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skladba vrstiev pre viac zaťažené komunikácie

dlažba LEIER Solido 165x200x80

maltové lôžko

železobetónová doska

zhutnená nosná vrstva - drvené kamenivo

zemná pláň

80 mm

50 mm

100 mm

>250 mm

POUŽITIE

Pri návrhu spevnených plôch z betónových dlažbových tvaroviek 
je potrebné vedieť nasledujúce parametre:
 Výber vhodnej tvarovky zodpovedajúcej daným požiadavkám
 Návrh vhodného vzoru ukladania dlažby
 Vybudovanie skladby vozovky
 Spôsob odvádzania dažďovej vody a lemovania plochy

Pri projektovaní je nutné zohľadniť:
 Okolie stavby
 Estetické požiadavky
 Terénne podmienky

 Vlastnosti podložia
 Hladinu spodnej vody
 Možnosti odvádzania dažďovej vody
 Očakávaný typ a mieru zaťaženia plochy

Výber dlažbových tvaroviek je podmienený požiadavkami na 
spevnenú plochu. Patria sem farebné prevedenie realizovanej 
plochy, jej zaťaženie, intenzita premávky, potreba odvádzania 
dažďovej vody a pod. Kvalitu a životnosť diela ovplyvňuje aj 
skladba komunikácie.

skladba vrstiev pre málo zaťažené komunikácie

dlažba LEIER Piazza 100x200x60

ložná vrstva z drveného kameniva

zhutnená nosná vrstva - drvené kamenivo

zemná pláň

60 mm

40 mm

>250 mm
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Skladba komunikácie

Technické parametre betónových dlažobných tvaroviek podľa technickej normy STN EN 1338:
Tvar a rozmery – dovolené odchýlky Dĺžka a šírka ± 2 mm
 Hrúbka ± 3 mm
 Uhlopriečka ± 3 mm
 Hrúbka oteruvzdornej vrstvy ± 2 mm
Charakteristická pevnosť v priečnom ťahu 3,6 N/mm2

Lomové zaťaženie viac ako 250 N/mm dĺžky trhliny
Nasiakavosť max. 6%
Mrazuvzdornosť max. 1kg/m2

Odolnosť proti obrusovaniu max. 18 000 mm3/5000 mm2

Použitie betónových dlažbových tvaroviek
Slúžia na zhotovenie spevnených plôch, ktoré odolávajú 
vysokým zaťaženiam spôsobeným ťažkými dopravnými 
prostriedkami. Ďalej sa môžu použiť na vytvorenie chodníkov, 
parkovísk a námestí s menším zaťažením plochy. Skladba 
spevnených plôch z betónovej dlažby sa navrhuje podľa veľkosti 
navrhovaného zaťaženia, je potrebné riešiť odvádzanie dažďovej 
vody z povrchu.

Dôležité: Zimná údržba betónových 
spevnených plôch soľou je zakázaná!
Ak je potrebné deklarovať odolnosť povrchu dlažby proti 
soliam, je nutné túto vlastnosť pred uložením tvaroviek 
odskúšať. Kvôli dosiahnutiu vysokej životnosti dlažby je 
nutné zamedziť znečisteniu povrchu dlažby olejmi, tukmi, 
palivami a inými škodlivinami. Na dlažbu, ktorá je vystavená 
uvedenému pôsobeniu sa nevzťahuje záruka. 
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Vo väčšine prípadov (pri malom zaťažení spevnených plôch) je 
skladba vrstiev nasledujúca:
 1. Dlažbové tvarovky alebo platne
 2. Ložná vrstva (piesok alebo drvené kamenivo malej 
  frakcie)
 3. Drvené kamenivo zhutnené v potrebnej miere 
  (mrazuvzdorná ochranná vrstva)
 4. Zemná pláň

Takáto skladba komunikácie je možná iba v prípade pešej, 
prípadne cyklistickej premávky na danej komunikácii (chodníky, 
terasy) alebo pre komunikácie pre dopravné prostriedky s nízkou 
intenzitou premávky (parkoviská, státia).

Pri vyšších zaťaženiach, prípadne vyššej intenzite premávky, 
alebo pri vysokom zaťažení povrchu (cesty, zastávky autobusov, 
atď.) sa navrhuje nasledujúca skladba vrstiev komunikácie:
 1. Dlažbové tvarovky alebo platne
 2. Ložná vrstva (piesok alebo drvené kamenivo malej 
  frakcie)
 3. Nosná betónová alebo železobetónová vrstva (základ)
 4. Drvené kamenivo zhutnené v potrebnej miere 
  (mrazuvzdorná ochranná vrstva)
 5. Zemná pláň

V tých prípadoch, ak je potrebné zamedziť znečisteniu zemnej 
pláne ropnými produktmi alebo inými škodlivými látkami, je 
potrebné použitie ochranných vrstiev (napr. fólie).

