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Anotace: 

Cílem bakalářské práce je výběr nejvhodnější varianty vnitřních omítek pro 

bytový dům v Plesné. Charakteristika a rozdělení omítek se staly teoretickými 

východisky pro následující hodnotovou analýzu čtyř variant omítkových systémů, kdy 

bylo upřednostněno hledisko časové a finanční náročnosti i vhodnosti použití systému. 

Pro všechny uvedené omítkové systémy byly vypracovány rozborové listy, 

technologické normály, harmonogramy a rozpočty. Pro vybraný systém byl zpracován 

ještě technologický předpis. 
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Annotation: 

The aim of this bachelor thesis is the selection of the most suitable variant of 

interior plasters for an apartment house in Plesná. The characterization and 

classification of plasters have formed the theoretical basis for the following value 

analysis of four variants of plaster systems, targeted specifically at their time and 

financial intensity and suitability of use. For all the plaster systems mentioned, 

calculation sheets, technological analysis sheets, schedules and budgets have been 

developed. A technological regulation for the selected system has been elaborated.  
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá realizací dokončovacích prací na novostavbě 

bytového domu v Plesné. Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími, kde 

jedno patro je z části pod úrovní terénu. V celém objektu se nachází 17 bytových 

jednotek, pět z nich bude řešeno jako bezbariérové. Projektová dokumentace k tomuto 

objektu je součástí příloh (viz Příloha 1-2). Jejich součástí je také technická zpráva, ve 

které jsou podrobné údaje o řešeném objektu 

Cílem bakalářské práce je výběr nejvhodnější varianty vnitřních omítek pro 

výše uvedený dům v Plesné. Tomu je podřízena i struktura práce. Byla zvolena metoda 

hodnotové analýzy.  

První kapitola seznamuje se všeobecným přehledem a rozdělením omítkových 

systémů. Těch je na trhu velké množství a bakalářská práce se orientuje pouze na 

omítky, které jsou vhodné pro vnitřní využití.   

Další kapitoly analyzují tři varianty omítkových systému, které se jeví jako 

vhodné pro aplikaci v bytovém domě v Plesné, a jednu variantu prováděnou ručně, 

nevhodnou pro bytové domy, ale potřebnou pro porovnání s ostatními. Sledována byla 

tři hlediska, finanční náročnost, zjišťována z vytvořených rozpočtů z programu 

BUILDpower S, časová náročnost provádění, zjišťována z vytvořených rozborových 

listů, technologických normálů a harmonogramů prací vytvořených v programu MS 

Project, a vhodnosti využití vybraných variant. 

V závěru je vybrána nejvhodnější varianta omítkových systémů pro bytový 

dům v Plesné a zároveň je zpracován technologický předpis, výkres zařízení staveniště 

a situační výkres BOZP. 
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1 Základní charakteristika a rozdělení omítek 

Omítka je vrchní vrstva prováděna na konstrukce stěn i stropů. Má plnit 

estetickou funkci a zlepšovat vlastnosti omítaného povrchu. Skládá se z plniva (písek, 

kamenná moučka, expandovaný perlit), pojiva (vápno, cement, sádra atd.) 

a případně z dalších přísad, které ovlivňují vlastnosti omítky (plasticitu, pevnost, 

protipožární odolnost, sanační, tepelně izolační atd.). Omítky je možné provádět 

v interiéru i exteriéru s tím, že pro obě prostředí je důležité zvolit vhodný typ 

omítkového systému, respektive vhodný typ pojiva v omítkové směsi. Bakalářská 

práce se zabývá pouze omítkami pro vnitřní využití. [2] 

Orientovat se a zvolit vhodný omítkový systém může být složité. Proto je 

vhodné si na začátek omítkové systémy rozdělit do několika skupin:  

1.1 Omítkové systémy dle přípravy: 

1.1.1 Na staveništi 

Příprava omítek na staveništi patří mezi tradiční způsob výroby omítek. 

Připravují se ručně nebo za použití míchačky smícháním jednotlivých složek v daném 

poměru. Tento způsob výroby je stále využíván tam, kde není podstatná časová 

náročnost na výstavbu, kde jsou levné pracovní síly a levný základní materiál. Proto 

je tento způsob využíván při svépomocné výstavbě rodinných domů nebo při 

rekonstrukci historických omítek. Při výrobě je důležité dodržovat podíly jednotlivých 

složek a snažit se udržovat stále stejnou kvalitu plniva. Plnivo by mělo mít správný 

poměr frakcí (optimálně: jemná frakce do 0,25 mm 25% a hrubá frakce dle způsobu 

využití) a neměl by obsahovat humózní látky (nesmí obsahovat hlínu). [1] [2] 

1.1.2 Průmyslově připravené 

Využívání průmyslově vyráběných směsí omítek, které se dodávají na 

staveniště ve formě suchých omítkových směsí nebo ve formě past, je stále častější. 

Suché omítkové směsi se na staveniště mohou dopravovat a skladovat v pytlích nebo 

mohou být na staveniště dopravovány cisternami a na staveništi přefukovány do sil, 

ve kterých jsou omítkové směsi skladovány. Díky tomuto způsobu se jedná o téměř 

bezodpadové hospodářství. Výhoda průmyslově vyráběných omítek je také v tom, že 

při výrobě se využívají materiály, u kterých se stále monitoruje kvalita a tím je možné 

garantovat vlastnosti vyrobené směsi. Dalšími výhodami mohou být zvýšení rychlosti 
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výstavby, nižší náročnost na pracovní síly z čehož plyne, že jsou méně finančně 

náročné. [1] 

1.2 Omítkové systémy dle počtu vrstev: 

1.2.1 Vícevrstvé  

Vícevrstvé omítky se skládají většinou ze dvou vrstev, jádrové a štukové. 

