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Anotace 

Cílem bakalářské práce je popsání technologií kladení 

keramických a kamenných dlažeb na rizikové podklady a následná 

ukázka aplikace či špatného provedení pokládky v praxi. Rizikovým 

podkladem jsou myšleny například podklady z více materiálů s rozdílnou 

roztažností, podklady se zbytkovou vlhkostí nebo pružné podklady. 

Začátkem práce bude krátký úvod do tématu podlah. Následovat 

bude uvedení do pokládání keramických dlažeb a následně kamenných 

dlažeb. Budou popsána rizika, která mohou při pokládání keramických 

a kamenných dlažeb nastat. Pro předejití rizik bude navrhnuto použití 

jednotlivých technologií a opatření. Bude sestaven obecný kontrolní 

a zkušební plán pro pokládání keramických a kamenných dlažeb. 
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Abstract 

This bachelor's thesis considers technologies for laying of ceramic 

and stone paving on problematic substrates, and subsequent 

investigation of poor application or installation in practice. Problematic 

substrates include those made of several materials with different 

extensibilities, substrates with residual moisture, and flexible 

substrates. 

The thesis first provides brief introductions to flooring, ceramic 

paving and stone paving, including consideration of potential risks when 

laying ceramic and stone paving on problematic substrates. Risk-

mitigating technologies and measures are then described. Finally, 

a general inspection and test plan for the laying of ceramic and stone 

paving is proposed. 
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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je aplikace keramických 

a kamenných nášlapných vrstev na rizikové podklady v interiéru. Použití 

keramické či kamenné dlažby v interiéru s sebou nese spousty výhod, 

jako například její dlouhá životnost, snadná údržba či chemická 

odolnost. Za další výhodu může být považován její rozmanitý vzhled 

a povrchové úpravy. Nejčastěji ji nacházíme v rodinných domech 

a bytech v koupelnách či na záchodech, v kuchyních nebo v garážích. Své 

zastoupení však má i v komerčních prostorech, jako například 

v obchodech, nákupních centrech, nebo v showroomech. 

Ačkoliv obecně se mezi dobré vlastnosti keramických 

a kamenných materiálů řadí tvrdost a pevnost, při pokládce na nevhodný 

podklad může docházet k poškození dlažby již v krátké době po 

položení. Bližší popis problémů a rizik, které mohou pokládání dlažby 

v interiéru provázet, a zhodnocení vhodných řešení budu řešit dále v mé 

bakalářské práci. 

 

1.1 Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem bakalářské práce bude nejprve uvedení čtenáře do 

obecné problematiky pokládání keramických a kamenných dlažeb 

v interiéru, popsání jednotlivých technologií, zhodnocení rizik, která 

mohou při pokládce nastat, a vyhodnocení vhodnosti použití zmíněných 

technologií na minimalizaci vzniku vypsaných rizik. Na závěr budou 

ukázány příklady použití v praxi. 
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2. Obecný úvod do podlah 

Návrh skladby podlahy se odvíjí hlavně od účelu místnosti, v níž 

bude podlaha  realizována. Je důležité skladbu podlahy zvolit tak, aby 

splňovala stavebně-technické požadavky. Mezi další kritéria na volbu 

skladby podlahy může patřit například pořizovací cena, požadavek na 

životnost, náročnost údržby, vzhled a estetiku a v neposlední řadě také 

přání investora. [15] 

 Podlahy jsou v základě tvořeny podkladní vrstvou, izolační 

vrstvou, roznášecí vrstvou a nášlapnou vrstvou. Jednotlivé vrstvy jsou 

znázorněny na obrázku 1. [14] 

Obrázek 1: Konstrukční vrstvy podlah [14] 

Můžeme je realizovat jako podlahy plovoucí (těžké či lehké), kde 

jsou vrstvy nášlapná a roznášecí pružně odděleny od podkladu i od 

svislých konstrukcí okolo obvodu podlahy. Další způsob realizace je tuhá 

podlaha. Tyto podlahy nemají pružnou vložku na útlum kročejového 

hluku. Jejich použití je tedy vhodné tam, kde prostory není třeba chránit 

proti tomuto druhu hluku. Dvojité podlahy mají nášlapnou vrstvu 

oddělenou od podkladní vrstvy vzduchovou mezerou. Pod nášlapnou 

vrstvou je umístěn rošt či bodové podpěry, které přenáší zatížení 

do podkladní vrstvy. Tzv. nulová podlaha je tvořena z tenké tuhé 

nášlapné vrstvy, pod níž je umístěna tenká měkká tlumící vrstva. 

Používala se především v panelových výstavbách. [15] 

Nášlapnou vrstvu může tvořit dřevo (palubová podlaha, vlysová 

podlaha, parketová podlaha, lamelová podlaha atd.), mazaniny 

(betonové, cementové potěry atd.), různé povlaky (textilní, linoleové, 
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pryžové, korkové atd.) nebo dlažba (keramická, betonová, teracová, 

kamenná, čedičová atd.). [15]  

3. Keramická dlažba 

Keramická dlažba se může dělit dle prostředí na interiérovou 

a exteriérovou. U exteriérové dlažby se počítá s působením mrazu 

a vody. U interiérové dlažby se naopak uvažuje, že bude v prostředí, kde 

bude teplota nad 0 °C. Může nastat situace, kdy bude dlažba použita 

uvnitř v prostorech, kde budou teploty pod bodem mrazu, např. 

v mrazírnách. Tam pak musí být použita dlažba, která je pro tyto teplotní 

podmínky vhodná. [6] 

Další způsob dělení dlažby může být dle úpravy povrchu. Dělit je 

můžeme podle drsnosti povrchu na dlaždice hladké či zdrsněné. Dlažba 

s hladkou povrchovou úpravou se používá převážně v interiérech a dále 

v prostorech, kde nehrozí nebezpečí uklouznutí za vlhka nebo v zimě. 

Dlaždice se zdrsněnou povrchovou úpravou umožňují bezpečnou chůzi 

po mokrém povrchu a v zimě. Další úpravou povrchu může být glazování. 

Dlaždice se pak dělí na dlažbu s glazovaným povrchem a dlažbu 

s neglazovaným povrchem. [6] 

Mohou dělit také podle tvarové úpravy (čtverce, obdélníky, n-

úhelníky). 

Evropská norma ČSN EN 14411 ED 3. klasifikuje keramické 

obkladové prvky podle dvou parametrů – podle způsobu výroby a podle 

nasákavosti. Dělení je uvedeno v tabulce 1. Způsob výroby uvádí norma 

tažením (metoda A), při kterém se na vakuovém pásmovém lisu vytváří 

tažením z plastické hmoty dlouhé pásmo, ze kterého se obvykle 

strunovými odřezači odřezávají jednotlivé výlisky. Druhý způsob, který 

norma uvádí, je lisování za sucha (metoda B), kdy se polotovary dlaždic 

vytváří pomocí hydraulických lisů, které hmotu lisují do kovových forem. 

Nasákavost Eb se uvádí v procentech. [6] [12] 
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Tabulka 1: Klasifikace keramických obkladových prvků podle skupiny 

nasákavosti a způsobu vytváření [12] 

3.1 Základní fyzikální vlastnosti keramických prvků 

Mezi základní fyzikální vlastnosti keramických prvků se řadí: 

nasákavost, mrazuvzdornost, tepelná vodivost, hydrotermální nárůst, 

délková teplotní roztažnost, odolnost proti vzniku trhlin, odolnost proti 

změnám teploty a antistatičnost. [6] 

Nasákavost: Značí se písmenem E a vyjadřuje schopnost 

vypáleného keramického materiálu přijímat kapalinu. Je to poměr 

hmotnosti vody pohlcené zkušebním vzorkem ku hmotnosti vysušeného 

vzorku. Výsledek je uváděn v %. Prvky, které mají nízkou nasákavost, 

se vyznačují také mrazuvzdorností a odolností v těžších podmínkách. [6] 

Mrazuvzdornost: Jedná se o odolnost proti vlivu mrazu. Vyjadřuje 

schopnost keramického prvku vydržet za daných podmínek určitý počet 

cyklů zmrazování a rozmrazování bez vzniku poruch na glazuře nebo 

střepu. K porušení může dojít tak, že voda vniká do pórů materiálu, kde 

později zamrzá. Pokud voda mění skupenství z kapalného na pevné, 

zvětšuje s tím i svůj objem. Tím může dojít k praskání materiálu. [6] 
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Tepelná vodivost: Tato vlastnost charakterizuje schopnost 

keramického prvku vést teplo a je vyjadřována tzv. součinitelem tepelné 

vodivosti, který se značí písmenem λ s jednotkou 
W

m∗K
. Keramické prvky 

mají sice zanedbatelné tepelně-izolační schopnosti, jejich schopnost 

vést teplo je však vysoká1, a to může být výhodou například v kombinaci 

s podlahovým vytápěním. [6] 