1. Betónová dlažba
Spoločnosť Leier vyrába betónové dlažbové tvarovky rôznych 
druhov, rozmerov, farebných a povrchových prevedení.

2. Ložná vrstva
Materiálom na vytvorenie ložnej vrstvy pod betónové dlažby je 
vo väčšine prípadov piesok alebo drvené kamenivo malej frakcie. 
(V ojedinelých prípadoch je možné aj použitie maltového lôžka). 
Použitie drveného vápenca nie je dovolené!
Najväčšia frakcia drveného kameniva pre ložnú vrstvu je 5 až 
8 mm s podielom najväčšej frakcie maximálne 10 %. Podiel 
kameniva s frakciou 0,063 mm môže byť maximálne 5 %. Materiál 
pre ložnú vrstvu nesmie obsahovať organické látky. Hrúbka 
ložnej vrstvy musí byť v rozmedzí 20 – 40 mm, ideálna hrúbka 
vrstvy je 30 mm.

3. Nosná vrstva, základ
Pevnú nosnú vrstvu je potrebné použiť hlavne pri vysoko 
zaťažovaných spevnených plochách (napr. autobusové zastávky). 
Je to spravidla betónová alebo železobetónová platňa, ktorej 
hrúbku a vystuženie je potrebné určiť pri návrhu spevnenej 
plochy. V ostatných prípadoch sa používa tzv. nosná vrstva 
bez spojív. Používa sa pri ideálnych podmienkach podložia, pri 

kvalitnej zemnej pláni s dobrou únosnosťou. Vo všeobecnosti 
vytvára nosnú vrstvu zhutnené drvené kamenivo na zhutnenej 
zemnej pláni, ktorú je v prípade potreby možné stabilizovať. 

4. Zemná pláň
Zemná pláň sa skladá z nasledujúcich vrstiev:
 Zhutnená zemná pláň
 Násyp
 Stabilizovaná vrstva (v prípade potreby)

5. Ochranné vrstvy
V prípade potreby je možné vytvoriť ochrannú vrstvu proti 
premŕzaniu podložia alebo stabilizovanú vrstvu.
 Ochrannú vrstvu proti premŕzaniu podložia je potrebné 
vytvoriť, ak je zemná pláň citlivá na mráz a hrúbka vrstiev 
konštrukcie nezabezpečuje jej ochranu.

 Stabilizovaná vrstva sa vytvára kvôli zvýšeniu únosnosti zemnej 
pláne.

SKLADBA KOMUNIKÁCIE DIMENZOVANIE

SK
LA

D
BA

 K
O

M
U

N
IK

ÁC
IE

D
IM

EN
ZO

VA
N

IE

Rozdelenie dlažbových tvaroviek podľa tvaru a z toho vyplývajúce previazania tvaroviek medzi sebou
Trieda A Trieda B Trieda C

Previazanie po všetkých stranách tvaroviek. 
Otváraniu škár je zo všetkých strán zamedzené. 
Väčšinou sa ukladá do rybinovej dlažky.

Previazanie tvaroviek po dvoch stranách. Otváraniu 
škár po dlhšej strane tvaroviek je zamedzené. 
Správnym zabudovaním sa aj na zvyšných dvoch 
stranách vytvorí funkčné spojenie. Takáto dlažba sa 
ukladá obvykle do radu.

Tvarovky s rovnými bokmi, ktoré sa nepreväzujú 
do seba. Vhodné spojenie je možné vytvoriť iba 
pri správne uložených a rozmerovo presných 
tvarovkách.

Najčastejšie vzory ukladania
Základné vzory ukladania Upravené vzory ukladania

a) do radu d) do V

b) rybinový vzor e) dvojitý rybinový spoj

c) parketový vzor f ) posunutý parketový vzor

Dimenzovanie 
V závislosti od zaťaženia sa mení hrúbka a materiálové zloženie jednotlivých vrstiev komunikácie. Návrh skladby komunikácie je 
potrebné dimenzovať pomocou príslušných noriem a predpisov. 

Pri návrhu spevnenej plochy z betónových dlažbových tvaroviek je potrebné zohľadniť tvar dlažby, ktorý ovplyvňuje previazanie 
bočných plôch jednotlivých tvaroviek uložených vedľa seba. Na základe toho rozdeľujeme tvarovky na tri triedy.