V některých případech se využívá ještě třetí vrstva, kterou je vyrovnávací omítka nebo 

adhezní můstek.  

Vícevrstvé omítky se využívají převážně tam, kde jsou větší nerovnosti 

v podkladu. Jelikož cena jádrových omítek (pro případ vícevrstvých omítek) je 

přibližně dvakrát až třikrát levnější než cena jednovrstvých omítek, je výhodnější 

nerovnosti srovnat jádrovými omítkami a poté nanést štuk než nerovnosti srovnávat 

jednovrstvými omítkami. 

Vyrovnávací (podhoz, špric) 

Podhoz se využívá tehdy, pokud je podklad málo přilnavý nebo má velké 

nerovnosti. Jeho nanesením se vytvoří spojení mezi podkladem a jádrovou omítkou. 

Dále také může plnit funkci adhezního můstku. Jedná se často o cementový postřik, 

který se skládá z cementu a písku. [1] [2] [4] 

Adhezní můstek 

Adhezní můstek se využívá tehdy, pokud se omítka nanáší na pórovitý podklad. 

Takový podklad by bez ošetření z nanesené omítky rychle odvedl vodu a omítka by 

neměla dostatek vody pro správné vyzrání. Jedná se o kapalinu, která se nanáší na 

podklad štětkou, válečkem nebo pomocí postřikovače. [2] 

Jádrová 

Tato omítková vrstva má funkci dokonalého vyrovnání podkladu. Stále se ale 

jedná o hrubou vrstvu omítkového systému. Jádrová omítka může dále plnit další 

speciální funkce omítky. Mezi ně může patřit funkce tepelně-izolační, akustická nebo 

sanační. [1]  

Štuková 

Štuková vrstva má za úkol vyrovnat nerovnosti jádrové omítky a připravit 

podklad pro finální ošetření omítky (malba, tapety, apod.). V některých případech je 

již štuková vrstva konečnou vrstvou omítkového systému. Dále mohou mít štukové 
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omítky dekorativní funkci nebo funkci, kterou má již jádrová omítka (tepelně-izolační, 

akustická nebo sanační). 

1.2.2 Jednovrstvé 

Omítkový systém se skládá pouze z jedné vrstvy omítky. Jednovrstvá omítka 

se využívá u přesně vyzděného zdiva a plní zároveň funkci vyrovnávací, jádrové 

i štukové omítky. V některých případech je vhodné využít na podklad adhezní můstek. 

Tento způsob omítání je stále více prosazovaným způsobem provádění omítek.  

1.3 Omítkové systémy dle technologie provádění 

1.3.1 Prováděné ručně 

Omítkové systémy prováděné ručně patří mezi tradiční způsoby omítání, které 

se v dnešní době využívají pouze u malých staveb stavěných svépomocí nebo při 

restaurování historických omítek. Omítkové směsi jsou prováděné buď z průmyslově 

připravených suchých směsí nebo se omítkové směsi připravují z jednotlivých složek 

v daném poměru přímo na staveništi. 

Výhody 

o Tradiční způsob 

o Není náročná na pomocná zařízení 

o Dlouholeté zkušenosti pracovníků 

o Vhodné pro menší omítané prostory a plochy 

Nevýhody 

o Delší doba provádění 

o Vyšší pracnost 

o Početnější pracovní čety 

1.3.2 Prováděné strojně 

Mezi moderní a rychlé způsoby omítání řadíme strojní omítání. Využívá 

průmyslově vyráběné suché omítkové směsi, které jsou na staveniště dopravovány 

a skladovány v pytlích nebo v silech a splňují některé požadavky. Mezi ně patří 

například správné zvolení křivky zrnitosti směsi, aby při dopravě a přefukování směsi 

z cisterny do sila nedocházelo k rozmísení. Dalším požadavkem je přidávání do směsí 

určených pro strojní omítání přísady pro zlepšení přídržnosti a zádržnosti vody. Díky 
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nim cena omítkových směsí stoupá na ceně, kterou ale vyrovnává zrychlení celého 

procesu omítání a úspora pracovních sil. 

Jednou z možností, jak dopravovat omítkovou směs, je doprava pneumaticky 

(suchou omítkovou směs) k místu omítání. Pokud se bude suchá omítková směs 

odebírat ze sila, je možnost k němu připojit pneumatický dopravník (silomat), který 

bude přefukovat směs k zásobníku omítačky. Ten lze zásobovat i suchou směsí z pytlů. 

Omítačka suchou směs promíchá a pomocí čerpadla ji dopraví do nanášecí pistole, 

pomocí níž se směs nanáší na připravený podklad.  

Obr. 01: Pneumatický dopravník PFT Silomat C (vlevo) [9] 

Obr. 02: Pneumatický dopravník PFT Silomat trans plus (vpravo) [10] 

Další možností je dopravovat k místu omítání již připravenou směs. Tato 

sestava se skládá z kontinuální šnekové míchačky a šnekového čerpadla. Kontinuální 

šnekovou míchačku lze zásobovat suchou omítkovou směsí připojením míchačky 

přímo k silu, pomocí pneumatického dopravníku připojeného k silu nebo pomocí 

pytlů. Šnekové čerpadlo dopraví připravenou směs přímo do nanášecí pistole. [5] [6] 
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Obr. 03: Strojní omítačka PFT G4 (vlevo) [11] 

Obr. 04: Stroj na míchání, dopravu a zpracovávání OS (vpravo) [12] 