Délková teplotní roztažnost: Se zvyšující se teplotou se zvětšuje 

i původní rozměr materiálu, naopak s klesající teplotou se materiál zase 

smršťuje. Tuto vlastnost materiálu vyjadřuje koeficient délkové teplotní 

roztažnosti, který se značí písmenem α, který má jednotky K-1. Keramické 

prvky se s nárůstem teploty o 1 °C roztáhnou přibližně o 0,004 – 0,008 

mm. [6] 

Odolnost proti vzniku trhlin: Je to schopnost glazovaného 

výrobku vydržet působení tepla, vlhkosti a tlaku za daných podmínek, 

aniž by došlo k porušení glazury. [6] 

Odolnost proti změnám teploty: Jedná se o schopnost 

keramického prvku odolávat náhlým změnám teploty za daných 

podmínek bez narušení střepu, případně pokud má prvek glazovaný 

povrch, bez narušení glazury. [6] 

Antistatičnost: Keramické prvky mají vysoký elektrický odpor 

a řadí se mezi elektrické izolátory. Elektricky vodivé mohou být pouze ve 

vlhkém stavu. Zkušenostmi je dokázané, že keramické prvky 

neshromažďují elektrický náboj a na jejich povrchu tedy nedochází ke 

vzniku statické elektřiny. [6] 

 

1 Hodnoty λ se pohybují pro keramické dlaždice v rozmezí 0,1 – 1,1 
W

m∗K
. Pro srovnání 

například pěnový polystyrén má hodnoty v rozmezí 0,035 – 0,045 
W

m∗K
 a železobeton 1,4 

– 2,5 
W

m∗K
. [6] [7]
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3.2 Základní mechanické vlastnosti keramických prvků 

Mezi základní mechanické vlastnosti keramických prvků se řadí: 

lomová síla, pevnost v ohybu, rázová pevnost, otěruvzdornost, 

obrusnost, tvrdost  a protiskluznost. [6] 

Lomová síla: Sílu potřebnou ke zlomení obkladového prvku při 

jeho namáhání ohybem vyjadřuje lomová síla, která se značí písmenem 

S. Její jednotkou je Newton, který se značí písmenem N. [6] 

Pevnost v ohybu: Značí se písmenem R, jednotkou je 
N

mm2 neboli 

MPa. Popisuje schopnost látky odolávat účinkům působících napětí. 

Značí maximální zatížení, při kterém dojde k lomu. [6] 

Rázová pevnost: Odolnost keramických prvků vůči rozbití 

je popisována koeficientem odrazu e. Méně pružné keramické prvky jsou 

také méně odolné vůči úderům těžkými předměty. U glazovaných prvků 

je oproti režným keramickým prvkům větší riziko odlupování povrchu. [6] 

Odolnost proti opotřebení: Hloubková obrusnost neboli odolnost 

proti opotřebení, je schopnost neglazovaného keramického prvku 

odolávat za daných podmínek abrazivním vlivům. Stanovuje se dle 

objemu obroušené hmoty na líci prvku. Někdy se také stanovuje 

obrusnost v milimetrech. [6] 

Otěruvzdornost: Odolnost proti povrchovému opotřebení je 

vlastností glazovaných prvků. Jde o schopnost odolávat za daných 

podmínek abrazivnímu účinku brusné směsi. Udává se jako stupeň PEI 

v hodnotách 1 až 5. Závisí na tvrdosti lícní plochy keramického prvku, 

ale také na světlosti povrchu nebo  na provedení povrchu (jestli je lesklý 

či matný). [6] 

Tvrdost: Vyjadřuje odolnost keramického prvku vůči 

mechanickému opotřebení. Mechanickým opotřebením je myšleno 

například škrábání a rýpání. Stanovuje se na Mohsově stupnici tvrdosti 

pomocí vrypové metody. Tvrdost může být od stupně 1 až do stupně 10. 
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Na podlahy je požadována u neglazovaných prvků tvrdost minimálně 5, 

u neglazovaných prvků pak minimálně 6. [6] 

Pevnost v tlaku: Běžně se u keramických obkladových prvků 

nestanovuje, jelikož malá tloušťka obkladových prvků nedovoluje tuto 

vlastnost spolehlivě posoudit. Posuzuje se pouze ve speciálních 

případech, a to dle platného postupu pro prvky o větší tloušťce. Existuje 

však požadavek na vyrovnávací vrstvy podlah pro keramické dlaždice. 

Pro podlahové vrstvy namáhané statickým zatížením a provozem je 

požadavek pro pochůzné podlahy 11,5 Mpa a pro pojízdné podlahy pak 

14,7 Mpa. [6] 

Protiskluznost: Protiskluznost se vyjadřuje v závislosti na úhlu 

kluzu2. Obkladové prvky se značí a rozdělují na skupiny: 

o R10 – úhel kluzu 10°- 19°, 

o R11 – úhel kluzu 19°- 27°, 

o R12 – úhel kluzu 27°- 35°, 

o R13 – úhel kluzu 35°a více. [6] 

Rovněž se také stanovuje výtlačný prostor, který se značí 

písmenem V. Jednotkou jsou 
cm3

dm2. Je to prostor možného úniku kluzné 

látky z povrchu prvku, který je v kontaktu s podrážkou, neboli velikost 

minimálního objemu profilování povrchu dlaždice. [6] 

Protiskluznost se také značí písmeny A, B a C. Toto značení 

se používá pro prostory, kde se osoby pohybují bez bot. Rozdělení úhlů 

je: 

o A – úhel kluzu 12°- 18°, 

o B – úhel kluzu 18°- 24°, 

o C – úhel kluzu 24° a více. [6] 

 

2 Úhel kluzu je takový úhel, při kterém kráčející osoba pociťuje znejistění chůze. 

[6]
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Poslední možností, jak protiskluznost vyjádřit, je použití 

statického a dynamického koeficientu smykového tření. Čím hladší je 

povrch, tím je koeficient tření menší. Dělení je následující: 

o 1. třída: dynamický koeficient smykového tření < 0,4, 

statický koeficient smykového tření < 0,5, 

o 2. třída: dynamický koeficient smykového tření ≥ 0,4, 

statický koeficient smykového tření  ≥ 0,5. [6] 

4. Technologie kladení keramických dlažeb 

Pokládání obkladových prvků jako nášlapnou vrstvu se skládá 

z těchto činností:  

o analýza, specifikace a plánování práce, 

o kontrola podmínek prostředí, 

o skladování a kontrola materiálů, 

o kontrola a příprava podkladu (upevňovací plochy), 

o příprava malt a lepidel, 

o použití malt a lepidel, kladení a lepení obkladových prvků, 

o příprava a použití spárovací malty, 

o čištění a ochrana. [11] 

Činnosti jsou dále popsány v následujících kapitolách. 

4.1 Kontrola připravenosti staveniště a podmínky na pracovišti 

Před samotným začátkem pokládání dlažby by měla proběhnout 

kontrola připravenosti staveniště. Před začátkem pokládání má být 

dokončeno: 

o osazené zárubně, 

o rozvody vody (vč. tlakové zkoušky), kanalizace, 

elektroinstalace, 

o hydroizolace, 

o pokud je, tak rozvody podlahového vytápění, 

o předstěnové konstrukce, 
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o zapojení vany vč. uzemnění.  

Důležité je také zkontrolovat provedení podkladu. Podklad musí 

být dostatečně únosný, vyzrálý, vytvrdnutý a vodorovný. Tam, kde je to 

potřeba, má být správně vyspádovaný. Před pokládáním dlažby 

je potřeba z povrchu odstranit prach či jiné nečistoty, mastnotu, 

nesoudržné vrstvy a zbytky starých povrchových úprav. Pokud jsou 

zjištěny nějaké nedostatky, musí se povrch podkladu opravit před 

zahájením prací. Pro pracovníky je potřeba zajistit dodávku elektřiny 

a vody. [6] 

Před začátkem celého procesu pokládky dlažby je vhodné 

si připravit předběžné rozvržení neboli spárořez. Dosáhne se tak 

vhodného rozvržení a předejde se zbytečným prořezům a zkrátí se 

časová náročnost úkonu. [6] [11] 

Dále je důležité kontrolovat podmínky prostředí interiéru, jako je 

teplota nebo světelné podmínky. Kladení dlažby se nesmí provádět při 

teplotě vzduchu, podkladu či materiálu menší než +5 °C. Pokud by se 

pokládka prováděla při nižší teplotě, mohlo by se stát, že lepidla 

nebudou správně tvrdnout. Dále platí, že čím je teplota nižší, tím je doba 

tvrdnutí a zrání delší. Pro ideální výsledné provedení je třeba zajistit 

vhodné světelné podmínky. Tím se rozumí dostatek přírodního případně 

umělého osvětlení, ideálně aby se co nejvíce podobalo osvětlení 

po dokončení a při budoucím užívání místnosti. Nejlépe by mělo být 

osvětlení shora. Při šikmém osvětlení může dojít například ke zkreslení 

spár. [6] [11]  