Ďalším kritériom ovplyvňujúcim budúce vlastnosti povrchu je vzor vyskladania povrchu. Najvhodnejší vzor z hľadiska prevádzky je 
rybinový.
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Odvádzanie dažďovej vody
Je potrebné zabezpečiť vhodné odvádzanie dažďovej vody z povrchu 
dlažby ako aj z jednotlivých vrstiev spevnenej plochy. Vrstvou na 
odvádzanie dažďovej vody vsiaknutej do komunikácie môže byť ložná 
vrstva, nestabilizovaná nosná vrstva alebo spodná fi ltračná vrstva. Povrch 
spevnenej plochy z betónovej dlažby môže byť vyspádovaný v rozsahu 
0 – 4% v závislosti od podmienok. Pri tomto type spevnenej plochy je 
vhodnejšie riešenie odvádzanie povrchových vôd líniovými žľabmi. Pri 
žľabe alebo vpusti sa v šírke 3 – 4 tvárnic dlažba uloží na betónovú platňu 
do maltového lôžka a škáry sa vyplnia suchou maltovou zmesou. Dlažbu 
je vhodné osadiť oproti dažďovému žľabu alebo vpusti vyššie o 3 – 5 mm. 
Pokiaľ sa na škárovanie betónovej dlažby použijú škárovacie hmoty bez 
spojív, ktoré umožnia vsiaknutie povrchových vôd, je možné takýto povrch 
vytvoriť aj bez spádu. V tomto prípade, alebo ak je zemná pláň citlivá na 
vodu alebo neprepúšťa vodu, je potrebné vsiaknutú vodu z ochrannej 
vrstvy a ložnej vrstvy odviesť pomocou drenážnej rúry alebo drenážneho 
kanála.

Filtračná vrstva
Na odvádzanie vsiaknutej vody sa používa fi ltračná vrstva 
s veľkými medzerami, ktorá sa nachádza pod nosnou vrstvou. 
Hrúbka fi ltračnej vrstvy musí byť najmenej 100 mm. Spodný 
povrch fi ltračnej vrstvy musí byť v 4 % spáde. Proti upchatiu 
fi ltračnej vrstvy jemnými časticami podložia sa používa ochranná 
geotextília s hustotou aspoň 200 g/m2, ktorá sa uloží na podložie. 
Vsiaknutú vodu je potrebné odvádzať mimo komunikácie do 
jarkov alebo odvodňovacích kanálov. Spôsob odvádzania je 
potrebné presne navrhnúť.

Škáry
Betónová dlažba sa ukladá s rôznymi škárami. Vo všeobecnosti 
sa odporúča ukladanie dlažby medzerami 3 – 5 mm. Ako výplň 
medzery je možné použiť piesok, asfalt alebo asfaltové malty. 
Škárovací piesok nesmie obsahovať hlinité prísady.

Hrúbka dlažby
Na spevnené plochy pre osobné motorové vozidlá 
je možné použiť previazanú dlažbu hrúbky 60 mm 
alebo nepreviazanú hrúbky 80 mm. Na komunikácie, 
na ktorých bude premávka nákladných vozidiel, je 
potrebné použiť previazanú dlažbu hrúbky 80 mm.

Pri vysokozaťažovaných plochách je potrebné použiť 
dlažbu hrúbky 80 mm, napr.:
 Ťažká premávka (hrozba tvorby vyjazdených koľají na 
komunikácii)

 Komunikácia vo svahu
 Neplynulá premávka (časté rozbiehanie a brzdenie)
 Miesta križovania a pripájania
 Miesta nakladania kontajnerov

Hrúbka ložnej vrstvy
Hrúbka ložnej vrstvy má byť 30 mm. Úlohou tejto 
vrstvy je pružné uloženie dlažby, zabezpečenie trenia 
na spodnej strane dlažby, výškové vyrovnanie nosnej 
vrstvy ako aj vyrovnanie rôznej hrúbky dlažby. Nesmie 
sa vytvárať veľmi hrubá ložná vrstva, lebo hrozí 
vytváranie koľají na povrchu.

Hrúbka nosnej vrstvy
Pri návrhu spevnenej plochy je potrebné na základe 
podmienok stavby (klíma, podložie, vodné a terénne 
podmienky) navrhnúť správnu nosnú vrstvu 
z vhodného materiálu (bez stabilizácie, stabilizovaná). 
Tam, kde je potrebné ochrániť zemnú pláň pred 
dažďovou vodou alebo škodlivými látkami, je potrebné 
vytvoriť betónovú dosku alebo osadiť ochrannú fóliu. 
Pre hornú stranu nosnej vrstvy je potrebné určiť modul 
únosnosti (E2/MN/m2)

Hrúbka ochrannej vrstvy proti premŕzaniu 
podložia
Hrúbku ochrannej vrstvy proti premŕzaniu podložia je 
možné navrhnúť z tabuliek. Pri zemnej pláni citlivej na 
mráz sa ochranná vrstva nezarátava do nosnej vrstvy 
komunikácie.

Zemná pláň
Nosnosť zemnej pláne sa počas plánovanej životnosti 
komunikácie ani za najnepriaznivejších podmienok nesmie 
znížiť pod 40 MN/m2. Pokiaľ túto hodnotu nie je možné 
dosiahnuť je potrebné vytvoriť stabilizovanú vrstvu.