Výhody 

o Vyšší efektivita práce- kratší doba provádění a nižší pracnost 

o Menší potřeba pracovníků 

o Vyšší kvalita provedení 

Nevýhody 

o V případě využití sila potřeba zajistit zpevněnou plochu o min. ploše 3x3m 

pro jeho postavení 

o Zajistit přívody elektrické energie (400V) a s dostatečným jištěním dle 

typu využívaného strojního zařízení  

o Nevhodné pro menší omítané prostory a plochy 

o Potřebné proškolení pro práci s omítací sestavou 

o Nevhodné pro nanášení tenkých vrstev omítkového systému (štuky, stěrky 

apod.)- vhodné pro tloušťky 10 mm a více 

1.4 Omítkové systémy dle druhu pojiva 

1.4.1 Vápenné 

Vápno patří k nejstarším materiálům, které byly pro omítání využívány. Pokud 

se vápenné omítky vyrábí na staveništi ze vzdušného vápna, musí se dbát na 

důsledném vyhašení. Pokud by vyhašení proběhlo moc rychle, mohlo by dojít 

k ostrému výpalu vápna a vápno by nemělo dostatečnou plasticitu. Po vytvrzení 

omítky by bylo objemově nestálé („střílení omítek“). Pro průmyslově vyráběné směsi 

se využívá vápenný hydrát, což je suchý materiál, který vznikl průmyslovým 
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vyhašením vzdušného vápna. Dále se ve výrobě vápenných omítek využívá 

hydraulické vápno. To se považuje za pojivo s vlastnostmi a chemickým složením, 

které je přechodem mezi vzdušným vápnem a portlandským cementem. [2] 

Výhody 

o Značná trvanlivost 

o Omítky regulují vlhkost v místnosti- díky své vysoké sorpční schopnosti, 

mají možnost absorbovat a zase uvolňovat vlhkost vzduchu 

o Dobrá zpracovatelnost 

o Vhodné zejména do míst tepelných mostů- vysoké pH omítky (12 a více) 

v kombinaci s regulací vlhkosti zabraňují vzniku plísní 

o Vhodné při provádění sanace historických staveb 

Nevýhoda 

o Zvýšená pozornost při bezpečnosti práce- vápno je pro oči nebezpečná 

žíravina 

1.4.2 Cementové  

Cement je jeden z nejmladších materiálů využívaných pro omítání. Díky jeho 

vlastnostem se rychle uchytil pro všechny stavební účely. Mezi jeho vlastnosti patří 

vysoká pevnost a odolnost proti vodě. Pro většinu cementových omítek se využívá 

portlandský cement. Pro průmyslové vyráběné štukové omítky se využívá bílý 

portlandský cement. [2] 

Výhody 

o Vysoká pevnost- využíváno pro aplikaci na sokly 

o Odolnost proti vodě- vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí- prádelny, 

vývařovny, koupelny 

Nevýhoda 

o Nevhodné pro kombinaci s omítkami se síranovými pojivy (např.: sádrové 

omítkové systémy)  

o Cement je náchylný na vzdušnou vlhkost- při nevhodném skladování 

suché omítkové směsi hrudkovatí a ztrácí své vlastnosti  
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1.4.3 Sádrové (vápenosádrové) 

Sádrové (vápenosádrové) omítky jsou vhodné pro moderní stavitelství. 

Provádějí se převážně jako jednovrstvé, čímž se zkracuje doba provádění a jejich 

výsledný povrch se nejčastěji provádí jako hladký. Díky veliké přilnavosti je vhodná 

pro všechny typy podkladu a pro snadné omítání stropů. [2] [7] 

Výhody 

o Vysoká kvalita omítnutých povrchů- hladké, rovné, nedrolící se a jsou 

příjemné na dotek 

o Vhodná pro všechny typy podkladu- výborná přilnavost omítky 

o Omítky regulují vlhkost v místnosti- díky své vysoké sorpční schopnosti, 

mají možnost absorbovat a zase uvolňovat vlhkost vzduchu 

o Zvyšuje požární odolnost konstrukce- při vysokých teplotách sádra 

uvolňuje vodní páru 

o Jsou schopné přenášet drobné pnutí z podkladu 

o Při tuhnutí nesesychají a nepraskají 

o Hladký, bezprašný povrch je velmi vhodný pro alergiky 

o Zamezují vzniku plísní 

o Uchování barevnosti malby- díky vhodnému pH (5,5) sádrové omítky 

neabsorbují pigmenty malířských barev, a proto se nemusí tak často 

malovat 

o Kratší doba provádění- platí pro jednovrstvé omítky 

o Snadné a neznatelné opravy poškozeného povrchu  

Nevýhody 

o Nejsou vhodné do trvale vlhkého prostředí (exteriér, prádelny, bazény 

apod.) 

o Jsou měkčí než jiné omítkové systémy- snadno se mohou poškodit 

o Potřeba hloubkové penetrace nebo speciálních lepidel při lepení obkladů 

o Jsou složitější na přesnost provedení- díky svému hladkému povrchu jsou 

při osvícení pod ostrým úhlem vidět i drobné nerovnosti 

o Díky své schopnosti regulovat vlhkost jsou při výstavbě problémy 

s navazujícími mokrými procesy (převážně podlahová skladba)- omítka 
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v místnosti drží dlouho vlhkost a navazující procesy se mohou protáhnout 

z důvodu pomalejšího vysychání 

1.4.4 Vápenocementové  

Vápenocementové omítky jsou v ČR nejvíce využívaný omítkový systém, 

který vznikl spojením dvou pojiv, a to vápna a cementu. Podíl jednotlivých pojiv je 

obvykle v přibližném poměru dvou dílů vápna k jednomu dílu cementu. Ze smísení 

těchto dvou pojiv si omítkový systém přenesl část vlastností z obou pojiv. Díky 

vápennému pojivu je omítkový systém prodyšný a schopný přijímat vzdušnou vlhkost 

a díky cementu se zvýšila pevnost a odolnost proti mechanickému poškození. 