4.2 Materiály 

Základní materiály potřebné pro pokládání dlažby jsou: 

o obkladové prvky, lepidla, spárovací hmoty 

o penetrace, adhezní mosty, hydroizolace, separační vrstva, 

výztužné nátěry atd. [11] 
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Aby nedocházelo ke zbytečnému poškození materiálu, měla by být 

zajištěna plynulá dodávka materiálu tak, aby se minimalizovala 

manipulace s výrobky na pracovišti. Výrobky by měly být skladovány 

v suchém, čistém a nemrznoucím prostředí. [11] 

Správná volba materiálů je základ pro budoucí spokojenost 

investora a pro splnění požadavků na rovnoměrnost, rovinnost, 

pohledové požadavky, ale i trvanlivost a bezpečnost. Norma ČSN 73 

3451 uvádí 3 základní kritéria pro výběr materiálů: 

o Kritérium hodnocení, které říká, že „úroveň technických 

parametrů vybraného materiálu nesmí být nižší než 

očekávaná úroveň namáhání v místě určení“. Porovnává se 

předpokládané zatížení a potřeby související s podmínkami 

v místě určení a předpokládané podmínky při pokládání, 

jakož i vlastností podkladu s technickými vlastnostmi 

a úrovní technických parametrů materiálu, které jsou 

předepsané v jeho technické specifikaci. 

o Kritérium slučitelnosti, které uvádí, že „vybrané materiály 

budou vzájemně slučitelné“. Veškeré informace 

o slučitelnosti případně neslučitelnosti jsou běžně uvedené 

v technické specifikaci nebo v jiné dokumentaci dodané 

výrobcem. 

o Kritérium bezpečnosti, které říká, že „vybrané materiály 

musí zaručovat bezpečné zabudování“. Například se může 

uvést vhodná velikost obkladového prvku v závislosti na 

upevňovacím systému. [11] 

4.3 Podklad 

Vlastnosti podkladu jsou zásadní pro volbu způsobu upevnění 

obkladových prvků a také pro volbu samotných obkladových prvků. 

Vlastnosti podkladu jsou shrnuty v následující tabulce 2 dle ČSN 73 3451. 

[11] 
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Tabulka 2: Vlastnosti podkladů [11] 

Dále se budu podkladům věnovat v kapitole 7. 

4.4 Lepení dlažby 

Dlažba se lepí pomocí lepidel. Evropská norma ČSN EN 12004-1 

uvádí tyto 3 typy: cementové lepidlo, disperzní lepidlo a lepidlo na bázi 

reaktivní pryskyřice. [13] 

Cementové lepidlo tvoří směs hydraulických pojiv, kameniva 

a organických přísad v práškovém stavu. Bezprostředně před použitím 

se smíchá s vodou. Můžou být standardně tvrdnoucí případně rychle 

tvrdnoucí. Značí se písmenem C.[13] 

Disperzní lepidlo je směs organického pojiva ve formě vodní 

polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv. Značí se 

písmenem D. [13] 

Lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice je jednosložková nebo 

vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv 



 

12 

a organických přísad. Vytvrzuje se chemickou reakcí. Značí se písmenem 

R. [13] 

Každý druh může být dále zařazen do různých tříd: 

o 1 = standardní lepidlo, 

o 2 = zlepšené lepidlo, 

o F = rychle tvrdnoucí lepidlo, 

o T = lepidlo se sníženým kluzem, 

o E = lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou , 

o S1 = deformovatelné (flexibilní) lepidlo, 

o S2 = vysoce deformovatelné (vysoce flexibilní) lepidlo. [13] 

Lepidlo se rozmíchá dle pokynů výrobce tak, aby vznikla 

homogenní hmota, a nanáší se na podklad či dlažbu. Dnes se lepidlo 

nanáší nejčastěji tzv. tenkovrstvou metodou. Můžeme rozlišit 3 způsoby 

nanášení lepidla: metoda floating, buttering nebo buttering-floating. 

Při metodě floating se lepidlo nanáší přímo na podklad ve dvou 

krocích.  Nejprve se nanese lepidlo v tenké vrstvě na podkladní plochu 

a vznikne tzv. kontaktní plocha. Poté se ještě do čerstvé kontaktní plochy 

nanese lepidlo zubovým hřebenem. Metoda je zobrazena na obrázku 2. 

[16] [51] 

Obrázek 2: Metoda floating [41] 

Metoda buttering se vyznačuje tím, že se lepidlo nanáší na obklad. 

Používá se převážně při lepení soklů či na malé opravy. Metoda je 

zobrazena na obrázku 3. [16] [51] 
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Obrázek 3: Metoda buttering [51] 

Pro obkládání náročných ploch (balkóny, bazény, mrazicí boxy), 

nebo při pokládce velkoformátové dlažby se používá metoda buttering-

floating, aby bylo dosaženo bezdutinového položení dlažby. Lepidlo se 

nanese hřebenem jak na podklad, tak na dlažbu. Metoda je zobrazena na 

obrázku 4. [16] [51] 

Obrázek 4: Metoda floating-buttering [40] 

Při pokládání je důležité dodržovat stejnou šířku spár a dlažbu 

správně vyrovnat. K tomu slouží různé pomůcky – např. různé kříže, 

spony, klínky, kleště atd.  

4.5 Lišty a profily, doplňky 

Při pokládce dlažby se mohou použít přechodové profily, které 

slouží k elegantnímu a plynulému přechodu mezi dlažbou a jiným 

materiálem (např. parketami nebo PVC), případně mezi jiným druhem 

dlažby. 
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Dále se také používají ukončovací profily, které chrání hranu 

dlažby před poškozením. 

Pro vyřešení dilatací se používají dilatační lišty. Využijí se při 

stykování různých materiálů nebo při pokládce na rozsáhlé plochy. 

Profily vyrovnají případné vznikající napětí mezi podkladem a dlažbou, 

které může vznikat například v důsledku rozdílné teplotní roztažnosti. 

Dilatační profily se používají také pro přenesení napětí mezi obkladem 

na stěně a dlažbou, nebo pro ukončení plovoucích keramických podlah. 

4.6 Spárování dlažby 

Po položení dlažby a dostatečném odstupu času na vytvrdnutí 

lepidla následuje spárování dlažby. Na spárování se používají stěrky 

z měkčeného plastu nebo gumy. Rozmíchá se spárovací hmota dle 

pokynů výrobce, ideálně pouze množství, které se zvládne zpracovat. 

Hmota se rovnoměrně roztírá gumovou stěrkou a postupně se zaplňují 

spáry. [16] [17] 

Obrázek 5: Spárování dlažby [43] 

4.7 Očištění dlažby 

Očištění spár by se pro usnadnění práce mělo provádět, dokud je 

spárovací hmota ještě vlhká. Po zatvrdnutí může být vyčištění velice 

náročné. Hrubé odstraněné zbytků se může provést znovu gumovou 

stěrkou. Finální dočištění se dělá pomocí houby. Po zaschnutí spárovací 

hmoty se může dlažba očistit ještě jednou houbou s vodou. [16] [17] 
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Obrázek 6: Čištění dlažby po spárování [43] 

5. Kamenná dlažba 

Kamenná dlažba může být v interiéru použita ve všech 

místnostech. Má velkou barevnou i strukturální rozmanitost. Stejně jako 

keramická dlažba má i kamenná dlažba výhody ve své dlouhé životnosti 

či snadné údržbě. Je také oblíbená díky svému vzhledu jako dekorační 

a estetický doplněk interiéru.  

Kamenné dlažby můžeme dělit dle funkce na pochozí či pojezdové. 

Hlavní rozdíl mezi pochozí a pojezdovou dlažbou z kamene je v tloušťce. 

Pojezdové jsou z pravidla tlustší. U pochozí dlažby v interiéru je tloušťka 

v rozmezí 1 – 1,2 cm. Pro pojezdové dlažby je vhodná tloušťka 3 – 5 cm. 

[2] 

Dalším dělením může být dělení dle tvaru dlažby na formátované 

a neformátované. Formátované dlažby mají pravidelný tvar, naopak 

neformátované kamenné dlažby mají tvar nepravidelný. Formátovaná 

dlažba nachází uplatnění jak v interiéru, tak v exteriéru. Neformátovaná 

dlažba se používá především v exteriéru. [2] 

Kamenné dlažby jsou buď z přírodního kamene (například žula, 

pískovec, kvarcit, mramor, břidlice či travertin) nebo jsou vyrobeny 

z umělého kamene. [18] 
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5.1 Přírodní kámen 

Dlažba z přírodního kamene vzniká opracováním přírodního 

kamene. Díky opracování získává kámen velice dobré vlastnosti, je velice 

odolný a vydrží až desítky let. Nevýhodou může být vyšší váha a tím 

pádem větší nároky na podklad. Dále také samotný fakt, že jde o přírodní 

materiál, jehož zdroj je vyčerpatelný a je náročnější na opracování, což 

zvyšuje jeho cenu. Díky svým vlastnostem je však jeho použitelnost 

téměř neomezená. Může být použit jak v interiéru, tak v exteriéru a má 

velice dlouhou životnost. V tabulce 3 z ČSN 73 3251 je rozepsáno 

rozdělení přírodního kamene dle podmínek vzniku s příklady hornin. [20] 

Tabulka 3: Rozdělení hornin podle vzniku a příklady hornin [21] 

Při vybírání kamene se musí kontrolovat prvek, jestli není 

poškozen, aby nedošlo k ovlivnění mechanických vlastností 

obkladového prvku. Vady, které jsou nepřijatelné jsou například: trhliny, 
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výrobní praskliny nebo měkká zrna. Vady, které se musí posoudit 

a případně je možné s nimi prvek použít, jsou například: vlasové trhliny, 

dutiny, shluky krystalů nebo zóny s odlišným horninovým složením. [21] 

5.2 Umělý kámen 

Umělý kámen svým vzhledem dokonale imituje přírodní kámen. 