žľab vytvorený z Leier Quartz K obrubníka

obrubník Leier Quartz 1000x150/120x300 mm

dobetonávka z betónu triedy C12/15

dobetonávka z betónu triedy C12/15

60 mm
40 mm

>250 mm

 

80 mm
50 mm

100 mm
>250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60
ložná vrstva z drveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

dlažba Leier Solido 165x200
maltové lôžko
železobetónová vložka
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

DIMENZOVANIE
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LEIER QUARTZ dlažbový obrubník 1000x200x80 mm

Dobetonávka z betónu triedy C 12/15

60 mm
40 mm

>250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60 mm
ložná vrstva z drveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

LEIER QUARTZ dlažbový obrubník 1000x200x80 mm

Dobetonávka z betónu triedy C 12/15

60 mm
40 mm

>250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60 mm
ložná vrstva z drveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň
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Osadenie obrubníkov
Okraje spevnených plôch z betónových dlažbových tvaroviek sa 
lemujú obrubníkmi, ktoré zabezpečia dlažbu proti vodorovnému 
posunu. Dlažba sa najviac poškodzuje na krajoch, preto sa na 
okraje spevnených plôch, po ktorých je plánovaná premávka 
motorových vozidiel, osádzajú priame obrubníky. Pre lemovanie 

dlažby sa odporúča použiť betónové obrubníky, ktoré sú 
materiálovo, povrchovo a farebne zladené s dlažbou. Obrubníky 
je potrebné zabezpečiť proti posunutiu obetónovaním.
V niektorých prípadoch je potrebné dokončiť betónovanie 
nevydláždených častí plochy.

DETAILY

LEIER QUARTZ K obrubník

Dobetonávka z betónu triedy C 12/15

60 mm
40 mm

250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60 mm
ložná vrstva z drveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

80 mm
50 mm

100 mm
250 mm 

dlažba LEIER Solido 165x200
maltové lôžko
železobetónová doska
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

80 mm dlažba Leier Piazza 100x200x80 mm

LEIER QUARTZ betónový obrubník 1000x150/120x300 mm

Dobetonávka z betónu triedy C 12/15

Dobetonávka v spáde z betónu triedy C12/15

60 mm
40 mm

250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60 mm
ložná vrstva z drveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň

80 mm
50 mm

100 mm
250 mm 

dlažba LEIER Solido 165x200
maltové lôžko
železobetónová doska
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň
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VZORY UKLADANIA DLAŽBY

Vzory ukladania dlažby
Pri návrhu spevnených plôch z betónových dlažbových 
tvaroviek je potrebné vybrať správny vzor ukladania dlažby. Je 
dôležité vedieť, či na danej ploche bude iba pešia premávka 
alebo aj premávka motorových vozidiel. Pri pešej premávke je 
najdôležitejšie hľadisko návrhu estetická stránka povrchu, ak je 
na povrchu aj premávka motorových vozidiel, tak je dôležitejšia 
nosnosť povrchu. Pri premávke vozidiel je taktiež dôležité, aby 
vyložené vzory dlažby nemali rušivý vplyv na vodiča.

Projektant by pri návrhu nemal kombinovať z estetického 

cementová malta, náhrady bez spojiva).

Pri výbere vzoru ukladania dlažby je potrebné zohľadniť 
nasledujúce kritériá:
 smer premávky
 spôsob lemovania okrajov plochy (obrubník, budova, iná 
komunikácia)

 označenie (pruh, vyvýšené miesto, nebezpečné miesto)
 estetické hľadisko
 požiadavky na nosnosť (previazateľné tvarovky majú lepšiu 
nosnosť)

Z hľadiska hospodárnosti je vhodné navrhnúť také tvarovky, 
ktoré zabezpečia čo najmenší odpad pri ukladaní dlažby.

VZORY UKLADANIA DLAŽBY

Vzory uloženia – Agora

Technické údaje
Spotreba dlažieb

M001 M002 M003 M004

Agora 170× m/sk 42mm 511 2 25 ks/m2 36 ks/m2 31 ks/m2

Agora 115× m/sk 14mm 511 2 37,5 ks/m2 22 ks/m2 28 ks/m2

Vzor číslo: M001
Vzor číslo: M002

Vzor číslo: M003
Vzor číslo: M004
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Technické údaje
Spotreba dlažieb

800M700M600M500M

100x200 mm 50 ks/m2 m/sk 52- 2 28 ks/m2

m/sk 5,21--mm 002x002 2 11 ks/m2

m/sk 71-mm 003x002 2 --

Vzor číslo: M005 Vzor číslo: M006

Vzor číslo: M007 Vzor číslo: M08

Vzory uloženia – Piazza, Mercato, Rollo

Technické údaje
Spotreba dlažieb

010M900M

m/sk 4,55-mm 002x002 2

m/sk 71mm 003x002 2 13,6 ks/m2

Vzor číslo: M009

Vzor číslo: M010

Vzory uloženia – Piazza, Mercato, Rollo
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POKLÁDKA DLAŽBYPOKLÁDKA DLAŽBY

Osadenie obrubníkov a lemovanie okrajov 
Vedľa obrubníkov začíname ukladať krajné a polovičné dlažobné 
tvarovky, ktoré potom ďalej určia vyskladaný vzor, previazanie 
tvaroviek a výšku osadenia. Pri rovných okrajoch povrchu dlažby 
sa začína osadením obrubníkov, ak sú okraje dlažby zaoblené 
začína sa s ukladaním dlažby asi v strede povrchu. Ak okraje 
spevnenej plochy nie sú ohraničené obrubníkmi, je potrebné 
krajné dlažobné tvarovky obetónovať a tým okraje spevniť.