Vápenocementové omítky jsou vhodné i pro jednovrstvé omítkové systémy. [1] 

Výhody 

o Odolné vůči mechanickému poškození- otěru, nárazům a poškrábaní 

o Vhodné pro všechny běžné podklady 

o Nízký difuzní odpor- zajišťuje prodyšnost zdiva 

o Tepelná akumulace 

o Vhodné bez dodatečných úprav lepit obklady 

o Dlouholeté zkušenosti pracovníků 

Nevýhody 

o Nevhodné pro kombinaci s omítkami se síranovými pojivy (např.: sádrové 

omítkové systémy)  

1.4.5  Hliněné  

Základním pojivem u hliněných omítek je jíl. Většinou se využívají ty jíly, 

které se nacházejí v místě stavby. Podle využitého jílu se odvíjejí i vlastnosti hotové 

omítky. Hliněné omítky se nejčastěji využívají při rekonstrukcí historických staveb 

s využitím původních technologických postupů výroby a zpracování. Pro její výhody 

se hliněné omítky čím dál více využívají i při současné výstavbě. [1] 

Výhody 

o Omítky regulují vlhkost v místnosti- mají schopnost absorbovat a zase 

uvolňovat vlhkost 

o Schopnost pohlcovat pachy a škodliviny např.: cigaretový kouř, pachy 

z kuchyně, látky způsobující alergikům problémy  
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o Akumulace tepla 

o Nízké náklady na materiál- v případě přípravy omítkové směsi na 

staveništi využitím hlíny, která byla vytěžena při výkopových pracích 

o Přispívá k trvale udržitelnému rozvoji- jsou 100% recyklovatelné 

Nevýhody 

o Vysoké nároky na kvalitu použitých jílů 

o Vysoká pracnost a náročnost na čas- v případě přípravy omítkové směsi 

na staveništi 

o Menší mechanická odolnost 

o Degradace omítky při působení vody- nevhodné do míst, kde by mohlo 

dojít k přímému kontaktu s vodou (sprchové kouty, exteriér) 

o Špatná přilnavost na hladké nenasákavé povrchy (beton, sádrokarton, 

kamenné povrchy) 

1.4.6 Ostatní pojiva 

Jako další pojiva se považují pojiva minerální, mezi které se řadí pojiva 

disperzní (akrylátová), silikonová a silikátová. Tyto pojiva se pro vnitřní omítky 

využívají pouze pro dekorativní omítky. Největší využití mají při provádění fasádních 

omítek. [1] 

1.5 Omítkové systémy dle speciálních funkcí  

1.5.1 Sanační 

Sanační omítky fungují jako doplňkový systém, při sanování vlhkem 

poškozeného nebo zasoleného zdiva. Důležitý je fakt, že sanační omítky nikdy 

neodstraňují příčinu vlhnutí konstrukce. Hlavními vlastnostmi sanačních omítek je 

kapilární nasákavost a otevřená pórovitost. Zatímco otevřená pórovitost umožňuje 

rychlé odpařování vody a ukládání krystalků solí v pórech, tak nízká kapilárního 

nasákavost zabraňuje vodě v kapalné formě proniknout otevřenými póry na povrch, 

kde by mohly vznikat „výkvěty solí“, které poškozují omítku. [1] [2] [4] 

1.5.2 Tepelně-izolační 

Tepelně izolační omítky se využívají v případech, kdy je potřeba zlepšit 

tepelnětechnické parametry zdiva. Plnivo v těchto omítkách tvoří expandovaný perlit 

nebo pěnový polystyrén. Kromě vyššího tepelného odporu splňují i značnou 
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paropropustnost. Tento způsob zateplení konstrukce je vhodný i pro provedení 

v interiéru. [1] [2] 

1.5.3 Akustické 

Akustické omítky zlepšují akustické vlastnosti místností. Díky jejich porézní 

otevřené struktuře mají schopnost pohlcovat zvuk a tím upravovat doby dozvuku 

v interiéru a snižovat hluk. Akustické omítky se využívají převážně v interiérech se 

složitou členitostí povrchů, v interiérech, kde nelze realizovat zavěšené podhledy nebo 

při rekonstrukcích. [2] [8] 

1.5.4 Protipožární 

Protipožární omítky se využívají převážně při ochraně železných 

a železobetonových konstrukcí. Nejčastěji se pro výrobu protipožárních omítek 

využívá jako pojivo sádra nebo cement a plnivem jsou lehčené hmoty zlepšující 

tepelně izolační vlastnosti, jako například vermikulit a expandovaný perlit. [2] 

1.5.5 Barytové 

V barytových omítkách se jako plnivo využívá baryt. Ten díky své vysoké 

měrné hmotnosti má schopnost absorbovat ionizující záření (rentgenové paprsky). 

Tyto omítky se díky této vlastnosti využívá v prostorách rentgenových pracovišť 

a v prostorách onkologických ústavů. [2] 

1.5.6 Estetické  

Estetické omítky, nebo-li dekorativní omítky mají velké množství vzorů, 

dekorů, struktur a barevných odstínů. Nejčastěji se jedná o finální povrchové úpravy 

jádrových omítek. Pro tyto omítky se kromě organických pojiv (vápno, cement, sádra 

atd.) využívají hlavně minerální pojiva (disperze, silikonové, silikátové). U těchto 

omítek hraje hlavní roli plnivo, které dává omítce požadovanou strukturu, a pigmenty, 

které mohou vytvářet barevné efekty. 
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2 Slepý výkaz výměr 

Před začátkem výpočtu slepého výkazu výměr bude objekt rozdělen 

v jednotlivých patrech na samostatné sekce. Ty budou zároveň tvořit pracovní záběry.  