Výhodný je právě díky své větší dostupnosti. Nebude to však jedinečný 

originál vytvořený přírodou. Vyrábí se ze směsi kameniva různé velikosti 

a původu (zpravidla z přírodního kamene) smíchané s přísadami 

a pojivem. Pojivo je zpravidla pryskyřice, cement či směs obojího. Dále 

může být umělý kámen obohacen o různé příměsi, které zlepší jeho 

vlastnosti. Kombinací přírodních materiálů a moderních materiálů vzniká 

odolný materiál. Směs se pak vylévá do speciálních polyuretanových 

forem, které vznikají odlitím přírodních kamenů. Tím je zajištěno 

dokonalé napodobení přírodního kamene. Směs se ve formách vibruje 

a po vyndání z formy se ještě dosušuje a dobarvuje. Jeho využití je díky 

získaným vlastnostem stejně jako u přírodního kamene prakticky 

neomezené.  Dělení výrobků z umělého kamene se klasifikuje dle typu 

pojiva (pryskyřice, cement, směs) a druhu kameniva (dle minerálního 

původu). [19] [22] [24] 

5.3 Základní fyzikální a mechanické vlastnosti kamenných prvků 

I u kamenné dlažby se dají popsat mechanické a fyzikální 

vlastnosti, jejich hodnoty se však budou lišit dle použitého typu kamene. 

Jako příklad následuje krátký popis  vlastností vybraných zástupců: 

Žula patří mezi materiál s vysokou odolností proti mechanickému 

namáhání, povětrnostním podmínkám a má dobrou mrazuvzdornost. 

Tvrdost kamene udává Mohsova stupnice. Tvrdost má velký vliv na 

trvanlivost produktu. Čím tvrdší kámen, tím je náročnější zpracování 

kamene a finální povrchové úpravy. Žula se právě řadí mezi tvrdší 

materiál, nejměkčí jsou naopak pískovce. 
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Mramor není tak tvrdý materiál oproti žule, má vyšší obrusnost, 

a také má horší výsledky v testu na mrazuvzdornost. Při použití mramoru 

bude pravděpodobně potřeba tlustší deska nežli při použití dlažby 

z jiného typu kamene. 

Pískovec je lehký na opracování, má poměrně dobrou odolnost 

a pevnost, je mrazuvzdorný. 

Travertin je pórovitý vápenec. Je proto měkčí a nasákavější. Póry 

se buď nechají otevřené, anebo je možné je vyplnit a zamezit tak 

usazování nečistot. 

Břidlice vyniká svou trvanlivostí a svým tvrdým povrchem. Je 

nenasákavá, žáruvzdorná, mrazuvzdorná, otěruvzdorná a je i dobrý 

tepelný a zvukový izolant. 

Umělý kámen kombinuje vybrané vlastnosti přírodních materiálů, 

a proto je možné dosáhnout materiálu, jaký je potřeba. Může být 

nenasákavý, neporézní s vysokou odolností proti poškrábání 

a chemikáliím. [24] [25] 

U přírodního kamene se mohou kontrolovat i geometrické 

charakteristiky, jelikož je dlažba vyráběna opracováváním a ne odlitím 

do formy. Kontroluje se tloušťka, rovinnost, délka, šířka a pravoúhlost. 

Tolerance jsou blíže popsány v ČSN EN 1469 ed. 2. Tloušťka dlažby pro 

interiér se nejčastěji pohybuje mezi 1 až  3 cm. Může se také hodnotit 

vzhled: barva, žilkování, stavba atd. Identifikuje se vizuálně pomocí 

typického referenčního vzorku stejného kamene za denního světla ze 

vzdálenosti 2 m. [23] 
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6. Obecná technologie kladení kamenných 

dlažeb v interiéru 

6.1 Příprava 

Musí se zkontrolovat připravenost pracoviště, stav provedení 

a připravení povrchu podkladu. Stejně jako u keramické dlažby je ideální 

povrch dostatečně nosný, rovný, suchý a bezprašný. 

Stejně tak je vhodné si připravit spárořez a vyhnout se tak 

zbytečnému řezání, které může být u kamenné dlažby ještě náročnější 

než u keramické dlažby. 

Podmínky pro pokládku by měli splňovat teplotní rozmezí, 

dostatečné osvětlení atd., jako v kapitole 4.1 pro kamenné dlažby. [2] [26] 

6.2 Materiály 

Základní materiály potřebné pro pokládání kamenné dlažby jsou: 

o povrchová vrstva: obkladové prvky, lepidla, spárovací 

hmoty 

o podklad: penetrace, adhezní mosty, hydroizolace atd. 

Materiál by měl být stejně jako u keramické dlažby volen rozumně 

s ohledem na 3 základní kritéria pro výběr materiálů: kritérium 

hodnocení, kritérium slučitelnosti, kritérium bezpečnosti. [11] 

6.3 Lepení dlažby 

Postup je v podstatě stejný jako u keramické dlažby. Při přípravě 

lepidla se postupuje dle technologických postupů výrobce. Lepidlo se 

volí dle typu kamene, druhu podkladu a typu prostředí. Lepidlo se nanáší 

na plochu, na kterou se stihne položit dlažba před vytvrdnutím lepidla. 

Nejčastěji se nejdříve nanáší na podklad v tenké vrstvě a poté se 

postupně nanáší ozubeným hladítkem. Při kladení kamenné dlažby by se 

měla stejně jako u keramické dodržovat tloušťka spár a rovinnost. [2] [26] 
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6.4 Lišty a profily, doplňky 

Stejně jako u keramické dlažby se používají ukončovací profily, 

dilatační profily atd. 

6.5 Spárování dlažby 

U přírodního kamene se po položení a zaschnutí lepidla dlažba 

očistí a nechá vyschnout. Ještě před spárováním se naimpregnuje. 

Spárovací hmota se vtírá do spár gumovým hladítkem. U pórovitých 

dlaždic se spárovací hmota vtírá celoplošně i na dlažbu, aby se vyplnily 

póry. Je dobré před zatvrdnutím spárovací hmoty očistit co nejvíce 

ušpiněných dlaždic. [2] [27] 

6.6 Očištění dlažby 

Po vyspárování a uplynutí nutné technologické pauze se dlažba 

vyčistí, případně se může nanášet druhá vrstva impregnace.[2] [27] 

7. Kladení na problematické podklady 

Špatný podklad je jednou z nejčastějších příčin vzniku závady 

obkladových prvků. Proto je vhodné vědět, na jaký podklad bude dlažba 

pokládána a dle toho zvolit vhodný postup. 

7.1 Diagnostika podkladu a řešení problémů 

Před samotným začátkem pokládky nášlapné vrstvy je důležité 

správně určit veškeré parametry podkladu. Dle zjištěných vlastností 

podkladu je pak možné zvolit vhodné materiály a eliminovat tak riziko 

praskání či jiné poškození nášlapné vrstvy. [28] [29] 

 U podkladu se kontroluje především jak je pevný a stabilní, savý 

či nesavý, jeho rovinnost, zbytková vlhkost a únosnost. Podklad by měl 

být dostatečně vyzrálý a vytvrdnutý, aby se předešlo vznikání napětí při 

tuhnutí a dotvarování. [28] [29] 

Pevnost podkladu zahrnuje povrchovou tvrdost a celkovou 

soudržnost a pevnost podkladní vrstvy. Povrchová tvrdost se zjišťuje 
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pomocí kovového trnu, kterým se tvoří na povrchu vrypy do tvaru mřížky 

cca 10 x 10 cm. Zkouška je zachycena na obrázku 7. Pokud dojde 

k oddělení povrchové slupky, je potřeba povrch zbrousit na vrstvu, která 

je soudržná. Broušení podkladu znázorňuje obrázek 9. Celková 

soudržnost se zjišťuje pomocí odtrhoměru. Pomocí vhodného lepidla se 

nalepí testovací tělísko na testovanou vrstvu. Poté se pomocí 

testovacího přístroje odtrhne pomocí tahu od testovací plochy. 

Výsledkem je zhodnocení odtrhové pevnosti. Odtrhoměr je zobrazen na 

obrázku 8. Dále je možné také použít sondu pro ověření složení a stavu 

jednotlivých vrstev podkladu. [28] [29] [54] 

           Obrázek 7: Zkouška vrypem [28]                       Obrázek 8: Zkouška odtrhoměrem [28] 

Obrázek 9: Broušení podkladu [29] 

Nasákavost podkladu se ověřuje pomocí vody. Na povrch se nalije 

menší množství vody a po cca 5 minutách se kontroluje, jestli se do 

povrchu nevsakuje. Pokud ne, považuje se podklad za nenasákavý. 