Vytváranie dlažobného pola
Smer škáry je potrebné prispôsobiť smeru okrajových tvaroviek. 
Pri veľkých plochách, kde sú okrajové tvarovky ďaleko od seba 
(› 4 m), je potrebné uložiť vnútorné smerové rady. Polohu 

Príprava zemnej pláne
Úpravu zemnej pláne je potrebné navrhnúť už v projektovej 
dokumentácii stavby na základe technických predpisov. 
V prípade, ak nie je možné dosiahnuť predpísané hodnoty 
únosnosti, je potrebné vykonať opatrenia na jej zvýšenie 
(stabilizácia). Zemná pláň musí byť v sklone 4% aj keď bude 
povrch dlažby v rovine.

Zhotovenie nosnej vrstvy
Na zemnú pláň sa v potrebnej hrúbke nanesie ochranná vrstva 
proti premrznutiu podložia. Používa sa zrnitý sypaný materiál 
s konštantnou frakciou: drvený štrk, štrkodrva, piesčitý štrk, 
štrk, banská hlušina, vysokopecná truska atď. Horná plocha 
nosnej vrstvy musí byť v rovnakom spáde ako je plánovaný spád 
spevnenej plochy v dovolenej tolerancii 15 mm.

Ložnú vrstvu zhotovujeme z vhodného kameniva s vysokým 
vnútorným uhlom trenia v hrúbke 40-50 mm v sklone zhodnom 
so sklonom dlažby. Vysypaný materiál sa pomocou laty stiahne 
do roviny, v prípade veľkých plôch je vhodné použiť strojové 
zariadenie. Na stiahnutú a vyrovnanú ložnú vrstvu sa nesmie 
stúpiť, zhutnenie sa bude realizovať po uložení dlažby. Po 
zhutnení sa ložná vrstva stlačí asi o 10 mm preto je potrebné 
ložnú vrstvu pri stiahnutí výškovo nastaviť asi o 10 mm vyššie ako 
je plánovaná výška povrchu.

Zhotovenie stabilizovanej nosnej vrstvy
V prípade ak sa do skladby komunikácie dostane vrstva, ktorá 
bude stabilizovaná spojivom, je potrebné kontrolovať materiál, 
nanesenie, ošetrovanie a pevnostné charakteristiky danej vrstvy 
podľa technických predpisov. Horná strana musí byť v rovnakom 
spáde ako je plánovaný spád povrchu, vo výškovej tolerancii 
10 mm. V prípade zakladania dlažby na asfalte alebo betónovej 
platni s nevhodným vyspádovaním je potrebné riešiť odvádzanie 
dažďovej vody do vyvŕtaných otvorov alebo pomocou 
drenážneho betónu. Je nutné zabezpečiť, aby odvádzaná 
voda neodplavovala materiál ložnej vrstvy (napr. pomocou 
geotextílie).

V prípade použitia hornej stabilizovanej vrstvy, na ktorú sa 
nanáša už ložná vrstva, je potrebné ložnú vrstvu naniesť ešte 
do čerstvej zmesi stabilizovanej vrstvy. V prípade zastávok 
autobusov alebo iných vysokozaťažených plôch je vhodné do 
stabilizovanej vrstvy primiešať cement alebo vápno. Aj v tomto 
prípade je vhodné nanášať ložnú vrstvu do čerstvej zmesi 
stabilizovanej vrstvy.

Ukladanie dlažby
Zabudovať je možné iba tvarovky, ktoré spĺňajú parametre 
uvedené v technických predpisoch na daný produkt. Pri ručnej 
pokládke je potrebné dlažbu odoberať súčasne z viacerých 
paliet. Taktiež je dôležité odoberať dlažbu z paliet nie po radoch 
ale zo stĺpcov. Tak je možné korigovať rozmerové odchýlky 
jednotlivých dlažobných tvaroviek. PO
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jednotlivých tvaroviek určíme pomocou šnúry natiahnutej medzi 
dlažobné tvarovky. Tvarovky sa ukladajú vedľa seba, treba dbať 
na dodržanie predpísaných škár medzi susednými tvarovkami, na 
priamosť ukladania a na to, aby tvarovky boli osadené kolmo na 
seba. Pokiaľ je na ploche vyskladaný aj nejaký obrazec, treba pri 
ukladaní dlažby začať ním. V prípade ukladania tvaroviek rôznych 
tvarov a rozmerov je potrebné vyskladať vzor, ktorý zohľadňuje 
všeobecné pravidlá pre previazanie dlažby.