Obr. 05: Schéma rozdělení na sekce 1.NP [vlastní zpracování, 2017] 

Obr. 06: Schéma rozdělení na sekce 2.NP [vlastní zpracování, 2017] 
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Obr. 07: Schéma rozdělení na sekce 3.NP [vlastní zpracování, 2017] 
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2.1 Hlavní materiál 

2.1.1 1.NP 

2.1.1.1 Sekce I.  

Tab. 01: Hlavní materiál 1.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna    

Délka:   11,7+ 19,15+ 10,3+ 10,1+ 17,4+ 6,30+ 23,75+ 14,8+ 
12,40+ 15,20+ 7,4+4,2+ 19,10+ 23,85+ 15,3+ 14,90+ 
7,9+ 4,2  

m 237,95 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 640,09 

Dveře   
Plocha:  ((1*2,02)*7)+ (((0,9*2,02)*2)*7)+ 

(((0,8*2,02)*2)*4)+ ((1,1*2,44)*2)+ ((1,2*2,44)*2)+ 
(1,625*2,44)+ ((0,875*2,44)*2)+ (1,6*2,44)+ 
(0,99*2,44)+ (1,5*2,44)  

m2 81,96 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,07+1,1)*4)+ 
(0,175*(2*2,07+1,2))+ (0,3*(2*2,44+1,2))+ 
(0,3*(2*2,44+1,1))+ (0,22*(2*2,44+1,6)) 

m2 9,65 

Okna   
Plocha:  (1,35*0,75)+ (0,8*0,75)+ (0,875*1,55*3)+ 

(1,6*1,55*2)+ (1,4*0,75)+ (1,0*1,55)+ (0,91*1,55)+ 
(1,5*1,55) 

m2 16,98 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*0,75+1,35))+ 
(0,22*(2*0,75+0,8))+ (0,22*(2*2,44+2,5))+ 
(0,22*(2*2,44+1,75)*2)+ (0,22*(2*1,55+1,6)*2)+ 
(0,22*(2*0,75+1,4))+ (0,22*(2*1,55+1,0))+ 
(0,22*(2*2,44+1,9))+ (0,22*(2*2,44+3,0)) 

m2 12,51 

Plocha stěn sekce I. celkem: m2 563,31 
Rovný strop   

Plocha omítky:  6,8+ 22,75+ 6,41+ 6,1+ 10,25+ 2,26+ 
24,37+ 13,39+ 9,55+ 11,05+ 3,4+ 1,08+ 10,23+ 24,87+ 
13,01+ 13,19+ 3,83+ 1,08 

m2 183,62 

Strop schodiště   
Plocha omítky:  - m2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.1.2 Sekce II.  

Tab. 02: Hlavní materiál 1.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka: 24,7+  13,2+ 12,2+ 30,3+ 9,8+ 12,2+ 29,95+ 9,75+ 
36,45+ 13,5 

m 192,05 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 516,61 

Dveře   
Plocha:  (1,9*2,44*2)+  ((1*2,02)*19)+ ((1,1*2,44)*2)+ 

((1,625*2,44)*2) 
m2 60,95 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*2,44+1,9)*2)+  
(0,22*(2*2,44+1,1)*2) 

m2 5,61 

Okna   
Plocha:  (1,35*0,75)+ (0,6*0,75*2)+ (1,35*0,75)+ 

(0,6*1,37)+ (0,875*1,55*2) 
m2 6,46 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*0,75+1,35))+ 
((0,22*(2*0,75+0,6))*2)+ (0,22*(2*0,75+1,35))+ 
(0,22*(1,37*2+0,6))+ (0,22*(2*2,44+2,5)*2) 

m2 6,16 

Plocha stěn sekce II. celkem: m2 460,97 

Rovný strop   
Plocha omítky:  12,39+ 10,33+ 8,4+ 30,02+ 5,87+ 8,4+ 

30,27+ 5,81+ 22,39+ 11,12 
m2 145,00 

Strop schodiště   
Plocha mezipodesty: (1,05*3,0)*2 m2 6,30 
Plocha ramene: ((2,57+2,98)*1,2)*2 m2 13,32 
Plocha omítky:   m2 19,62 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

 

  



26 
 

2.1.1.3 Sekce III.  

Tab. 03: Hlavní materiál 1.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka: 22,85+ 24,1+ 17,6+ 6,30+ 23,95+ 15,0+ 12,55+ 
15,70+ 7,6+ 4,2+ 19,1+ 23,85+ 15,3+ 14,9+ 7,9+ 4,2 

m 235,10 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 632,42 

Dveře   
Plocha:  (1,0*2,02*4)+ ((0,9*2,02*2)*7)+ ((0,8*2,02*2)*4)+ 

((1,1*2,44*2)*2)+ ((1,2*2,44*2)*1)+ (0,875*2,44*3)+ 
(0,825*2,44)+ (1,6*2,44*2)+ (1,5*2,44) 

m2 82,94 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,07+1,1)*5)+ 
(0,3*(2,44*2+1,1)*2)+ (0,3*(2,44*2+1,2)) 

m2 10,00 

Okna   
Plocha:  (0,875*1,55*3)+ (1,475*1,55)+ (1,5*1,55)+ 

(1,2*0,62*2) 
m2 10,17 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*2,44+1,75)*3)+ 
(0,22*(2*2,44+2,3))+ (0,22*(2*2,44+1,6)*2)+ 
(0,22*(2*2,44+3))+ (0,22*(2*0,62+1,2)*2) 

m2 11,61 

Plocha stěn sekce III. celkem: m2 560,92 

Rovný strop   
Plocha omítky:  30,75+ 35,88+ 10,42+ 2,26+ 24,97+ 13,7+ 

9,76+ 12,04+ 3,57+ 1,08+ 10,23+ 24,87+ 13,01+ 13,2+ 
3,83+ 1,08 

m2 210,65 

Strop schodiště   
Plocha omítky:  - m2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.1.1.4 Celkem 1.NP 