Nenasákavost je vhodné řešit pomocí kontaktního můstku, který vytvoří 

adhezi. Naopak nasákavost podkladu se dá řešit vhodnou volbou 

podkladního nátěru, například penetrací. [28] [29] 
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Rovinnost podkladu se kontroluje pomocí dvoumetrové latě, která 

se klade náhodně po ploše povrchu. Nemělo by se přesáhnout odchylka 

2 mm na 2 m. Pokud se při kontrole objeví větší odchylka než 2 mm na 

2 m, může se nerovnost vyrovnat například vylitím tenké vrstvy 

samonivelační stěrky. [28] [29] 

Obrázek 10: Lití samonivelační stěrky [30] 

Zbytková vlhkost podkladu se dá změřit pomocí různých přístrojů 

či zkoušek, například karbidovou metodou. Jedná se o destruktivní 

metodu, kterou norma ČSN 74 4505 pro podlahy připouští jako 

alternativu ke gravimetrické metodě. Pro měření touto metodou se 

používá CM přístroj, který je zobrazen na obrázku 11. Naváží se a rozdrtí 

se ampule s karbidem vápníku. Poté se vloží do tlakové láhve a láhev se 

hermeticky uzavře. Láhev se protřese každých 5 minut. Po uplynutí doby 

předepsané výrobcem (obvykle je to 15 až 20 minut) na přístroji 

odečteme tlak v barech a v převodní tabulce odečteme hodnotu CM. Dále 

je možné vlhkost změřit pomocí digitálních přístrojů. Pro předejití 

problému se zbytkovou vlhkostí je  však vhodné nechat podklad 

dostatečně vyzrát, například u cementových materiálů je ideální doba 

cca 28 dní. [28] [29] [55] 



 

23 

Obrázek 11: CM přístroj [31] 

Únosnost podkladu nebo nerovnoměrná únosnost podkladu, 

objemové změny podkladu atd. mohou být příčinou vzniku trhlin 

v podkladu. Objemové změny podkladu se týkají především podkladů ze 

dřeva, kovu, cementotřískových nebo sádrokartonových výrobků. Trhliny 

tedy mohou vznikat například: 

o přetížením podlahy, 

o nesprávnou dilatací podlahy, 

o příliš rychlým vysycháním potěru, 

o ve spojích rozdílných materiálů, 

o nebo se může jednat například o smršťovací trhliny. 

Stabilita podkladu se kontroluje nejdříve vizuálně. V podkladu by 

neměly být trhliny. Pokud se nějaké trhliny objevují, je třeba zjistit jejich 

příčinu. Takovou kontrolu lze provést pomocí sondy. Pokud se nejedná 

o závažnější problém v podkladu, může se zvolit jako řešení sešívání 

trhlin, u dřevěného podkladu je potřeba pohyblivé díly připevnit. 

Případně se může zvolit jako řešení celková destrukce podkladu. [28] [29] 
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Obrázek 12: Trhliny v potěru [28] 

Může také nastat, že bude probíhat pokládka na stávající povrch. 

Je vhodné staré zbytky cementu, sádry, lepidel, nátěrů atd. odstranit, 

zbrousit a odmastit. 

Pokud bude probíhat pokládka dlažby na starou dlažbu, je potřeba 

ověřit přídržnost stávající dlažby. Nevyhovující dlažbu je nutné odstranit 

a nově připevnit a povrch stávající dlažby důkladně odmastit. Před 

lepením nové dlažby je potřeba použít kontaktní můstek. [28] [29] 

7.2 Nejčastější rizika při pokládání na problematický podklad 

Špatně zvolené lepidlo nebo špatná práce s lepidlem může 

způsobit uvolňování dlaždic. Problém nastává při pokládce dlažby do 

zavadlého lepidla, nebo pokud dlažba není kladena do tzv. plné lože. 

Další možností vzniku problému je nevhodně zvolené lepidlo pro daný 

podklad. Lepidlo například nezvládne přenést teplotní roztažnosti, 

špatně reaguje na vlhkost atd. Problém lze zjistit akustickou zkouškou – 

kovovým předmětem se poklepe na dlažbu, pokud se ozývá dutý zvuk, 

je dlažba uvolněná. [38] 

Při nedodržení parametrů spárovací hmoty mohou ve spárovací 

hmotě vznikat trhlinky. Pokud je například spára širší, než je výrobcem 

předepsaná maximální šířka spáry, můžou vznikat jemné až velké 

trhlinky. [36] 
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Nerespektování dilatačních spár podkladu se projeví jako trhlina, 

která prostupuje z pravidla více dlažbami. Je nutné, aby dilatační spára 

procházela jak podkladní vrstvou, tak nášlapnou vrstvou, tedy dlažbou. 

[38] 

Obrázek 13: Dilatační spára v dlažbě [38] 

Dalším rizikem může být špatné použití vyrovnávací vrstvy. Pokud 

je samonivelační vrstva vylita mimo doporučené rozmezí tloušťky – 

vrstva je příliš tenká, nebo naopak příliš tlustá – může dojít k popraskání. 

Tím vzniknou trhliny v podkladu, které se pak mohou prorýsovat i do 

položené dlažby. [38] 

Obrázek 14: Špatně provedená samonivelační vrstva [38] 

Pnutí mezi podkladem a nášlapnou vrstvou může vznikat 

například od 

o rozdílných teplotních roztažností použitých materiálů, 

o dotvarování konstrukcí (průhyby stropů, smršťování), 
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o špatného provedení dilatačních spár, 

o změn vlhkosti, na které jsou náchylné především dlažby 

z přírodního kamene, vlhkost ale může mít například vliv i na 

vytvrdnutí lepidla,  

o malé plochy spár. 

Typicky se problém pnutí projevuje nadzvednutím dlažby, 

odtržením dlažby od podkladu, trhlinami v dlažbě. [39] 

Obrázek 15: Vybočení keramické dlažby [39] 

Teplota při pokládání má vliv především na vytvrdnutí lepidel. 

Pokud se při pokládce teplota povrchu podkladu pohybuje pod + 5 °C, 

hrozí riziko, že lepidla vůbec nevytvrdnou. Přesné doporučené teploty 

udávají výrobci v technických listech výrobku. [6] 

7.3 Možné řešení pokládání na problematické podklady 

Po správné diagnostice podkladu je na řadě správná volba 

materiálů a řešení dle zjištěných informací. Na trhu jsou lepidla, 

spárovací hmoty, tmely s různými vlastnostmi. Dále jsou k dispozici 

různé doplňky, například separační vrstvy, či armování. 

LEPIDLA: 

Lepidla se mohou dělit podle druhu pojiva, jak již bylo zmíněno 

v kapitole 4.4, na cementová lepidla, disperzní lepidla a lepidla na bázi 

reaktivní pryskyřice. Dále se mohou rozdělit dle svých vlastností.  
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Ty mohou být například přídržnost, skluz, deformovatelnost neboli 

flexibilita nebo příčná deformace. [13] 

o Přídržnost: největší síla na jednotku plochy, kterou lze měřit 

smykovou nebo tahovou zkouškou. 

o Deformovatelnost neboli flexibilita: schopnost vytvrzeného 

lepidla deformovat se působením napětí mezi obkladovým 

prvkem a povrchem určeným k lepení bez poškození 

instalovaného povrchu. 

o Příčná deformace: průhyb zaznamenaný uprostřed hranolu 

z vytvrzeného lepidla, který je vystaven tříbodovému 

namáhání. [13] 

Lepidla mohou mít dále různé kombinace označení: 1, 2, F, T, E, S1, 

S2. Význam je vysvětlen v kapitole 4.4. Lepidlo se vybírá primárně dle 

druhu podkladu, velikosti a formátu dlažby, typu dlažby a umístění 

obkladu, dalším faktorem může být například podlahové vytápění. [13] 

[32] 

SPÁROVACÍ HMOTY: 

Spárovací hmoty se stejně jako lepidlo budou volit na základě více 

faktorů. Základní vlastnosti spárovacích hmot jsou odolnost proti vodě, 

zatížení a flexibilita. Volba spárovací hmoty závisí také na šířce spáry. 

Dále je nutné volit spárovací hmotu i s ohledem na změny teplot nebo 

působení chemikálií. [34] 

Norma ČSN EN 13888 dělí spárovací malty a lepidla na 

o CG: Cementová spárovací malta, 

o RG: Spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic. 