Z dôvodu zabezpečenia správnej šírky plochy je vhodné uložiť 
skúšobný rad tvaroviek. Dlažby sa ukladajú z už položených 
dlažieb, aby nedošlo k poškodeniu lôžka. Po uložení tvarovky 
na svoje miesto sa ešte nastaví jej smerová poloha a šírka škáry. 
Výškové nastavenie sa vykonáva iba pri napojeniach, v strede 
poľa sa tvarovky výškovo nastavia pri konečnom zhutnení 
povrchu dlažby. 

Pri väčších pravidelných plochách je dlažbu vhodnejšie ukladať 
strojovo. Na tento účel sa používajú dlažby, ktoré sú už na palete 
pripravené na uloženie celého jedného radu dlažby pomocou 
na to určených strojov, ktoré dlažbu zovrú a umiestnia na svoje 
miesto. Kraje plôch je potrebné doložiť ručne. Pre osádzanie 
obrubníkov je možné použiť manipulačné kliešte na obrubníky. 

Zhutnenie
Uloženú dlažbu je potrebné po uložení zhutniť. Začína sa od 
krajov povrchu a postupuje sa smerom k stredu. Táto operácia 
zabezpečí zatlačenie tvaroviek do ložnej vrstvy a dosiahnutie 
rovnosti povrchu. Na konečné zvibrovanie povrchu je vhodné 
použiť vibračnú dosku s max. odstredivou silou 16 kN, ktorej 

dotyková plocha musí byť gumená alebo plastová, aby 
nepoškodzovala povrch dlažby a obrubníkov.

Vynechávanie škár
Vo všeobecnosti sa odporúča ukladanie dlažby s medzerami 
3 – 5 mm. Ako výplň medzery je možné použiť piesok, asfalt 
alebo asfaltové malty. Piesok pre škárovanie musí mať frakciu 
0/3mm a nesmie obsahovať hlinité prísady. Škárovať by sa malo 
priebežne s ukladaním dlažby. Suchý škárovací piesok sa nanesie 
na povrch dlažby a pomocou metly sa zametie do škár. Následne 
sa povrch zvibruje. Tieto úkony sa opakujú dovtedy, kým nie je 
celý priestor škár vyplnený pieskom. 

Druhý spôsob je vmytie škárovacieho piesku pomocou prúdu 
vody. V tomto prípade sa povrch nesmie zvibrovať. Po vysušení 
piesku sa na povrch nanesie ďalšia vrstva škárovacieho materiálu 
a opäť sa prúdom vody zaleje do škár. Tento proces sa opakuje 
dovtedy, kým škáry nie sú celkom vyplnené. Pri tomto spôsobe 
škárovania je potrebné dbať na to, aby sa ložná vrstva nevymyla.

Ak sa škáry vypĺňajú asfaltom alebo asfaltovou maltou je 
potrebné vynechať aspoň 8 mm škáry. Škáry je potrebné vyplniť 
najprv pieskom a následne vyčistiť do hĺbky cca. 30 mm a vyplniť 
pripraveným materiálom. 

Pripojenia, špeciálne povrchy
V prípade ukladania dlažby okolo iných povrchov alebo konštrukcií 
(napr. poklopy) je potrebné uvedené miesta vyskladať z čo možno 
najmenšieho počtu rezaných tvaroviek. Okrem estetickej stránky 
to ovplyvňuje aj únosnosť a trvanlivosť daného miesta. 
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Ukladanie platní na betónový podklad
Betónový podklad sa odporúča pri vytváraní terás, okrajov 
bazénov, viacej zaťažovaných plôch (prípadne aj slabo vystužený 
betónový podklad). Na takýto podklad sa môžu platne ukladať 
rôznym spôsobom.

1. Cementovo-pieskové lôžko
 Ukladanie sa môže realizovať iba na bezprašnom, vlhkom 
povrchu (ale nie na povrchu so stojatou vodou). Z tohto 
dôvodu sa musí betónový podklad správne pripraviť.

 Spodnú stranu betónových platní je nutné navlhčiť.
 Na betónovom podklade sa nasucho nanesie cca. 40 mm hrubá 
vrstva cementovo-pieskového lôžka.

 Spojenie betónovej platne s podkladom sa dosiahne 
nanesením cementového mlieka, namiešaného v pomere 1:1, 
na zarovnané cementovo-pieskové lôžko. 

 Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice 
so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny 
skontrolujeme pomocou laty, narovnanie dlažby sa vykonáva 
pomocou gumového kladiva.

2. Flexibilné lepidlo – bodovo nanášané
 Ukladanie sa môže realizovať iba na bezprašnom, vlhkom (ale 
nie na povrchu so stojatou vodou) povrchu. Z tohto dôvodu sa 
musí betónový podklad správne pripraviť.