Tab. 04: Hlavní materiál 1.NP- Celkem 

Popis m.j. Výměra 

Plocha stěn 1.NP celkem: m2 1585,20 

Plocha rovných stropů 1.NP celkem: m2 539,27 

Plocha stropů schodišť 1.NP celkem: m2 19,62 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.2 2.NP 

2.1.2.1 Sekce I.  

Tab. 05: Hlavní materiál 2.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka: 20,05+ 12,15+ 6,6+ 22,55+ 23,75+ 14,8+ 11,35+ 
14,4+ 7,4+ 4,2+ 19,1+ 23,75+ 15,4+ 14,9+ 7,9+ 4,2 

m 222,5 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 598,53 

Dveře   
Plocha:  ((0,9*2,02*2)*9)+ ((0,8*2,02*2)*4)+ (1,0*2,02*5)+ 

(0,9*2,07*2)  
m2 59,48 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,14+1,1)*3)+ 
(0,22*(2*2,07+0,9)*2) 

m2 5,04 

Okna   
Plocha:  (1,35*1,55)+ (1,35*0,75)+ (0,65*0,75)+ (0,9*1,55)+ 

(1,6*1,55*3)+ (2,25*1,55)+ (1,75*1,55)+ (3,25*1,55) 
m2 23,67 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*1,55+1,35))+ 
(0,22*(2*0,75+1,35))+ (0,22*(2*0,75+0,65))+ 
(0,22*(2*1,55+0,9))+ (0,22*(2*1,55+1,6)*3)+ 
(0,22*(2*1,55+2,25))+ (0,22*(2*1,55+1,75))+ 
(0,22*(2*1,55+3,25)) 

m2 9,70 

Plocha stěn sekce I. celkem: m2 530,12 

Rovný strop   
Plocha omítky:  12,16+ 8,08+ 2,42+ 12,36+ 24,37+ 13,39+ 

8,02+ 10,02+ 3,4+ 1,08+ 10,23+ 24,61+ 13,26+ 3,83+ 
1,08 

m2 148,31 

Strop schodiště   
Plocha mezipodesty: (1,05*3,0) m2 3,15 
Plocha ramene: ((2,92+2,98)*1,2) m2 7,08 
Plocha omítky:   m2 10,23 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.2.2 Sekce II.  

Tab. 06: Hlavní materiál 2.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka: 12,4+ 30,05+ 8,75+ 12,2+ 30+ 9,8+ 35,6+ 14,3+ 
14,2+ 6,55 

m 173,85 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 467,66 

Dveře   
Plocha:  (1,0*2,02*14)+ (0,9*2,02*6)+ ((0,875*2,44)*2)+ 

(1,9*2,44) 
m2 48,09 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,14+1,1)*3)+ 
(0,175*(2*2,14+1,0))+ (0,22*(2*2,44+1,9)) 

m2 5,24 

Okna   
Plocha:  (0,8*0,75*2)+ (1,75*0,75)+ (0,6*0,75*2)+ 

(0,6*1,37)+ (1,35*0,75)+ (1,625*1,55)+ (1,025*1,55) 
m2 9,35 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*0,75+0,8)*2)+ 
(0,22*(2*0,75+1,75))+ (0,22*(2*0,75+0,6)*2)+ 
(0,22*(2*1,37+0,6))+ (0,22*(2*0,75+1,35))+ 
(0,22*(2*2,44+2,5))+ (0,22*(2*2,44+1,9)) 

m2 7,13 

Plocha stěn sekce II. celkem: m2 422,59 

Rovný strop   
Plocha omítky: 21,2+ 12,15+ 11,96+ 2,11 m2 47,42 

Strop schodiště   
Plocha mezipodesty: (1,05*3,0) m2 3,15 
Plocha ramene: ((2,92+2,98)*1,2) m2 7,08 
Plocha omítky:   m2 10,23 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.2.3 Sekce III.  

Tab. 07: Hlavní materiál 2.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka: 12,9+ 8,65+ 18,8+ 12,2+ 10,1+ 17,6+ 6,3+ 23,95+ 
15+ 12,55+ 15,75+ 7,6+ 4,2+ 19,1+ 23,75+ 15,4+ 14,9+ 
7,9+ 4,2 

m 250,85 

Výška: m 2,69 
Plocha: m2 674,79 

Dveře   
Plocha:  (1,0*2,02*9)+ ((0,9*2,02*14))+ ((0,8*2,02*2)*4)+ 

(1,1*2,39*2)+ (1,5*2,39*2)+ (1,6*2,44*3)+ (0,875*2,44) 
m2 82,64 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,14+1,1)*4)+ 
(0,3*(2*2,39+1,1))+ (0,3*(2*2,39+1,5))+ 
(0,22*(2*2,44+1,6)*3) 

m2 11,69 

Okna   
Plocha:  (1,6*1,55*3)+ (0,875*1,55)+ (3,7*1,55)+ 

(2,925*1,55)+ (1,75*1,55) 
m2 21,78 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*1,55+1,6)*3)+ 
(0,22*(2*2,44+1,75))+ (0,22*(2*1,55+3,7))+ 
(0,22*(2*1,55+2,925))+ (0,22*(2*1,55+1,75)) 

m2 8,45 

Plocha stěn sekce III. celkem: m2 590,51 

Rovný strop   
Plocha omítky:  7,49+ 4,51+ 21,6+ 9,08+ 6,24+ 10,42+ 

2,26+ 24,97+ 13,7+ 9,76+ 12,15+ 3,57+ 1,08+ 10,23+ 
24,61+ 13,26+ 3,83+ 1,08 

m2 179,84 

Strop schodiště   
Plocha omítky:  - m2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.1.2.4 Celkem 2.NP 

