
PORUCHY  A  OPRAVY  OMÍTEK



Vlivy na poruchy omítek



Opadaná omítka Popraskaná omítka





Poškození povrchu omítky



Opadávání  omítky



Praskliny na omítkách



Poruchy zvýšenou vlhkostí



Zasolení omítky,  výkvěty soli



Zpevnění omítky napouštěním nástřikem



Příprava povrchu

Před opravami (či omítáním) je nutné dobře připravit celou 
plochu. 
Odstraníme uvolněnou omítku, zbytek staré strhneme zednickým 
dlátem a paličkou. 
Poté plochu očistíme od prachu.
Obnovíme drolivou maltu ve zdivu a zdrsníme hladké povrchy jako 
beton či stavební dřevo, aby na nich omítka držela. 
Do povrchu betonu vysekáme křížové záseky ostrým sekáčkem 
a natřeme jej PVA pojivem.
Přes dřevěné části přibijeme na míru ustřižený tahokov.



Tmelení prasklin a děr

Pro drobnější opravy omítek stěn a stropů využijeme 
celulózový tmel. V těchto případech nemusíme strhávat 
celé plochy, malé díry a praskliny stačí zaplnit tmelem 
a uhladit. 
Tmely se dodávají v tubách, plechovkách nebo jako prášek, 
který se rozdělá s vodou na hustotu krému.

Povrchové oděrky vyplníme jemným vrchním tmelem, který 
naneseme na povrch a rozetřeme širokou stěrkou. Poté 
přebrousíme a vznikne hladký povrch. 
Popraskaný strop ze sádrových desek natřeme silnou 
vrstvou stěrkové nátěrové hmoty. Ta nám skryje praskliny 
a při běžných stropních pohybech pruží.



K jemnému tmelení povrchů jsou určeny pastovité hmoty 
(tmely) připravené k okamžitému použití. Snadno se nanášejí, 
obvykle ve dvou vrstvách tloušťky asi 1 mm.
K nanášení tmelu jsou vhodné různé špachtle a hladítka. Rohem 
špachtle spáru opatrně protáhněte, aby tmel lépe přilnul. 
Vymeťte ze spár prach a zbylé úlomky. Okolí zdiva navlhčete, aby 
tmel nepopraskal. Tmel do spáry vtlačte špachtlí, nejdříve napříč 
přes spáru, potom podélně a nechte ho trochu přesahovat. Když 
tmel ztvrdne, uhlaďte plochu jemným smirkovým papírem do 
výše okolní zdi.

uhlazení plochy 
jemným smirkovým papírem Tmelení  špachtlí



Zlepšení přilnavosti nové omítky pekováním
– vytvořením záseků do staré omítky



Tmelení  peků



Sanační omítky



Zpevnění omítky drátěným pletivem

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