 Spodnú stranu betónových platní je nutné navlhčiť.
 Na betónový podklad sa bodovo nanesie lepiaca zmes 
v 5 miestach pod každou dlaždicou, hrubá asi 20 mm.

 Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové platne 
so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny 
skontrolujeme pomocou laty, narovnanie dlažby sa vykonáva 
pomocou gumového kladiva.

3. Lôžko z drveného kameniva
 Pred pokladaním nie je potrebná predpríprava podkladu ani 
ukladaných dlaždíc.

 Pri použití lôžka z drveného kameniva je nutné vyriešiť 
upevnenie krajných dlaždíc vydláždenej plochy. Na to sa 
odporúčajú parkové obrubníky alebo lišty z hliníkových 
profi lov. V obidvoch prípadoch je potrebné vyriešiť odvod 
vlhkosti, ktorá sa dostala do podkladového lôžka.

 Na betónový podklad sa nasucho nanesie asi 40 mm hrubá 
vrstva drveného kameniva frakcie 2 – 5 mm slúžiaca ako 
podkladové lôžko dlaždíc.

 Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice 
so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny 
skontrolujeme pomocou laty, narovnanie dlažby sa vykonáva 
pomocou gumového kladiva.

Kamenný alebo štrkopieskový podklad
Málo zaťažené dláždené povrchy sa môžu založiť na zhutnený 
kamenný alebo štrkopieskový podklad. Na takýto podklad je 
vhodné aplikovať lôžko z drveného kameniva

1. Lôžko z drveného kameniva
 Pred vydláždením sa musí dôkladne zhutniť kamenný alebo 
štrkopieskový podklad. 

 Pri použití lôžka z drveného kameniva je nutné vyriešiť 
upevnenie krajných dlaždíc vydláždenej plochy. Na to sa 
odporúčajú parkové obrubníky alebo lišty z hliníkových 
profi lov. U obidvoch variant riešenia je potrebné vyriešiť odvod 
vlhkosti ktorá sa dostala do podkladového lôžka.

 Na kamenný alebo štrkopieskový podklad sa nasucho nanesie 
asi 40 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm 
slúžiaca ako podkladné lôžko dlaždíc.

 Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice 
so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny 
skontrolujeme pomocou laty, narovnanie dlažby prevedieme 
pomocou gumového kladiva.

Pre bezchybné zhotovenie povrchu sa ukladanie dlažby smie 
realizovať iba pri teplote okolia +5 až +25 °C. Tieto medzné 
hodnoty sa musia dodržať počas celej doby realizácie, t.j. aj 
počas noci.

Lepenie platní Impérium
Terasové platne Leier Imperium sa odporúča lepiť pomocou 
lepiacich tmelov ktoré neobsahujú sivý cement (napr. Mapei 
Kerafl ex Maxi S1, Ceresit CM 17). Na ich špárovanie sa odporúčajú 
škárovacie hmoty napr. Mapei Keracolor.

POKYNY PRE UKLADANIE BETÓNOVÝCH PLATNÍ EUROLINE
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Škárovanie dlaždíc
Spôsob škárovania vydláždenej plochy je závislý od použitých 
druhov dlaždíc a od druhu podkladového lôžka. V prípade 
cementovo-pieskového lôžka alebo v prípade bodového lepenia 
dlaždíc pomocou fl exibilného lepidla sa odporúča mokré 
škárovanie. Ak sa dlažba ukladá do štrkového lôžka, používa sa 
suché škárovanie.

Mokré škárovanie
Mokré škárovanie môže realizovať iba skúsený odborník. 
Škárovanie sa vykoná pomocou tekutej škárovacej hmoty 
v závislosti od typu dlažby. Škárovanie sa nevykonáva ihneď 
po vydláždení, v závislosti od spôsobu ukladania je potrebné 
dodržať technologický prestoj:

 pri cementovo-pieskovom podklade 2 až 3 týždne po 
vydláždení

 pri bodovom lepení fl exibilným lepidlom po 2 až 3 dňoch odo 
dňa ukladania dlažby

 1. Aplikácia tekutej škárovacej hmoty
 Mokré škárovanie sa odporúča na hladké, štruktúrované 
alebo brokované platne so suchým povrchom. V daždi 
a počas vysokých horúčav sa nesmie vykonávať škárovanie.

 Podľa pokynov výrobcu pripravenú škárovaciu hmotu je 
potrebné vliať do škáry medzi dlaždicami. Prípadné 
znečistenie povrchu dlažby môžeme eliminovať použitím 
vhodnej injektačnej techniky.

 Asi po 30 minutách je potrebné pomocou lyžice odstrániť 
nadbytočnú škárovaciu hmotu z povrchu dlaždíc.

 Správny profi l škáry dosiahneme jeho pretretím špongiou 
navlhčenou v čistej vode. Vtedy sa odstráni aj škárovacia 
hmota z povrchu dlaždíc vedľa škár.