Cementová malta CG se pak rozděluje ještě do 4 tříd, které jsou 

uvedeny v následující tabulce 4: 
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Tabulka 4: Třídění a označování spárovacích cementových malt [35] 

Spárovací hmoty na cementové bázi bez přísad se používají 

především tam, kde nejsou kladeny nároky na jejich čištění a větší 

mechanickou zátěž. Jsou to sypké směsi na cementové bázi, které se 

smíchají s vodou dle návodu od výrobce. [36] 

Spárovací hmoty na cementové bázi s polymerovými přísadami 

jsou flexibilní. Spárovací hmota tedy dokáže reagovat na pnutí například 

od teplotních změn či vlhkosti. Dle množství přísad pak lze docílit 

hladkého povrchu spáry, po kterém rychle stéká voda, která se neusazuje 

a zabraňuje tak vzniku například vodního kamene či plísním a snižuje 

nasákavost. Přísadami se dá také dosáhnout rychleschnoucí spárovací 

hmoty, která se hodí pro spárování například právě přírodního kamene, 

jelikož některé druhy přírodních kamenů mohou být náchylné na vlhkost. 

S vlhkostí jsou spojeny totiž objemové změny nebo výkvěty. Jsou to 

sypké hmoty na cementové bázi, které se také míchají s vodou dle 

návodu od výrobce. [36] 

Další dělení spárovacích hmot může být podle typu pojiva: 

o Cementové spárovací hmoty – jsou vhodné pro běžné 

spárování bez zvláštního zatížení prostorů. 

o Polymercementové spárovací hmoty – polymery obsažené 

navíc v této spárovací hmotě snižují křehkost, jsou 

pružnější, mají však horší dilatační schopnosti. 

o Polymerní spárovací hmoty – jsou voděodolné, schopné 

dilatovat, odolávají povětrnostním vlivům, mechanickému 

i chemickému zatížení. 
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o Silikonové spárovací hmoty – jsou velice pružné 

a vodotěsné, ale málo odolné vůči mechanickému 

poškození. 

o Akrylátové spárovací hmoty – dobře odolávají změnám 

teploty a jsou přídržné k různým materiálům. Naopak 

nevýhodou je jejich snadné znečištění, častá tvorba plísní 

a během vytvrzování se můžou až o 20% smrštit. 

o Epoxidové spárovací hmoty – jsou vodotěsné, schopné 

dilatovat, mechanicky i chemicky odolné. Jsou náročnější, co 

se týče technologie použití. Epoxidové spárovací hmoty 

bývají často dvousložkové. Své uplatnění najdou hlavně 

v prostorech, kde je potřeba dosáhnout odolnosti vůči 

různým agresivním a chemickým vlivům. Spárovací hmoty 

na cementové bázi tomuto prostředí odolávají hůře. 

Epoxidové spárovací hmoty většinou mohou sloužit i jako 

lepidlo. Poměr míchání je potřeba dodržet takový, jaký 

předepsal výrobce. [36] 

o Polyuretanové spárovací hmoty – dobře přilnou 

k povrchům, jsou mechanicky odolné a pružné, odolávají 

změnám teploty, jsou odolné proti oděru, olejům 

a mikroorganismům. [37] 

FORMÁT DLAŽBY: 

Řešením by také mohl být rozměr dlažby. Čím je větší plocha 

dlažby, tím je menší plocha spár. A právě ve spárách je případné pnutí 

z podkladu přenášeno lépe. Pokud pnutí působí na dlažbu, hrozí, že 

dojde k jejímu prasknutí nebo odlepení. Pokud tedy volíme dlažbu 

velkoformátovou, je lepidlo, pružnost spár a zamezení pnutí z podkladu 

naprosto klíčové. 

SEPARAČNÍ VRSTVA: 

Jak je již zřetelné z názvu, hlavní funkcí těchto separačních rohoží 

je oddělení dlažby od podkladu a eliminace přenosu pnutí z konstrukce 
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na dlažbu. Podklad by mohl způsobovat pnutí a smykové síly, například 

kvůli rozdílným délkovým změnám, kvůli již vzniklým trhlinám 

v podkladu, nebo při dotvarování a vysychání konstrukce, které by se 

poté přenášely do položené dlažby a mohlo by docházet k praskání 

či jinému poškození položené dlažby.3 [46] [47] 

Rohož může také disponovat systémem kanálků, díky kterému je 

odváděna případná zbytková vlhkost z podkladu, která dále může 

odcházet přes spáry. Dochází tak k vyrovnání tlaku páry. [46] [47] 

Své uplatnění nachází také při použití v prostorech s velkým 

zatížením, například v autosalonech. Zatížení se přenáší přes separační 

rohož pomocí mezer vyplněných lepidlem mezi výstupky přímo do 

podkladu. Pro velmi velká zatížení či bodová zatížení je vhodné volit 

zároveň větší tloušťku obkladového prvku. [46] [47] 

Některé rohože se dají také použít zároveň jako hydroizolace, 

například v koupelnách nebo v jiných místech, kde hrozí proniknutí vody 

do konstrukce. V takovém případě je potřeba správné zpracování spojů 

a správné napojení na stěny. [46] [47] 

Separační rohože se buď pokládají volně na podklad, nebo se uloží 

do tenké vrstvy lepidla a přitlačí se. Při druhém způsobu použití je nutné 

použít vhodné lepidlo pro daný podklad. [46] [47] 

ARMOVÁNÍ: 

Pro zpevnění nevyhovujícího podkladu (podklad s trhlinami, 

s rizikem vzniku trhlin, podklad z různých materiálů, pohyblivý podklad – 

dřevo atd.) je možné použít systém armovacích sítí ze skelných vláken 

spolu s rohoží a vyrovnávací stěrkou, které podklad zpevní. Trhliny, které 

se v podkladu již vyskytují, je možné tzv. sešít. To se dělá buď použitím 

 

3 Na stránkách Cechu obkladačů je separační vrstva definována takto: Výrobek, který 
odděluje vrstvy v obkladovém systému, příkladem mohou být protizlomové rohože/membrány (fólie) 
a rohože k akustickému útlumu, netkané textilie na podklady s přítomností trhlin a dilatačních spár 
a nevyzrálé podklady. [45] 
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speciálních spon, vylitím pružnými pryskyřicemi nebo položením 

sešívací vložky. Položení sešívací vložky je zobrazeno na obrázku 16.[48] 

Obrázek 16: Vmáčknutí sešívací vložky do čerstvého kontaktního můstku či 

stěrkové hmoty [48] 

Příklad celé skladby použití armovacího systému je zobrazen na 

obrázku 17. Na podklad s trhlinou (1) je nanesena penetrace (2). Poté je 

položena sešívací vložka (3) a armovací vložka (4). Nakonec je vylita 

samonivelační stěrka (5), na kterou je dále naneseno lepidlo a položena 

dlažba. 

Obrázek 17: Příklad skladby armovacího systému [48] 

8. Kontrolní a zkušební plán 

8.1 Obecné informace 

Kontrolní a zkušební plán se vypracovává v rámci přípravy 

a realizace stavby s pomocí českých technických norem 

a technologických předpisů zpravidla jako součást plánu kvality. Pokud 
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investor bude chtít, může být zpracován i dříve a být například součástí 

smlouvy o dílo. Pro každou stavbu se zpracovává nový originální 

kontrolní a zkušební plán. Má sloužit pro kontrolu výstupů jednotlivých 

dílčích stavebních procesů. Po provedení kontrol a zkoušek je o celém 

průběhu zpracován zápis do stavebního deníku. [3] [4] [5] 

8.2 Sestavení kontrolního a zkušebního plánu 

Pro správné sestavení kontrolního a zkušebního plánu by se měl 

zpracovatel zaměřit na základní otázky „Co?“, „Jak?“, „Čím?“, „Kde?“ 

a „Kdo?“. Důležité je popsat: 

o Co = jaké druhy zkoušek se budou provádět. Na začátku je 

důležité definovat, co přesně bude předmětem kontroly 

a zkoušky. Vyvarujeme se tak kontrolám nepotřebných 

parametrů, a tím pádem i ztrátě času a peněz. 

o Jak = jakým způsobem se budou zkoušky provádět 

(případně dle jakého předpisu se budou zkoušky provádět). 

Je potřeba přesně popsat, jakým způsobem bude probíhat 

kontrola, jak často, jaké budou použity metody, jaké budou 

mezní hodnoty a kritéria pro splnění zkoušky, případně jak 

postupovat, pokud kontrolovaný předmět kritéria nesplní. 

Dále je také třeba určit, jak se bude zkouška dokumentovat. 

o Čím = pomocí jakých nástrojů budeme zkoušku provádět. 

