pokládce. Nebo také kde začít 
s pokládkou u komplikovaných půdorysů.

Ale dlažba není všechno. Vyžádej si správné 
informace k mnoha jiným tématům týkají-
cích se dlažby. Poté budeš připraven také 
na obložení stěn, pokládku na dřevěné pod-
lahy a mnohé další speciality.

Materiál:
 Dlažba
 Akrylát
 Balkónové těsnění
 Těsnicí páska
 Flexibilní spárovací malta
 Flexibilní lepidlo
 Silikon

Nářadí:
 Vědro
 Distanční křížky

 Řezačka na dlažbu

 Sada na mytí dlažby

 Hladítko na spáry

 Hladící lžíce

 Kartušová pistole

 Lžíce

 Chránič kolen

 Zvedač desek

 Štětka

 Míchadlo

 Vodováha

 Skládací metr

Materiál:
 Dlažba
 Štěrk – velikost zrn 2–5 mm

Nářadí:
 Gumové kladivo, bílé

 Dřevěný kolík
 Lžíce
 Zednická šňůra
 Zvedač desek
 Rýč
 Vodováha
 Skládací metr

Materiál:
 Dlažba
  Materiál na ochranu proti mrazu
  Spárovací malta
 Štěrk – velikost zrn 2–5 mm

Nářadí:
 Koště

 Distanční křížky

 Gumové kladivo, bílé

 Rovnací lať

 Lopata

 Zvedač desek

 T profily

 Vodováha

 Skládací metr

Materiál:
 Dlažba
 Rektifikační terč
 Nivelační destičky

Nářadí:
 Odlamovací nůž
 Řezačka na dlažbu
 Zvedač desek
 Vodováha
 Skládací metr

Měřítko náročnosti pokládky dlažby do trávníku

nízká vysoká

Měřítko náročnosti pokládky dlažby na štěrk

nízká vysoká

Měřítko náročnosti pro pokládku dlažby na potěr

nízká vysoká

Měřítko náročnosti pokládky dlažby na terče

nízká vysoká
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HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

1% sklon

akryl

silikon

cca 15mm 
přesah

1. krok  Dlažbu můžeš položit rovnou na 
trávník, to je mimořádně rychlé řešení. 
Daleko odolnější a bezpečnější je pokládka 
do země. Vyznač si plochu např. natáhnutím 
provázků. Poté budeš mít ihned představu 
o  průběhu a  velikosti plochy. Polož první 

Tato metoda pokládky je vhodná, pokud 
se pod dlažbou nenachází betonová deska 
a  dlažba má být položena natrvalo. Pro 
tuto pokládku nasucho musí být připraven 
podklad, poté půjde vše snadno a rychle.
Pro rozložení materiálu na ochranu proti 
mrazu a štěrku budeš potřebovat pro pod-
klad se sklonem směrem od domu ohra-
ničení  – ideální jsou 2  %. Země musí být 
zhutněná, aby se v ní nic nesesedalo. Poté 
se nanese vrstva materiálu na ochranu pro-
ti mrazu a ta se rovněž zhutní. Na ni přijde 
vlastní podkladové lože z 5 cm silné vrstvy 
štěrku. Štěrkové lože je nutné stáhnout 
dohladka, aby na něj šlo provést pokládku 
dlažby. Nejlépe to půjde pomocí T profilů, 
které zatlačíš jako rovnací latě do štěrku. 
Nyní polož na horní okraj úhlových profilů 
rovnací lať a můžeš začít s vyrovnáváním. 
Poté můžeš rovnací latě vyjmout a vzniklé 
prohlubně vyplnit štěrkem. U výšky štěrko-