Tab. 08: Hlavní materiál 2.NP- Celkem 

Popis m.j. Výměra 

Plocha stěn 2.NP celkem: m2 1543,22 

Plocha rovných stropů 2.NP celkem: m2 375,92 

Plocha stropů schodišť 2.NP celkem: m2 20,46 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.3 3.NP 

2.1.3.1 Sekce I.  

Tab. 09: Hlavní materiál 3.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Stěna   

Délka VPRAVO: 16,2+ 12+ 24,1+ 14,09+ 12,75+ 7,8+ 5,1+ 
3,75+ 17,6+ 23,95+ 15+ 7,6+ 4,2+ 13,1+ 23,75+ 15,4+ 
11,7+ 4,6 

m 232,69 

Výška VPRAVO: m 2,69 
Délka VLEVO: (2*5,1+3,0) m 13,2 
Výška VLEVO: m 2,71 
Plocha celkem: (232,69*2,69)+ ((10,63*2)+ (3,0*2,71)) m2 655,33 

Dveře   
Plocha:  ((1,0*2,02)*7)+ ((0,9*2,02)*14)+ ((0,8*2,02)*14)+ 

(0,875*2,07)+ (0,9*2,07*3)+ (1,6*2,44*2) 
m2 77,42 

Ostění+nadpraží: (0,175*(2*2,14+1,1)*3)+ 
(0,175*(2*2,14+1,075))+ (0,175*(2*2,14+0,9)*2)+ 
(0,22*(2*2,07+0,9)*3)+ (0,22*(2*2,44+1,6)*2) 

m2 11,75 

Okna   
Plocha:  (1,75*0,75)+ (1,0*1,55)+ (0,875*1,55)+ (0,6*0,75)+ 

(1,6*1,55*2)+ (2,25*1,55)+ (0,9*1,55)+ (1,2*0,95)+ 
(2,5*0,95)+ (1,1*1,55) 

m2 19,73 

Ostění+nadpraží: (0,22*(2*0,75+1,75))+ 
(0,22*(2*1,55+1,0))+ (0,22*(2*2,07+1,75))+ 
(0,22*(2*0,75+0,6))+ (0,22*(2*1,55+1,6)*2)+ 
(0,22*(2*1,55+2,25))+ (0,22*(2*1,55+0,9))+ 
(0,22*(2*0,95+1,2))+ (0,22*(2*0,95+2,5))+ 
(0,22*(2*1,55+1,1)) 

m2 10,07 

Plocha stěn sekce I. celkem: m2 580,00 

Rovný strop   
Plocha SDK podhled: SDK m2 0 

Strop schodiště   

Plocha SDK podhled: - m2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.1.3.2 Celkem 3.NP 

Tab. 10: Hlavní materiál 3.NP- Celkem 

Popis m.j. Výměra 

Plocha stěn 3.NP celkem: m2 580,00 

Plocha rovných stropů 3.NP celkem: m2 0 

Plocha stropů schodišť 3.NP celkem: m2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.1.4 Celkem hlavní materiál 

Tab. 11: Celkem hlavní materiál 

Popis m.j. Výměra 

Plocha stěn v celém objektu: m2 3708,42 

Plocha rovných stropů v celém objektu: m2 914,84 

Plocha stropů schodišť v celém objektu: m2 40,08 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2 Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 

2.2.1 1.NP 

2.2.1.1 Sekce I.  

Tab. 12: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 1.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: (10,3-1,2)*0,1 m2 0,91 
Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: ((10,1*2,1)- (0,41*0,8+1*2,02)+ 

(2*0,41*0,22))+ ((7,4*2,1)- (0,8*2,02))+ ((7,9*2,1)- 
(0,8*2,02)) 

m2 47,94 

Plocha WC: ((4,2-0,8)*1,8)+ ((4,2-0,8)*1,8) m2 12,24 
Plocha celkem: m2 61,09 

Štuk stěn   
Plocha:  563,31- 61,09 m2 502,22 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.2.1.2 Sekce II. 

Tab. 13: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 1.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: ((24,7-4*1-1,9)+ (13,2-1)+ (36,45-5*1-1,9)+ 
(13,5-1))*0,1 

m2 7,31 

Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: ((9,8*2,1)- (1*2,02+0,6*0,41)+ 

(0,41*2*0,22))+ ((9,75*2,1)- (1*2,02+0,6*0,41)+ 
(0,41*2*0,22)) 

m2 36,88 

Plocha WC: - m2 - 
Plocha celkem: m2 44,19 

Štuk stěn   
Plocha:  460,97- 44,19 m2 416,78 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2.1.3 Sekce III.  