Pro popsaný postup je třeba zvolit vhodná měřidla 

a pomůcky. 

o Kde = Je vhodné volit provádění kontrol a zkoušek co 

nejblíže místu, kde se daný proces provádí – eliminuje se tak 

zase ztráta času a finančních prostředků. 

o Kdo = je třeba určit osobu, která ponese odpovědnost za 

celý tento proces. Vhodnou volbou je osoba, která danému 

procesu rozumí a dokáže tak spolehlivě zhodnotit kvalitu 

výrobku a vyhodnotit změřené hodnoty zkoušky. Daná 
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osoba však musí mít dostatečnou kvalifikaci (pokud je 

vyžadována). [3] [5] 

Pro správné sestavení kontrolního a zkušebního plánu se využívají 

především tyto podklady: 

o České technické normy, harmonizované technické normy, 

o Firemní technologické postupy, 

o Technické a kvalitativní podmínky, 

o Projektová dokumentace stavby. [3] [5] 

Kontrolní a zkušební plán se dá sestavit například v aplikacích 

společnosti Microsoft, například Word či Excel. Takové programy však 

mohou být nedostačující. Vhodný program pro tvorbu kontrolního 

a zkušebního plánu může být program CONTEC. „Díky přímé návaznosti 

pracovní oblasti pro tvorbu a aktualizaci kontrolních a zkušebních plánů 

v systému CONTEC na oblast automatizované tvorby síťových grafů 

a základních dokumentů přípravy staveb je možné provádět plně 

automatizované zpracování a aktualizaci kontrolního a zkušebního 

plánu pro objekt, popř. stavbu, pokud byl pro daný objekt nebo stavbu 

zpracován či aktualizován stavebně technologický projekt včetně 

síťového grafu v technologické struktuře dílčích stavebních procesů.“ [4]

   Obrázek 18: Kontrolní a zkušební plán [49]      Obrázek 19: Časový plán kontrol [50] 

8.3 Kontrolní a zkušební plán pro dlažby 

Mezi základní kontroly u dlažby se řadí kontrola rovnoměrnosti, 

rovinnosti, vodorovnosti a trvanlivosti a kontrola šířky a rovinnosti spár. 

[11] 
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Rovnoměrnost se kontroluje vizuální prohlídkou ze vzdálenosti 

minimálně 1,5 m. Důležité je osvětlení, které by mohlo mít na výsledky 

vliv – osvětlení pod nízkým úhlem není dovoleno. [11] 

Odchylka celkové rovinnosti je v ČSN 74 4505 definována jako 

odchylka skutečného povrchu od polohy povrchu specifikované 

v projektu nebo v návrhu podlahy. Největší dovolená odchylka od 

celkové rovinnosti povrchu nášlapné vrstvy se stanoví dle funkčních 

požadavků na podlahu. Celková rovinnost nášlapné vrstvy může být 

ovlivněna již rovinností podkladních vrstev podlahy. Proto je dobré 

v návrhu nášlapné vrstvy podlahy definovat i tyto největší dovolené 

odchylky. Příklad největších dovolených odchylek od celkové rovinnosti 

povrchu podkladních vrstev dle ČSN 73 0205 je uveden v tabulce 5. [10] 

Tabulka 5: Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných 

ploch [9] 

Celková rovinnost povrchu nášlapné vrstvy se kontroluje 

geodeticky. Na každých 100 m2 podlahy se provádí měření minimálně 

v 5 kontrolních bodech a zároveň v 1 místnosti musí být provedeno 

minimálně 5 měření. Body měření představují plochy o rozměru 10 mm 

x 10 mm. Jsou po místnosti rozmístěny rovnoměrně minimálně 100 mm 

od nejbližší svislé plochy. [10] 

Odchylka místní rovinnosti povrchu nášlapné vrstvy je v ČSN 74 

4505 definována jako odchylka skutečného povrchu od proložené 

odměrné úsečky. Místní rovinnost dlažby se kontroluje pomocí latě délky 
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2 m s podložkami o tloušťce 3 mm. Podložky jsou umístěny na koncích 

latě a mají půdorysné rozměry 10 mm x 10 mm až 20 mm x 20 mm. Lať se 

umísťuje rovnoměrně po ploše minimálně 100 mm od nejbližší svislé 

plochy. Kontrolují se především místa, kde lze po vizuální kontrole 

předpokládat největší odchylky rovinnosti. V případě, že některá 

místnost bude mít některý z rozměrů menší než 2 m, provede se měření 

pomocí latě, která bude mít délku menší než 2 m a zároveň ji bude možné 

umístit dle požadavků výše. Rozmístění dvoumetrové latě je zobrazeno 

na obrázku 20. [8] [10] [11] 

Obrázek 20:  Místní rovinnost podlahy [8] 

Určí se vzdálenost X pomocí odměrného klínu, který má tloušťku 

20 mm a délku 220 mm. Na klínu je stupnice ideálně po 1 nebo 0,5 mm. 

Vzdálenost X se měří mezi spodním lícem latě a povrchem dlažby. Měření 

je znázorněno na obrázku 21. Odchylka od přímky se spočítá jako 

vzdálenost X – 3 mm podložek.  

Obrázek 21: Měření rovinnosti dlažby [11] 
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Doporučená mezní odchylka4 místní rovinnosti dlažby je ± 3 mm. 

Pokud výrobce nášlapné vrstvy podlahy uvádí menší hodnoty, musí být 

dodrženy hodnoty technické dokumentace výrobce. U dlaždic velkých 

formátů může být odchylka geometrických parametrů velká již z výroby. 

V takovém případě se pro dodržení mezní odchylky  ± 3 mm musí počítat 

s větší pracností při pokládání dlažby, případně mohou být při návrhu 

podlahy definovány jiné mezní odchylky. ČSN 73 3451 uvádí, že 

k doporučené toleranci ± 3 mm  se má přičíst příslušná tolerance 

obkladového prvku. [10] [11] 

Přesahy se měří pomocí pravítka, které se umístí na dlažbu 

opřením o převislý roh. Pokud mezi spodním lícem pravítka a sousedním 

obkladovým prvkem vznikla mezera, změří se kalibračním klínem. Na 

obrázku 22 je znázorněn postup měření. Černou barvou jsou znázorněny 

sousední obkladové prvky a šipka naznačuje místo měření kalibračním 

klínem. Tolerance u přesahu je pro šířku spáry < 6 mm maximálně 1 mm 

a pro spáry šířky ≥ 6 mm 2 mm. [11] 

Obrázek 22: Měření přesahu [11] 

Vodorovnost se měří pomocí měřidel k tomu určených, jakou jsou 

například vodováhy. Tolerance  pro vodorovnost dlažby je ± 
𝐿

600
, kde L je 

 

4 Mezní odchylka je parametr, který může nabývat kladných i záporných hodnot. 

Základní rozměr může být o tuto hodnotu zvětšen nebo zmenšen. Zápis ± 2 mm 

znamená, že základní rozměr může být o 2 mm zvětšen i zmenšen. Zápis + 2 mm / - 5 

mm znamená, že základní rozměr může být zvětšen o 2 mm a zmenšen o 5 mm. 
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naměřená délka mezi pevnými body v mm. V některých místech je 

potřeba uvažovat vyšší přesnost, například u dveřních otvorů nebo na 

místech provádění zařízení přímo na podlahu. [11] 

Šířka a rovnost spár mezi obkladovými prvky by měla být 

rovnoměrná a pravidelná. Závisí však také na geometrických 

vlastnostech obkladového prvku. Kontrola by se měla provádět 

především u velkoplošných dlažeb s viditelnými spárami nebo 

u kontrastních barev spárovací hmoty. Spáry by měly být uspořádány 

pravidelně, pokud nejsou obkladové prvky nepravidelného tvaru. [11] 

9. Aplikace v praxi 

9.1 Pokládka velkoformátové dlažby z přírodního kamene 

Pro první ukázku aplikace v praxi jsem si vybrala projekt 

zveřejněný na stránkách firmy ARDEX Baustoff, s.r.o. Jedná se o pokládku 

dlažby z přírodního kamene (pískovcové dlažby) na separační rohož 

Indor Tec FLEXBONE-2E. Dlažba měla formát 600 x 1200 mm. Celkem 

byla položena dlažba o ploše 200 m2. Projekt realizovala firma 

Proinvesting  v roce 2019 v Bratislavě. 

Separační rohož byla použita pro umožnění dilatace podkladu 

a pro snížení rizika praskání velkoformátové dlažby, jelikož s větším 

formátem se snižuje plocha spár. Pokud by nebyla použita separační 

rohož, hrozilo by, že pnutí by bylo přenášeno přímo v dlažbě a mohlo by 

dojít k jejímu prasknutí. 
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Obrázek 23: Pokládka pískovcové dlažby I, Na roličkách, Bratislava [44] 

Pro tento projekt byly použity tyto materiály: 

o IndorTec FLEXBONE-2E – separační rohož, 

o ARDEX X 32 – flexibilní univerzální lepidlo, vhodné pro 

použití v interiéru, zabraňuje probarvení a výkvětům na 

deskách z přírodního kamene, 

o ARDEX ST – silikon na přírodní kámen, s vysokou přilnavostí, 

snadno čistitelný při údržbě a protiplísňový, 

o ARDEX MG – spárovací hmota pro mramor, vhodná pro 

spárování desek z přírodního kamene, 

o Pískovcová dlažba 60 x 120 cm. 
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Obrázek 24: Pokládka pískovcové dlažby II, Na roličkách, Bratislava [44] 

Na obrázcích 23 a 24 je vidět postup při pokládce. Separační rohož 

z polypropylenu určená k pokládce keramiky a přírodního kamene se 

volně pokládá na podklad. Disponuje armovací tkaninou, díky které 

nemusí být lepena k podkladu. Lepidlo se pak nanáší přímo na rohož. 

Nejdříve se zaplní mezery mezi strukturou rohože a poté se vytvoří lože 

pro dlažbu. Poté se klasicky pokládá dlažba. K dodržení rovinnosti dlažby 

a stejné šířky spár byly použity nivelační klíny na dlažbu. Po dostatečném 

vytvrdnutí je možné dlažbu klasicky spárovat. 

