
PŘÍKLADY POKLÁDEK NATURAL (LITÝCH) DLAŽEB
Tyto speciální dlažby se vyrábí litím betonové směsi do  forem. 
Svým vzhledem evokují např. strukturu kamene a dřeva. Vzhledem 
k  této technologii výroby a  estetickým vlastnostem jsou na tyto 
dlažby kladeny menší nároky na rozměrovou toleranci, viz přísluš-
né Prohlášení o vlastnostech, a z tohoto důvodu je doporučeno je 
klást se spárami šířky 10–15 mm. V případě nutnosti pokládky 
s minimální spárou (1–2 mm) doporučujeme pro omezení možných 
nerovností plochy dlažební desky ve vazbě překládat o  max. 
1/3 jejich délky. Při jejich výrobě je použito přírodních materiálů, 
které mají podíl na barevné diferenci jednotlivých odstínů, což do-
dává dlažbám přirozený vzhled.

U pokládky rozeznáváme dva způsoby kladení dlažby podle pod-
kladu:
Varianta 1: Dlažba v pískovém (štěrkovém) loži
Varianta 2: Dlažba na betonový podklad

Varianta 1 – pokládka do pískového lože
Při realizaci pokládky dlažby a  po  vytyčení plochy se provede 
skrývka, její hloubka je závislá na skladbě podkladních vrstev. Slo-
žení jednotlivých vrstev je závislé na  geologických podmínkách 
a na předpokládaném zatížení realizované plochy.

Obecný postup
Na vyspádovanou a zhutněnou zemní pláň se rozprostře a zhutní 
vrstva štěrkodrtě frakce 8–16, 32–63 nebo 0–63 v tl. 100–200 mm. 
Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Na takto 
zhotovené podkladní vrstvy se provede vrstva frakce 4–8 mm v tl. 
cca 5 cm, která se stáhne latí a nehutní se.
Do této vrstvy se kladou jednotlivé dlažební desky se spárou 10–
15 mm. Plošnou nerovnost desek lze porovnat gumovou paličkou. 
Vzniklá plocha se zaspáruje křemičitým pískem, nebo okrasnou 
barevnou drtí zrna do 4 mm.

Ukončení okrajů 
Pro postranní zajištění volně položených dlažebních desek do pís-
kového lože lze tyto plochy ukončit různými ukončujícími prvky jako 
jsou obrubníky a  lemy. Tyto prvky se usazují do betonového lože 
a vytváří pevný okraj vzniklé plochy.

Varianta 2 – pokládka na betonový podklad na flexibilní lepidlo
Velkoplošný betonový podklad by měl být rozdělen pomocí dila-
tačních spár na menší celky v rastru max. 3 × 3 m. Dilatační spáry 
je nutno respektovat i při kladení dlažby. Při absenci dilatací může 
na dlažebních deskách dojít k pozdější tvorbě trhlin vlivem působe-
ní objemových změn od smršťování a teplotních výkyvů. Podklad 
musí být mechanicky pevný, dostatečně vyschlý, zbavený nesou-
držných částí. Pokud se vyskytují drobné rovinné odchylky, lze 
podklad vystěrkovat a srovnat. Na tento podklad se nanese lepicí 
tmel zubovou stěrkou ve vrstvě 3–6 mm. Na takto připravený pod-
klad se lepí jednotlivé desky.
Pro pokládku doporučujeme použít výrobky specifikace C2TE dle 
EN  12004 a  S2  dle EN 1202. Spárování se provádí cementovými 
nebo epoxidovými tmely, které jsou k dispozici v různých barvách. 
Povrch dlažby v okolí spár by měl být suchý, aby nedošlo k  rozlití 
tmelu po dlažbě. Tmel se dopraví do spár a srovná se spárovačkou. 
Dlažba je pochozí po cca 24 hodinách. Z hlediska snížení rizika poz-
dějšího vzniku trhlin na dlažebních deskách je vhodné pro výplň spár 
použití spárovacích hmot na bázi křemičitého písku a pryskyřice.
Pro tuto variantu pokládky nedoporučujeme používat dlažební 
desky ROTO, TOGO, BARK a desky podobných rozměrů, u nichž 
je vzhledem k jejich specifickým rozměrovým dimenzím při působení 
napětí způsobených běžnými objemovými změnami od smršťování, 
teplotních výkyvů atd., vysoká pravděpodobnost již vzpomínané poz-
dější tvorby trhlin.
Je nutné počítat s tím, že impregnace vlivem provozu a působení 
povětrnostních vlivů postupně ztrácí svou účinnost a pro dosažení 
maximální ochrany je třeba ji po čase obnovit.
S pokládkou litých velkoformátových dlažeb řady Natural Vám rádi 
pomůžeme.

Důležité
Velkoformátové dlažby, desky, šlapáky a další prvky řady Natural 
jsou impregnovány pro zajištění snadnější čistitelnosti. Je nutné 
počítat s tím, že tuto impregnaci je třeba v rozmezí několika let ob-
novit, pokud je dlažba zatěžována provozem (terasy, zimní zahrady, 
altánky a pergoly atd.). Dlažbu doporučujeme vybírat přímo na pro-
dejním místě, nikoliv podle fotografií z webových stránek nebo pod-
le reprodukcí z tiskových materiálů. Reprodukce nemusí vždy sto-
procentně zobrazovat skutečný vzhled nebo barvu výrobku.

1.  40–50 mm – betonové lité  
dlažební desky

2.  Cca 50 mm – lože štěrkodrť 4–8 mm
3.  100–200 mm – podklad štěrkodrť 

8–16, 32–63 nebo 0–63 mm
4. Zemní pláň
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Varianta 1) Pochozí plochy – pokládka do pískového lože

Schematické nákresy podkladních vrstev
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1.  40–50 mm – lité betonové dlažební 
desky

2.  Cca 5 mm – cementové lepidlo třídy 
– C2TES1 nebo malta pro pokládku 
přírodního kamene

3.  60–100 mm – betonový podklad 
4.  100–150 mm – podklad štěrkodrť 

0–22 mm
5. Zemní pláň

Varianta 2) Pochozí plochy – pokládka na flexibilní lepidlo


