
O M Í T K Y



Podklady pro omítky

Vnitřní omítky

Min. 2 měsíce po vyzdění – vyzrání a sednutí zdiva



Starší způsob omítání dřevěného stropu štukovou omítkou

Použití různých pletiv



Rákosové  pletivo a skobky pro přibití

pletiva



Drátěné pletivo Rabicové

Pletivo s keramickými tělísky



Vyztužování omítek

- Při tloušťce přes 20 mm

- Styk různých materiálů

- Smíšené zdivo

- Spáry mezi deskami

Armovací síťka se klade do čerstvé omítky cca ve 2/3 tloušťky 

omítky a zatírá se zbývající omítkou.

Minimální tloušťka vyztužené omítky je 15 mm.

Přesahy pásů výztuže min. 100 mm.



A) Překlad z hutného lehkého 

betonu. 

B) Případné přetmelení nebo 

postřik.

C) Základní omítka.

D) Výztužná síť pro omítky s 

přesahem

D+E) 

Případně další vrstva výztužné 

sítě uložená diagonálně.

Výztužná síť pro omítky

Nároží 
– osazování omítacích profilů



Rozdělení omítek podle prostředí

Vnější

Vnitřní – v suchém prostředí

- ve vlhkém prostředí

Omítky můžeme dělit podle použitého pojiva:

vápenné – vápenný hydrát

hydraulické vápno

vápenocementové 

cementové

vápenosádrové

sádrové

polymerové – báze akrylátové disperze 

hliněné

tepelně izolační









Dvouvrstvá štuková omítka

Ruční omítání vnitřní stěny

Zřizování omítníků

Nahazování jádra 8 min

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2b2UXa1nE

Zřizování kovových omítníků 5 min

https://www.youtube.com/watch?v=51LMOND9g7E

Natahování štuku  2 min

https://www.youtube.com/watch?v=Zj0iXtmZ_fA

https://www.youtube.com/watch?v=51LMOND9g7E


Strojní nanášení jádrové omítky

Aplikace Baumit: postřik + mvc jednovrstvá stříkaná omítka  5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=EX9bYBwFbrk

Strojní omítání Hasit  5 min

https://www.youtube.com/watch?v=-QpLgca7wjs



Štukování

Štuková směs Keraštuk

https://www.youtube.com/watch?v=xA9r0bK8qmM



Linkrusta
Chodbu nebo schodiště vám může zdobit linkrusta. Je to plastická omývatelná 

omítka na chodbách a schodištích od podlahy do výšky 1,2 - 1,3 metrů, tedy 

jako olejový sokl, ale s vytaženým vzorem.

Dříve se olejová hmota na linkrustu musela rozdělávat smícháním malířských 

přísad s fermeží.

Dnes je to jednodušší. Rozdělanou syntetickou hmotu si můžete běžně koupit v 

prodejnách barev a laků, kde seženete i válečky na vytažení vzoru.

http://petr.kochta.sweb.cz/linkrusta_cjt.html
http://www.navrh-ovenecka.estranky.cz/fotoalbum/04_ovenec_linkrusta_stena_pastel_cerny_ram_varianta2_2505.-.html


Linkrusty

plastická hmota vyrobená z levných minerálních plniv, vodového a 

olejového pojidla. Linkrusty, které se dnes používají, jsou plastické nátěry 

dekorativního nebo dekorativně funkčního charakteru.

Mají převážně funkci:

- dekorativně estetickou (nahrazují dražší přírodní materiály)

- ochranou (hygienickou)

Rozlišujeme:

- nátěry vytírané (nízký reliéf)

- linkrusty funkční  - chodby, schodiště, sloupy 

(reliéf nízký i vyšší, povrch pevný, většinou omyvatelný)

- linkrusty dekorativní (napodobeniny přírodních mramorů)



Speciální omítky



Vnější dvouvrstvé nebo třívrstvé omítky

Mohou se provádět nejdříve 2 měsíce po vnitřních omítkách, 

aby došlo k dostatečnému vysušení zdiva.

Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachu a mastnoty.

Neprovádí se za mrazu.

Suchý povrch se musí navlhčit.

Nejprve  se provede postřik řídkou cementovou maltou (špric).

Jádrová vrstva  z malty vápenocementové se nanáší 

v tl. cca15 mm.

Na jádrovou omítku se natahuje štuková vrstva.

U břízolitových omítek se vrchní vrstva prováděla ze směsi

barvených kamených drtí s pojivem.

Břízolitové povrchy se strukturovaly škrábáním.





Umělý kámen 
je šlechtěná dvouvrstvá cementová omítka, která patří mezi 

nejodolnější druhy omítek (odolná vůči mechanickému poškození, 

odolává povětrnostním vlivům).

Jádro tvoří cementová malta v tloušťce 15 - 20 mm a lícní vrstvu tvoří 

cementová malta s kamennou drtí. Povrch se upravuje vymýváním, 

vyhlazením, broušením, pemrlováním (kamenická úprava).

Použití: hlavně ve 20.-30. létech 20. st. na sokly, někdy i celé budovy.

Pemrlovaný povrch



STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY (tenkovrstvé, dekorativní)

Pastovité strukturální omítky - zatírané

- rýhované - pomocí plastového hladítka

akrylátová šlechtěná omítka - Omítka je na bázi akrylátu pro vnější použití. 

Velmi hydrofobní (vodoodpudivá), ale méně propouští vodní páry – vhodná zejména 

na polystyren. 

silikátová šlechtěná omítka - Omítka je na bázi vodního skla, výborně propouští 

vodní páry a je méně hydrofobní – vhodná na minerální vatu. 

silikonová šlechtěná omítka - Omítka je na bázi silikonových pryskyřic, výborně 

propouští vodní páry a je hydrofobní. 

minerální šlechtěná omítka 

Na bázi nejčistšího bílého vápenného hydrátu, bílého cementu a 

vybraných zrnitostí šlechtěných omítek. 



https://www.youtube.com/watch?v=Ktycnq3rt_8

Dekorativní omítky ETICS 5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=q3ZtlDk82C4

Zatírání hladítkem 2 min

https://www.youtube.com/watch?v=w7gC-3akst0

Rýhovaná omítka  3 min





NÁTĚRY OMÍTEK









kamínková mozaiková omítka (Baumit MosaikTop) 

- omítka z barevných kamínků pojených akrylátovou pryskyřicí 

- vodoodpudivá a mechanicky odolná omítka 



směs barevných kamínků se zrnitostí 1,8 mm 

s akrylátovým disperzním pojivem, které je po vytvrzení 

bezbarvé. 



•lepicí tmel ATLAS ROKER W-20

•desky z minerální vlny nebo z pěnového polystyrenu

•spojky pro připevnění zateplovacího systému

•síťka ze skleněných vláken namořená akrylátem

•omítková podkladová hmota ATLAS CERPLAST

•tenkovrstvá ušlechtilá omítka ATLAS CERMIT (minerální 

nebo akrylátová)

•Systémové doplňky: hmoždinky pro připevnění desek z 

minerální vlny, rohové a základní lišty, elementy pro 

speciální umístění elevace.

Vnější zateplovací systém





Pohledový beton

Betonové povrchy vytvořené otiskem formy, bednění či speciální matricí:

- režné betony,

- otisky plošných matric,

- otisky speciálních reliéfních vložek do bednění.


