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Už je nejvyšší čas zazimovat 
zahradní nábytek, houpačky a 
grily. Jenže prázdná dlažba čas-
to odhalí neblahé stopy našeho 
prázdninového hodování. Jak 
je vyčistit? Zde je návod.

 Lenka Kopčáková

Tu a tam je fl ek od rozlitého piva, 
mastné skvrny po grilování, a žlutý 
nádech dlažby nám zase připomíná 
letošní mimořádné množství pylu. 

Copak hladké povrchy, s těmi si 
poradí mop a vědro s vodou. Hor-

ší je, když jde o pórovitou zámkovou 
dlažbu, nebo beton. To bude čistění 
složitější… 

Z povrchů vždy nejdříve dobře 
vymeteme bláto a nečistoty. Smetá-
ky s jemnějšími  štětinami se k tomu 
hodí nejlépe, dostanou se do všech 
spár a rohů. 

Wapkou to jde jako po másle
Nejlepším řešením je vypůjčit si tla-

kový čistič „wapku“. Pro takové čištění 
použijeme roztok teplé vody a kvalit-
ního saponátu. Výsledek je překvapivě 
dobrý, ale musíme si nastavit správný 

Jak vyčistit dlažbu od letního grilování
tlak vody, abychom naši dlažbu nepo-
škodili. 

Po tlakovém čištění většinou musí-
me do spár znovu vpravit jemný kře-
mičitý písek. Nametáme jej koštětem, 
stále dokola a všemi směry… Výsle-
dek ale stojí za to, ve spárách vyčiště-
né dlažby se díky zatlačenému písku 
nebude usazovat nečistota. 

Na ruční pohon…
Pokud si musíme poradit ruční-

mi prostředky, pokusíme se práci si 
usnadnit.  Na trhu je celá řada hloub-
kových odstraňovačů mastných skvrn, 
které si poradí i s porézním betonem a 
zámkovou dlažbou. 

Na  mastnou špínu zabírají výrobky 
s vyšším pH (od 8). Ale pozor, jsou 
hodně zásadité, již na úrovni louhů. 
Při práci tedy dbáme osobní bezpeč-
nosti. 

Můžeme také vsadit na klasiku 
našich babiček - rejžák. Místy je potře-
ba přitlačit, protože z léta přehlédnuté 
skvrny jsou již řádně zažrané. 

Než se pustíme do samotné skvrny, 
její okolí smočíme vodou. Mělo by to 
předejít rozšíření skvrn do okolí. 

Skvrnám a nečistotě domluvíme 
horkým roztokem kvalitního saponá-
tu a kartáčem. Pak přemyjeme celou 
plochu dlažby, aby se sjednotily nové 
„vymyté“ skvrny s okolím. Dobře nám 
k tomu poslouží rejžák na tyči, namo-
čenou podlahu pak vytřeme vyždíma-
ným hadrem.  Někdy je třeba postup 
zopakovat.  

Rozšlapaná žvýkačka
Když se našim dětem či vnoučkům 

podaří zanechat nám památku z léta 
v podobě rozšlápnuté žvýkačky, pěk-
ně si zaláteříme.  Odstranit žvýkačku 
se rovná zázraku. Ale pojďme na to. 

Zatvrdlou žvýkačku musíme po-
řádně promrazit sáčkem ledu. Pak ji 
hned odloupneme, nebo seškrábne-
me špachtlí. Zbytky se někdy poda-
ří dočistit hadříkem napuštěným v 
terpentýnu, nebo i odlakovačem na 
nehty. 

Jak vyčistit spáry 
Do zašlých spár klasické podlaho-

vé dlažby se můžeme pustit parním 
čističem. Dlaždicím vysoká teplo-
ta neublíží, ale s párou musíme být 
obezřetní při přiblížení se k dřevě-
ným materiálům, které by horkem 
mohly zbělet.

Pomoci může i horký roztok, při-
pravený ze  2 l vody, ½ l octa a ½ 
hrnku jedlé sody. Naneseme jej do 
spár a necháme působit asi hodinu. 
Pak špínu uvolníme ručním kartáč-
kem „žehličkou“ a setřeme hadrem.  
Pozor na oči, raději si nasaďme pra-
covní brýle, a také se hodí gumové 
rukavice. Dlažbu nakonec přemyje-
me klasickým způsobem. 

Jestliže chceme  bílé spáry vybě-
lit Savem, je třeba ho naředit. Jinak 
koncentrát naruší spárovací hmotu, 
a ta se časem začne drolit. 

 (Pokračování na str. 16)