 Prvé čistenie povrchu sa môže vykonávať až po 24 hodinách. 
Zjednodušeniu čistenia napomáha impregnácia povrchu 
vhodným prípravkom.

Suché škárovanie
Suché škárovanie sa môže realizovať pomocou škárovacieho 
piesku dodávaného fi rmou Leier, prípadne sa daný piesok môže 
zmiešať so škárovacou prísadou na báze umelej živice. V prípade 
použitia škárovacej prísady do piesku je potrebná šírka škáry 
min. 6 mm.

 Suché škárovanie sa používa u dlaždíc uložených do 
štrkového lôžka pre akékoľvek dlaždice, prípadne pre dlaždice 
s vymývaným suchým povrchom. V daždi a počas vysokých 
horúčav sa nesmie vykonávať škárovanie.

 Na jedno 25 kg balenie škárovacieho piesku je potrebná 
1 plechovka škárovacej prísady, danú zmes je potrebné 
dôkladne zmiešať. Takto namiešaná škárovacia hmota má 
výdatnosť na 20 m2 vydláždenej plochy pri hrúbke škár 6 mm.

 Namiešanú škárovaciu hmotu aplikujeme do škáry pomocou 
škárovacej lyžice. Dokonalé vyplnenie škár dosiahneme 
pomocou škárovacej špachtle.

 Po vyplnení škár nadbytočnú škárovaciu hmotu odstránime 
pozametaním.

 Po vyčistení povrchu sa škárový profi l upraví pomocou 
škárovacej špachtle.

 Čerstvo vyškárovaný povrch sa 2 dni nesmie zaťažovať a musí sa 
ochrániť proti poveternostným vplyvom.

 Po 2 dňoch sa zvyšná škárovacia hmota z povrchu zmetie. 
Neskoršiemu čisteniu povrchu dlažby napomáha aplikácia 
impregnačného prípravku pre dlažby od fi rmy Leier.

Pomôcky pre realizáciu
Živičné prísady do škárovacej hmoty
Slúžia ako prísada do škárovacieho piesku. Ak chceme dosiahnuť 
zamedzenie rastu vegetácie v škárach dlažbových povrchov 
alebo umožňuje vsiaknutie dažďovej vody do podložia. Zvyšuje 
nosnosť spevnenej plochy a dovoľuje jej údržbu vysokotlakovými 
vodnými čističmi bez hrozby vymytia špárovacieho materiálu. 

Škárovací piesok
Na vypĺňanie medzier uloženej dlažby je vhodné použiť kremičitý 
piesok frakcie 0,8 – 1,2 mm. Pre svoju vynikajúcu sypkosť 
a presnú granuláciu umožňuje kvalitné škárovanie.

Impregnácia
Postrekovačom nanášaný impregnačný prípravok nasiakne do 
dlažby. Zvyšuje odolnosť materiálu voči vlhkosti. Takto upravené 
povrchy sa ľahšie ošetrujú.

POKLÁDKA DLAŽBY
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Svahy
Na spevnenie svahov je možné použiť nasledujúce produkty:
 Zatrávňovacia dlažba VERDE – svahy je možné spevniť 
zatrávňovacími dlažbami VERDE, pokiaľ je sklon svahu rovný 
alebo menší ako uhol vnútorného trenia zeminy.

 Svahové prvky LINEA a LUNA Quartz – svahy je možné 
spevniť zatrávňovacími dlažbami VERDE, pokiaľ je sklon svahu 
rovný alebo menší ako uhol vnútorného trenia zeminy. Do 
daných prvkov je možné zasadiť rastliny, ktorých koreňový 
systém tiež zabezpečí spevnenie svahu.

Pri svahoch nižších ako 1 m je možné prvky osadiť do 
100 – 150 mm hrubého štrkového lôžka. Pri výške svahu do 1,5 m 
je potrebné tvárnice osadiť na betónový základový pás. Pri výške 
1,5 m a viac je potrebné celý svah staticky posúdiť. 

POKLÁDKA DLAŽBY

Dôležité! 
Svahové prvky sa nesmú použiť na stavbu oporných múrov.

LEIER svahový prvok

Základ z drveného
kameniva

Protimrazová vrstva
zo štrku

LEIER svahový prvok

Betónový
základový pás

Protimrazová vrstva
zo štrku

nad 1 m

max. 1 m

Svahové prvky LEIER LINEA 720x500x250 mm

Lôžko z cementovej malty

Betónový základový pás

Násyp

60 mm
40 mm

250 mm

dlažba Leier Piazza 100x200x60 mm
ložná vrstva z dreveného kameniva
zhutnená nosná vrstva – drvené kamenivo
zemná pláň
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plášťa BKU

Šamotový dielec pre 
komínové dvierka TAC

Komínové dvierka TA

Vetracia mriežka SZR

Miska na odvod 
kondenzátu KE

www.leier.eu
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Montážny návod
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