
 

 

Návod na pokládku dlažebních kostek z přírodního 

kamene 

Dlažební kostky z přírodního kamene jsou záležitostí několika 

generací. Využívají se na pochozí chodníky, lemy a obrubníky zahrádky a 

chodníků a zpevnění příjezdových cest. Kamenné kostky snesou velké 

zatížení, jsou mrazuvzdorné, stabilní vůči venkovním podmínkám a 

oděruvzdorné. Správně položené kamenné kostky zaujmou svým tvarem, 

barvou a svou krásou poutají pozornost.  

Pro správné položení kamenných kostek je důležité správně připravit 

podklad.  

Pokládka do betonu: 

Je vždy nejspolehlivější a zaručuje nejdelší životnost a krásný vzhled. 

1. Odstranění přibližně 40 cm půdy – ideálně do nezámrzné hloubky. 

(U příjezdových cest je 40 cm minimem) 

2. Vložení a zhutnění cca 20 cm makadamu nebo kačírku. Pro 

pojezdovou dlažbu minimálně 30 cm.  

3. Položení kari sítě. 

4. Pokládání kamenných kostek přímo do betonu 

 

Pokládka na sucho: 

 

5. Odstranění přibližně 40 cm půdy – ideálně do nezámrzné hloubky. 

(U příjezdových cest je 40 cm minimem) 

6. Vložení a zhutnění cca 30 cm makadamu nebo kačírku. 

7. Do frakce kamene 4-8 mm vkládání kamenných kostek – celkem 15 

cm i s kostkami. 

Kamenné dlažební kostky se při vyrovnávání a pokládce na sucho 

nestahují do roviny srovnávací latí, jako to je u kamenné dlažby 

pokládané do betonu. Protože kostky mají nepravidelný tvar a velikost, je 

zapotřebí každý kámen osazovat zvlášť a podkladové lože z kamenné drti 

vyrovnat vždy na patřičnou výšku. Stačí si vždy připravit pruh kamene a 

následně jej vyrovnat.  



 

 

Pro vytvoření požadované výšky dlažby je možné napnout i pomocný 

provaz, který mimoto udává i směr pokládky a vymezuje boční hranice 

dlážděné plochy. Provaz se pevně napíná cca 1 cm nad požadovanou 

výškou, které se dosáhne následných upěchováním dlažby. Provaz se 

nikdy nesmí dotýkat dlažby nebo kamenné drti.  

Praváci si upravují pracovní plochu tak, aby se dlažební kostky 

nacházely po jejich levé ruce. Kostky se následně pokládají směrem 

dozadu vždy levou rukou, aby v pravé bylo vždy jen kladivo. Proces 

pokládky tak bude velmi rychlý a pohodlný.  

Při pokládce dlažby z kostek je možné využít mnoha vzorů. Velmi často 

se používají oblouky. Plochu je zapotřebí rozdělit na pruhy stejné šířky. 

Vždy se tvoří dva oblouky,, které se uprostřed kříží jako dva srpy. Jeden 

oblouk by měl mít šířku 50 – 70 cm, šířka celého pásu tak je 1-1,4m. 

Žádné kostky nemají nikdy špatný tvar, jen je potřeba pro ně najít vhodné 

místo nebo je otočit. Velikost kamenů směrem k okraji kruhu se může 

zvětšovat a směrem dovnitř zmenšovat. Nejobtížnější je vždy začátek 

vzoru, podle kterého se již pak jen řídíte.  

 

Pro usazení konkrétní dlažební kostky se podklad upravuje špičatou 

hranou kladiva a následně se plochou hranou pevně zarazí. Pro vyrovnání 

pomůže dlouhá dřevěná lať. Kamenné kostky se umísťují co nejblíže 

k sobě (spára max 1 cm). Hrany ohraničení plochu jsou vždy složeny 

z řady kamenů. Do spár se umisťuje kamenná drť, která kostky zafixuje a 

vytvoří pevnou oporu, kterou vibrační deska ještě upevní. Jako poslední 

krok se použije písek, který m se spáry zasypou a za několik dní se vrstva 

písku obnoví a vmete do spár znovu. 