Lepení je ideální všude tam, kde je dlažba 
vystavena velké zátěži a je zapotřebí nízká 
konstrukční výška. Za tímto účelem musí 
být vhodný podklad, který musí být čistý, 
bez trhlin a nesmí být trvale vlhký. Rovnost 
zkontroluj pomocí vodováhy.
Sklon musí být proveden směrem od domu 
a měl by činit alespoň 1 %. Uzavřené balkó-
ny vyžadují odtok. Podklad nesmí obsahovat 
žádné dutiny a  musí být zbaven mastnot. 
Pokud dlažbu pokládáš na balkóně či na 

1. krok Dlažba se pokládá metodou butte-
ring-floating: Nejprve je nutné pomocí lží-
ce s  vhodným ozubením v  jednom úseku 
nanést na plochu podkladu lepidlo. Na zad-
ní stranu dlažby nanes vrstvu lepidla. Poté 
budeš moci dlaždici položit do lepidlového 
lože a vyrovnat ji.

2. krok Pokládej další dlaždice – pro spáry 
mezi dlaždicemi používej distanční křížky, 
poté budou spáry rovnoměrné. Velké, pra-
voúhlé dlaždice můžeš pokládat také s pře-
sazením  – dbej přitom na údaje na obalu 
dlažby. Tam je uvedeno, jak velké přesazení 
mohou jednotlivé dlaždice mít, většinou se 
jedná o  třetinu či čtvrtinu délky dlaždice. 
Nezapomeň, že dlaždice musí mít na konci 
sklonu přesah cca 15 mm, aby mohla dobře 
odtékat voda a nezatékala tak pod dlažbu.

3. krok Nakonec můžeš začít s pokládkou 
soklů. Ty si můžeš přiříznout ze zbývajících 
dlaždic. 

4. krok Poté je vyspáruj pomocí flexibil-
ní spárovací malty. Spáry mezi podlahou 
a  sokly vyspáruj trvale elastickým siliko-
nem. Horní okraj k fasádě domu vyplň akry-
látem. Ten budeš moci poté později přetřít.

2. krok  Pro tuto dlaždici vykopej 7 cm 
hlubokou jámu, nejlépe ve velikosti vyzna-
čeného místa. Tuto jámu vyplň 5 cm silnou 
vrstvou štěrku o  velikosti zrn 2–5 mm. 
Poté polož dlaždici na štěrk a  pro správ-
né usazení dlaždice použij gumové kladivo 
(nezanechává otisky) a  opatrně ji přitlač 

1. krok S pokládkou začni od kraje, jelikož 
na štěrkové lože se již nesmí vstupovat. 
Pomocí bílého gumového kladiva můžeš 
dlaždice lehce zatlouct do štěrku, průběžně 
si vždy zkontroluj rovnost vodováhou.

2. krok Dlažbu pokládej po řadách se spá-
rami. Rovnoměrných mezer mezi jednotli-
vými dlaždicemi dosáhneš pomocí distanč-
ních křížků. Tímto způsobem polož dlažbu 
na celou plochu.

3. krok Poté plochu vyspáruj pomocí spá-
rovací malty na dlažební kameny a odstraň 
z  plochy přebytečný materiál. Při aplikaci 
materiálu se řiď doporučením od výrobce.

1. krok Začni v  bodě nejvyššího sklonu, 
např. v  rohu. Zde budeš potřebovat jeden 
celý rektifikační terč, dva poloviční rektifi-
kační terče a čtvrteční segment. Pro vytvo-
ření segmentů si nechej rektifikační terče 
rozdělit. Příčky pro dlažební spáry přitom 
musí zůstat. Jednoduše udělej na dlaždici 
odlamovacím nožem rýhu a část odlom. Pro 

2. krok Část či části nyní polož pod dlažbu 
na rektifikační terč. Tento krok zopakuj na 
obou dvou rektifikačních terčích. Dlaždice 
poté bude přesně vyrovnaná. Můžeš ale 
použít také rovnou silnější rektifikační ter-
če, pokud se budou hodit pro tvůj sklon. 
Pokud budeš chtít dlažbu pokládat ve 
sklonu podkladu, nemusíš podkládat nic. 
Pokládka ti poté půjde ještě rychleji.

