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Pokládka podlah 
se systémem Klick

 Parkety, vinyly, korek
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Mnoho dalších projektových tipů 
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

Na co bys neměl zapomenout: Před pokládkouPo pokládce

Materiál
 Parotěsná fólie
 Hliníková lepicí páska
  Podlahová podložka 
vhodná k danému výrobku

  Těsnicí a distanční páska 
nebo distanční klíny 
podle způsobu pokládky

  Soklové lišty 
s upevňovacím materiálem

Volitelné:
 Rozety na topná tělesa
 Přechodový profil
  Čisticí prostředky/přípravky 
na údržbu
  Filcové podložky 
na nábytkové nohy
 Dveřní zarážka

Nářadí
 Svinovací metr a úhelník
 Tužka
 Pila/ocaska
  Táhlo/špalík a kladivo 
podle druhu pokládky
 Odlamovací nůž
 Pokosová pila / pokosnice
 Akušroubovák/vrtačka
 Vykružovač
 Dláto na dřevo

1) Není-li poškozen.
2)  Dřevěná konstrukce musí být dostatečně větraná. Ber v  úvahu rovněž informace výrobce na 

příbalových letácích. V zásadě nelze dřevěný podklad (dřevotřískové desky, dřevěná prkna atd.) 
vzduchotěsně uzavřít použitím dalších materiálů. V  uzavřeném prostoru totiž vzniká ideální 
klima pro mikroorganizmy a hrozí nebezpečí zničení podkladu. Musí být zajištěno dostatečné 
provzdušnění a odvětrávání. Na styku se stěnami použij lišty se zadním odvětráváním a udělej 
otvory v  podkladové konstrukci a  v  podlaze. Zajisti, aby byl dutý vzduchový prostor pod 
konstrukcí trvale suchý a v žádném ročním období nebyla porušena rovnováha vlhkosti dřevěné 
kontrukce. Tím pak můžeš od polyetylénové fólie jako parotěsné zábrany upustit. Nová prkna 
pokládej vždy napříč vůči původním prknům, která tvoří podklad.

Podklad Doba schnutí Zbytková 
vlhkost CM-%

Izolace proti 
kročejovému 

hluku
je nutná.

Parotěsná 
zábrana je 

bezpodmínečně 
nutná.

Cementový 
potěr 1 týden po cm < 2,5 % ano ano

Anhydritový 
potěr 2 týdny po cm < 0,3 % ano ano

Litý asfalt od 18 °C – ano ne

Magnezitový 
potěr – vyrovnávací 

vlhkost ano ano

Minerální 
nivelační hmoty

podle údajů 
výrobce – ano ano

Systém suchého 
potěru – – ano ne

Dřevotřískové 
pokládací desky – – ano ne2)

Dřevěné lamely – – ano ne2)

PVC (lepené) – – ano ne1)

Keramické 
dlaždice – – ano ano

Soklová lišta
Podlahová krytina
Izolační a distanční páska
(u podložek s integrovanou 
parotěsnou fólií)
Podložka
Parotěsná fólie
(nikoliv u podložek s integrovanou 
parotěsnou fólií, stějně jako 
u určitých podkladů, viz tabulka výše)
Podklad

Před upevněním soklových lišt odstraň dis-
tanční pěnu z  izolační a  distanční pásky 
a  distanční klíny. Soklové lišty se šroubu-
jí vždy na stěnu, nikoliv na podlahu. Při 
používání upevňovacích profilů ve spojení 
s vhodnými lištami zůstávají šrouby skryté. 
Ideální jsou také lišty pro pokládku kabelů 
pro reproduktory a antény.

Při nutnosti spojení lišt na stěně seřízni 
příslušné konce šikmo pokosovou pilou. 
Díky tomu nebudou styčná místa později 
téměř vidět.

Pro každodenní údržbu stačí jen koště nebo 
vysavač. Šlápoty a nečistotu lze setřít vlh-
kým, ale nikoliv mokrým hadrem. K tomuto 
účelu použij dobře vyždímané utěrky. Při 
silnějším znečištění aplikuj vhodný čisticí 
a mycí prostředek podle údajů výrobce.

Údržba a čištění

návod

Měřítko náročnosti pro pokládku podlah se systémem Klick

nízká vysoká

HORNBACH  
projektové návody

S našimi projekty porosteš.  
Ty máš pracovní odhodlání,  
my odbornost na  
www.hornbach.cz/videonavody Jak položit laminátovou podlahu >

Návod
Videonávody nyní  
online na 
hornbach.cz/videonavody
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10–15 mm

10–15 mm

180°

10–15 mm

10–15 mm

2 m

max. 2 mm / 2 m

Dveřní zárubně zkrať, aby pod ně mohlo 
být položeno prkno. Pro řezání polož prkno 
před zárubeň vrchní stranou dolů; poslouží 
jako podložka na pilu. 

Ocelové zárubně se nezkracují. Prkno při-
řízni podle potřeby. Vzniklou dilatační spá-
ru vyplň těsnicí hmotou, aby do materiálu 
nemohla pronikat vlhkost.

Podklad musí být suchý a  rovný. Za tímto 
účelem respektuj také doporučení výrobce 
pro podlahy se systémem Klick. Nerovnosti 
větší než 2 mm na 2 metry je třeba vyrov-
nat, např. tekutou stěrkovou hmotou.