Tabulka 6: Cenová kalkulace 

Materiál Spotřeba 

na 1 m2 

MJ Potřeba 

bez 

rezervy 

Rezerva Celková 

potřeba 

vč. 

rezervy 

Cena v Kč 

za 1 

jednotku 

bez DPH 

Celková 

cena v Kč 

bez DPH 

IndorTec 

FLEXBONE-2E 

1,0 m2 200,0 10 % 220 515 113 300 

ARDEX X 32 3,3 kg 660,0 10 % 726 62 45 012 

ARDEX ST 3,0 bm/kartuš

e 

37 kartuší 10 % 41 kartuší 460 18 860 

ARDEX MG 0,2 kg 40,0 10 % 44 609 26 796 
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Pískovcová 

dlažba 

60 x 120 cm 

1,0 m2 200,0 20 % 240 900 302 400 

CELKEM KČ BEZ DPH 419 830 

CELKEM KČ VČ. DPH 507 994 

Zdroj cen: průzkum trhnu 

Zdroj spotřeb: ARDEX Baustoff, s.r.o. 

Tabulka 7: Časová náročnost 

Činnost MJ Mn. Jednotková 

pracnost [Nh] 

Celková 

pracnost 

[Nh] 

Četa 

[os.] 

Směna 

[h/d] 

Časový 

fond 

[h/d] 

Doba 

trvání 

[d] 

Doba 

trvání 

[h] 

Očištění 

podkladu 

m2 200 0,03 6,00 2 8 16 0,38 9,00 

Položení 

separační 

rohože 

m2 200 0,07 14,00 2 8 16 0,88 21,00 

Nanášení 

lepidla 

m2 200 0,09 18,00 2 8 16 1,13 27,00 

Pokládka 

dlažby 

m2 200 0,40 80,00 2 8 16 5,00 120,00 

Vyplnění 

tmelu 

bm 110 0,08 8,80 2 8 16 0,55 13,20 

Spárování 

dlažby 

m2 200 0,07 14,00 2 8 16 0,88 21,00 

Úklid m2 200 0,01 2,00 2 8 16 0,13 3,00 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 8: Harmonogram 

Zdroj: vlastní 

9.2 Pokládka na separační rohož s podlahovým topením 

Jako další ukázku jsem si vybrala projekt zveřejněný na 

stránkách  Schlüter-Systems. Jde o pokládku dlažby v 1NP s podlahovým 

vytápěním BEKOTEC-THERM o celkové ploše 240 m2. Tento systém má 

výhodu v úspoře času na realizaci a v nízké konstrukční výšce podlahy. 

Tento projekt byl realizován během 9 dnů, jako zhotovitel  je uveden pan 

Miroslav Šuman. [52] 

První den byl položen podlahový polystyrén ve dvou vrstvách. 

Druhý den byl po obvodě místnosti natažen dilatační pás a byly položeny 

systémové desky pro podlahové topení. Třetí den se realizoval 

rozdělovač podlahového topení a montáž hadic podlahového topení, 

která je vidět na obrázku 25.  

DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Očištění podkladu         

Položení separační rohože         

Nanášení lepidla         

Pokládka dlažby         

Vyplnění tmelu         

Spárování dlažby         

Úklid         

http://www.schlueter.cz/obor-pusobnosti-izolace-a-separace.aspx
http://www.schlueter.cz/obor-pusobnosti-izolace-a-separace.aspx
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Obrázek 25: Montáž hadic podlahového topení na systémové desky [52] 

Pátý den proběhla betonáž potěru tl. 31 mm. Den šestý se 

pokládala separační fólie DITRA. Položení separační rohože je 

znázorněno na obrázku 26.  

Obrázek 26: Pokládka separační rohože [53] 

Sedmý den proběhla montáž dilatačních lišt po obvodu a v ploše 

a pokládka dlažby. Osmý den byla dokončena pokládka dlažby a devátý 

den byla dlažba vyspárována. Finální dokončení je zachyceno na obrázku 

27. [52] 
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Obrázek 27: Finální povrch položené dlažby [52] 

9.3 Příklad špatného provedení podkladového souvrství 

Třetím příkladem jsou fotky ze špatného provedení podkladového 

souvrství, které mi poskytl pan Dr. Eduard Justa, člen Cechu obkladačů ČR 

z. s. Tloušťky vrstev ve skladbě podlahy byly voleny obráceně. Bylo 

použito 60 mm minerální vaty a 40 mm anhydritového potěru, místo 

navrhnutých 20 mm minerální vaty a 40 mm anhydritového potěru.  

Obrázek 28: Nevhodná skladba podlahy pod velkoformátovou dlažbou I 

Zdroj: Dr. Eduard Justa 

Byla položena dlažba o rozměrech 1500 x 1500 mm a tloušťky 

5 mm. Kvůli velké tloušťce minerální vaty byla podlaha po položení 

dlažby nestálá a pružila. Při ověření pomocí laseru byl zjištěn výkyv až ± 

10 cm. Tím vznikaly trhliny v dlažbě. Majitelé se nakonec rozhodli 

skladbu podlahy nechat a pouze opravit vzniklé trhliny. 
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Obrázek 29: Nevhodná skladba podlahy pod velkoformátovou dlažbou II 

Zdroj: Dr. Eduard Justa 

Příklad opravy dlažby bazénu 

Jako poslední příklad z praxe uvedu příklad rekonstrukce bazénu. 

V původním podkladu zcela chyběly dilatační spáry, které byly 

dodělávány dodatečně při rekonstrukci. Kvůli chybějícím dilatačním 

spárám vznikly v podkladu trhliny, které poškodily i původní položenou 

dlažbu.  

Obrázek 30: Dodatečně dodělané dilatační spáry 

Zdroj: Dr. Eduard Justa 

Oprava probíhala pomocí sešívání trhlin neboli sponkování betonu 

a položení netkané perforované polypropylénové textilie Mapetex Sel 

pro vyztužení hydroizolační membrány. Fotky mi opět poskytl pan 

Dr. Eduard Justa, člen Cechu obkladačů ČR z. s. 
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Na začátku sešívání trhlin se provedly kolmé řezy na směr trhliny. 

Řezy jsou od sebe vzdáleny přibližně 10 až 20 cm. Vytvořené řezy se 

očistily od prachu a zbytků betonu. Do řezů se poté vložily ocelové 

sponky do betonu a celá trhlina včetně kolmých řezů se sponkami se 

zalila epoxidovou pryskyřicí. Stav po zalití je zobrazen na obrázku 30. 

Obrázek 31: Sešívání trhlin 

Zdroj: Dr. Eduard Justa 

Dále proběhlo položení netkané perforované polypropylénové 

textilie pro vyztužení podkladu. Textilie se pokládá do vrstvy cementové 

malty Mapelestic Turbo nebo Mapelestic Smart o tloušťce 1 – 2 mm. 

Dokud je cementová malta ještě čerstvá, položí se do ní textilie Mapetex 

Sel. Do cementové malty se po položení textilie zatlačí pomocí hladítka 

tak, aby byla dokonale navlhčená. Aplikuje se druhá vrstva cementové 

malty Mapelestic Turbo nebo Mapelestic Smart. Druhou vrstvou  musí být 

textilie dokonale zakrytá. Textilie se pokládá tak, aby se její konce 

alespoň 5 cm překrývaly. Do druhé vrstvy se pokládá dlažba. [56] 
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Obrázek 32: Mapetex Sel 

Zdroj: Dr. Eduard Justa 
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10. Závěr 

V úvodu mé bakalářské práce jsem se věnovala obecným 

informacím o podlahách, keramické dlažbě a kamenné dlažbě, obecné 

technologii pokládání keramických a kamenných dlažeb. V další kapitole 

jsem řešila problematiku kladení na problematické podklady. Shrnula 

jsem první krok při pokládce na problematický podklad – diagnostiku 

podkladu. Před pokládkou je dobré ověřit pevnost, stabilitu, únosnost, 

savost, zbytkovou vlhkost a rovinnost podkladu. Dále jsem popsala 

a navrhla možné řešení pokládky na problematický podklad pro snížení 

rizika poškození finální nášlapné keramické či kamenné dlažby. Popsala 

jsem například použití vhodných lepidel, spárovacích hmot, upravení 

formátu dlažby, nebo použití separačních rohoží či armovacích  sítí. Poté 

jsem se věnovala tématu kontrolního a zkušebního plánu pro dlažby, 

který slouží jako kontrola výstupu provedení dlažby. Popsala jsem 

hodnocení rovnoměrnosti, celkové a místní rovinnosti,  přesahů, 

vodorovnosti, šířky a rovnosti spár. Na závěr jsem se věnovala ukázce 

použití některých zmíněných technologií a ukázce chyb v praxi. 

K jednomu příkladu technologie jsem zpracovala cenovou kalkulaci 

a časovou náročnost s harmonogramem,  čímž jsem splnila cíle 

bakalářské práce.  
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