3. krok  Po první dlaždici můžeš položit 
rovnou dvě celé řady. Hezkého vzoru docílíš 
dodržením stejných mezer mezi jednotlivý-
mi dlaždicemi.

dlaždici na začátek plochy. Dokonalého 
výsledku dosáhneš, pokud si ihned na 
začátku nachystáš vše hezky rovně a  do 
pravého úhlu. Podél dlažby udělej do tráv-
níku rýčem rýhu. Nyní sis vyznačil místo pro 
první dlaždici a tu můžeš dát stranou.

vého lože dávej pozor na to, aby bylo dlaž-
dice možné položit v  požadované výšce, 
běžně do výše horního okraje obrubníku.

terase, je třeba povrch předpřipravit 
pomocí balkónového těsnění. Izolační 
materiál se skládá ze dvou součástí 
a  namíchává se před zpracováním. Na 
okraje vlož těsnicí pásku do vrstvy těsnicí 
hmoty a vyhlaď ji. Poté na plochu pokládky 
nanes druhou vrstvu těsnicí hmoty. Nátěr 
musí být rovnoměrně silný a nesmí obsa-
hovat vadná místa.

do štěrku. Dlaždice by poté měla být na 
úrovni povrchu trávníku. Poté dlažbu zkon-
troluj pomocí vodováhy a upravuj tak dlou-
ho, dokud nebude správně sedět. Pokud ji 
zasadíš příliš hluboko, jednoduše ji opět 
vyjmi a doplň štěrk.

první dlaždici poté polož rektifikační terče. 
Polož dlaždici a přisuň k ní natěsno rektifi-
kační terče. Chceš dlažbu pokládat nehledě 
na podklad bez sklonu? V takovém případě 
přilož vodováhu a  podkládej ji tak dlouho 
vyrovnávacími destičkami či odlomenými 
částmi rektifikačních terčů, dokud nebude 
vodováha v rovině.

3. krok Nyní pomocí rektifikačních terčů 
polož další dlaždice a na přechodu dlažby 
je uveď do stejné výšky. Poté na druhém 
konci podkládej materiálem rovněž tak 
dlouho, dokud nebude dlažba v  rovině. 
Tímto způsobem můžeš položit dlažbu na 
celou plochu.

Poté polož dlažbu na zbývající plochu. Jako 
pomůcku, aby vše bylo rovné a  stejno-
měrné, si natáhni provázek. U  této dlažby 
nebudeš mít problém se sekačkou na trávu, 
která po ní může jednoduše jezdit.

Tato metoda pokládky je ideální pro pevný 
podklad, např.  terasu či balkón. Přitom je 
důležité, aby plocha měla sklon a  mohla 
tak odtékat voda. Velkou výhodou také 
je, že pomocí rektifikačních terčů můžeš 
vyrovnat výškový rozdíl mezi interiérem 
a venkovní plochou.
U  dlažby můžeš sklon podkladu vést dále 
a pokládat ji tak ve stejném sklonu. Pokud 
je sklon pro dlažbu příliš velký, můžeš ho 
trochu zmenšit. Pokud má být dlažba úplně 
v rovině, můžeš sklon nastavit také pomocí 
rektifikačních terčů – voda bude moci i tak 
volně protékat pod nimi.
Nejprve si zjisti, zda je sklon dostateč-
ný. Pro dobrý odtok vody je ideální sklon 

1– 2 %. Naplánuj si uspořádání dlažby tak, 
aby řezané dlaždice ležely v nepříliš důleži-
tých krajních oblastech, ve směru hlavního 
pohledu musí být celé dlaždice.

Klikni. Získej informace. 
A pusť se do práce!

Další tipy na projekty nalezneš na

www.hornbach.cz
v sekci „Návody“.
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Pokládka se sklonem

S mírným sklonem

Bez sklonu
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