Vyplývá-li z  kapitoly „Vhodné podklady“, 
že stávající podklad vyžaduje parotěsnou 
fólii, musíš ji položit jako první. Polož pruhy 
s  přesahem 10 cm. Spoje parotěsně pře-
lep hliníkovou izolační páskou. Na okrajích 
přehni fólii cca 5 cm směrem nahoru. Poté 
polož pro vyrovnání malých nerovností pod-
lahovou podložku napříč vůči fólii. Musí 
být vhodná pro vybranou podlahovou kry-
tinu a podklad. Tato podložka je k dostání 
v rolích nebo ve skládaných deskách.

U ústředního topení si označ polohu trubky 
na prkno. Průměr potrubí s přídáním 20 mm 
(vždy 10 mm vpravo a vlevo od trubky) vyří-
zni výkružovačem. Prkno uřízni uprostřed 
otvorů pro trubku. Vyříznutý kus nalep do 

mezery mezi stěnou a  topenářskou trub-
kou. Dilatační spáru zajisti distanční pás-
kou nebo dřevěným klínem. Po pokládce 
nasaď rozety na topná tělesa.

U  některého směru pokládky podlahy 
nemůže být poslední řada prken u  dveřní 
zárubně sklopena a  spojena, jak se před-
pokládá. 

V takových případech odstraň výčnělek na 
drážce  prkna dlátem. Poté můžeš nasunout 
kousek prkna pod zárubeň a  přilepit ho 
k předposlední řadě.

Při použití podložky s  integrovanou paro-
těsnou fólií zalep okraje po obvodu nejlépe 
izolační a distanční páskou. Obsaženou dis-
tanční pěnu po pokládce podlahy odstraň. 
Izolační a  distanční pásku polož na dvou 
stranách místnosti a  jednoduchou izolační 
pásku nalep po obvodu celé místnosti.

Tip
Má-li být poslední řada prken užší než 5 cm, uřízni první řadu podélně, aby 
mohla mít poslední řada příslušnou šířku.

20°
-180°

>30 cm

4 5
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„Fold-Down“
1  Nasaď na podélné straně, 2  přisuň vlevo 3  a sklop. 4  Nasaď další prkno, přisuň 
a sklop. 5  Dokonči řadu prken.
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-180°

>30 cm
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„Snap“
1  Nasaď na podélné straně, 2  přisuň vlevo 3  a sklop. 4  Další prkno polož příslušným 
způsobem 5  a usaď pomocí táhla.

x x
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„Angle-Angle“
1  Nasaď na úzké straně 2  a sklop. Dokonči celou řadu. 3  Řadu nadzvedni 
4  a zacvakni do předchozí řady. 5  Kompletní řadu prken zatlač směrem dolů.

U jednotlivých výrobků se zámková technika podlahových prken liší.

První prkno s uřízlým perem polož ke stěně. 
Díky izolační a distanční pásce budou zajiš-
těny dilatační spáry 10 až 15 mm od stěny. 
V první řadě nyní doplň další prkna do čela.

Spoje musí být posunuty minimálně o 40 cm. 
Pokládka dalších řad se provádí zámkovou 
technikou. Podle typu podlahy může být při 
spojování také užitečná pomůcka v podobě 
zatloukacího klínu a táhla.

Pro poslední řadu nyní zjisti šířku prkna. Za 
tímto účelem polož na předposlední řadu 
prkno v  přesném zákrytu. Počítej s  dráž-
kou a  perem. Nyní polož na druhé prkno 
ještě třetí a  posuň ho ke stěně; poslouží 
jako měřítko odstupu a  pravítko. Označ 
si potřebnou šířku na prkna pro poslední 
řadu. Zohledni přitom dilatační spáru ke 
stěně. Nyní můžeš položit poslední řadu 
prken. Pro spojení prken budeš pravděpo-
dobně potřebovat táhlo.

Podlahu skladuj v příslušné místnosti mini-
málně 48  hodin před pokládkou v  uzavře-
ném obalu. Z  prken pro první řadu rov-
noměrně odřízni pero. Při nepravidelném 
průběhu stěny si označ směr na první řadě 
prken.

Za tímto účelem provrtrej dřevěné prkénko 
a  do otvoru zastrč tužku. Tímto prkénkem 
pak pohybuj podél stěny a  přenes nerov-
nosti tužkou na první řadu prken. Prkna pak 
podle zakreslené linky přiřízni.

Poslední prkno otoč o  180°. Označ si 
potřebnou délku včetně příslušného odstu-
pu od stěny podle používané pilky na vrchní 
nebo spodní straně prkna: při aplikaci ruční 
pilky řež z vrchní strany.

S elektrickými pilkami řež od spodní strany, 
aby se neštěpily hrany. Použij vhodný pilový 
list. Nyní nasaď poslední prkno první řady.

Od druhé řady můžeš použít zbylý kus na 
začátek další řady, je-li minimálně 30 cm 
dlouhý. U  první řady to nejde, jelikož na 
prknech chybí pero.

max. 10 m

m
ax

. 8
 m

Ve větších místnostech musí být dilatač-
ní spáry, které se zakrývají přechodovým 
profilem:
• po 8 m ve směru šířky prken
• po 10 m ve směru délky prken
• pro oddělení podlahových krytin
• pod každé dveře

• u zúžení v místnosti
• v případě dilatačních spár v podkladu

1. Příprava podkladů 3.  Upevnění izolační 
a distanční pásky

2. Pokládka podložky

4. Pokládka podlahy

HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

Topenářské trubky

Dveřní zárubně

Dilatační spáry

Řešení situací
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