
01] Pokládka ložní vrstvy z kameniva frakce 4 – 8 mm, o tloušťce 30 – 40 mm. Lož-
nou vrstvu stahujeme dřevěnou nebo hliníkovou latí pomocí ocelových vodicích 
tyčí, které máme usazené v požadovaném sklonu dlážděné plochy. Horní úroveň 
ložní vrstvy volíme dle výšky dlažby, s odečtením nadvýšení dlažby pro pozdější 
sednutí.
Ložnou vrstvu klademe na kvalitně provedené podkladní vrstvy, které nám tvoří 
nosnou kostru podloží a jejich tloušťku a skladbu volíme dle předpokládaného za-
tížení, kterým uvažujeme dlážděnou plochu zatížit. Podkladní vrstvy klademe na 
dokonale zhutněnou zemní pláň, kterou si již připravíme v požadovaném sklonu. 
Podkladní vrstvy podloží klademe po jednotlivých vrstvách a dokonale hutníme. 

03] Spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou je třeba provádět co nejužší, do-
poručujeme do 5 mm. Podél okrajů doporučujeme používat speciální krajové prvky, 
popř. se bloky upraví řezáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení 
dlážděného krytu. Doporučujeme, aby bloky upravené řezáním, měli co nejpravi-
delnější řez. Ovlivňuje to celkový výsledný dojem z dlážděné plochy. 

02] Dlažební bloky klademe na ložní vrstvu pomocí bílé gumové pa-
ličky tak, že drobným rázem usadíme blok do ložní vrstvy. Bloky klade-
me v požadovaném sklonu k sobě, kdy spára mezi bloky je vymezena 
distančními nálitky pro pozdější zasypání nestmeleným materiálem. 
Pokládku provádíme z položené dlažby tak, abychom nenarušili ložní 
vrstvu. Dlažební bloky klademe s potřebným nadvýšením 10 mm pro 
následné sednutí, způsobené hutněním plochy. Při kladení bloků pra-
videlného tvaru je nutné dbát na rovnoměrné linie spár. Při dláždění 
odebírejte bloky z více palet najednou, aby se předešlo případným 
dočasným barevným kontrastům.
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07] Křemičitý písek se do spár vmete tak, aby byly 
spáry zcela vyplněné. Po půl roce až po roce vlivem 
působení atmosférický vlivů (vítr, déšť) se dláždě-
ná plocha doplní o chybějící nestmelený materiál.

04] Řezání dlažebních bloků pro vodorovné za-
jištění plochy provádíme vždy mimo dlážděnou 
plochu!!

06] Po zhutnění se spáry mezi dlažebními bloky 
doplní čistým, těženým křemičitým pískem frakce 
0 – 2 mm.

05] Nově vydlážděnou plochu zasypeme do 1/3 výšky dlažby čistým, těženým křemičitým pískem 
frakce 0 – 2 mm, dokonale zameteme a hutníme vibrační deskou s gumovou podložkou. Dosáh-
neme tak dokonalého zatažení dlážděné plochy. 