Tab. 14: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 1.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: ((22,85-2*1,2-2*1,1+4*0,175+4*0,3)+ (24,1-
1,1-1,2))*0,1 

m2 4,20 

Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: (7,6*2,1- 0,8*2,02)+ (7,9*2,1- 0,8*2,02) m2 29,32 
Plocha WC: ((4,2-0,8)*1,8)+ ((4,2-0,8)*1,8) m2 12,24 
Plocha celkem: m2 45,76 

Štuk stěn   
Plocha:  560,92- 45,76 m2 15,16 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.2.2 2.NP 

2.2.2.1 Sekce I. 

Tab. 15: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 2.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: ((20,05- 3*1,0- 2*0,9)+ (12,15-0,9))*0,1 m2 2,65 
Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: ((7,4*2,1)- (0,8*2,02))+ ((7,9*2,1)- 

(0,8*2,02)) 
m2 28,90 

Plocha WC: (((4,2-0,8)*1,8)*2) m2 12,24 
Ostatní plochy: (6,6*1,8- 0,9*1,8- 0,65*0,11+ 

0,22*(2*0,11)) 
m2 10,24 

Plocha celkem: m2 54,03 
Štuk stěn   

Plocha:  530,12- 54,03 m2 476,09 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2.2.2 Sekce II. 

Tab. 16: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 2.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: ((35,6- 6*1- 1,9- 0,9+ 2*0,22)+ (14,3-1)+ 
((14,2-1)+ (2*0,175)))*0,1 

m2 5,41 

Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: ((8,75*2,1)- (0,9*2,02+0,6*0,41)+ 

(0,41*2*0,22))+ ((9,8*2,1)- (1*2,02+0,6*0,41)+ 
(0,41*2*0,22)) 

m2 34,99 

Ostatní plochy: ((6,55-1+2*0,175)*1,8) m2 10,62 
Plocha celkem: m2 51,02 

Štuk stěn   
Plocha:  422,59- 51,02 m2 371,57 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.2.2.3 Sekce III.  

Tab. 17: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 2.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: - m2 - 
Plocha kuchyně: - m2  
Plocha koupelna: (10,1*2,1- 1*2,02)+ (7,6*2,1- 0,8*2,02)+ 

(7,9*2,1- 0,8*2,02) 
m2 48,51 

Plocha WC: ((4,2-0,8)*1,8)+ ((4,2-0,8)*1,8) m2 12,24 
Ostatní plochy: - m2 - 
Plocha celkem: m2 60,75 

Štuk stěn   
Plocha:  590,51- 60,75 m2 529,76 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2.3 3.NP 

2.2.3.1 Sekce I. 

Tab. 18: Obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 3.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Obklad/epoxidový nátěr   

Plocha soklu: ((16,2-3*1)+ (3,75-0,8))*0,1 m2 1,62 
Plocha kuchyně: - m2 - 
Plocha koupelna: (7,8*2,1- 0,8*2,02+0,175*2*2,1)+ 

(7,6*2,1- 0,8*2,02- 0,6*0,41+ 0,41*2*0,22)+ (11,7*2,1- 
0,8*2,02- 0,61*1,2+ 0,61*2*0,22) 

m2 52,27 

Plocha WC: ((5,1-0,8+2*0,175)*1,8)+ ((4,2-0,8)*1,8)+ 
((4,6-0,8)*1,8) 

m2 21,33 

Plocha celkem: m2 75,22 
Štuk stěn   

Plocha:  580,00- 75,22 m2 504,78 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2.4 Celkem obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 

Tab. 19: Celkem obklad/epoxidový nátěr a štuk stěn 

Popis m.j. Výměra 

Plocha obkladu / epoxidového nátěru na celém objektu: m2 392,01 

Plocha štuku stěn na celém objektu: m2 3316,41 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4 Pomocný materiál 

2.4.1 1.NP 

2.4.1.1 Sekce I. 

Tab. 20: Pomocný materiál 1.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 237,95 m 237,95 
Osová vzdálenost: m 1,40 
Počet: ks 169,96 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 457,19 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*10) m 26,90 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,07+1,1)*4)+ (2*2,07+1,2)+ 

(3*2,44+2*1,2)+ (2,44+1,1*2)+ (2*2,44+1,6) 
m 46,77 

Okna   
Ostění+nadpraží: (2*0,75+1,35)+ (2*0,75+0,8)+ 

(2*2,44+2,5)+ ((2*2,44+1,75)*2)+ ((2*1,55+1,6)*2)+ 
(2*0,75+1,4)+ (2*1,55+1,0)+ (2*2,44+1,9)+ 
(2*2,44+3,0) 

m 56,85 

Celkem: m 130,52 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 1,6 m 1,6 
Výška: (2,44)*2 m 4,88 
Okna   
Šířka: 1,35+ 0,8+ 2,5+ 1,75*2+ 1,6*2+ 1,4+ 1,0+ 1,9+ 3,0 m 18,65 
Výška: (0,75*3+ 2,44*5+ 1,55*3)*2 m 38,20 
Celkem: m 63,33 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*1 m2 0,30 
Okna: 4*0,25*0,6*11 m2 6,60 
Plocha celkem: m2 6,90 

Zakrývací folie   
Dveře: ((1*2,02)*3)+ (1,625*2,44)+ ((0,875*2,44)*2)+ 

(1,6*2,44)+ (0,99*2,44)+ (1,5*2,44) 
m2 24,27 

Okna: (1,35*0,75)+ (0,8*0,75)+ (0,875*1,55*3)+ 
(1,6*1,55*2)+ (1,4*0,75)+ (1,0*1,55)+ (0,91*1,55)+ 
(1,5*1,55) 

m2 16,98 

Plocha celkem: m2 41,25 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.1.2 Sekce II. 

Tab. 21: Pomocný materiál 1.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 192,05 m 192,05 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 137,18 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 369,01 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*25) m 67,25 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,44+1,9)*2)+  ((2*2,44+1,1)*2) m 25,52 
Okna   
Ostění+nadpraží: ((2*0,75+1,35)*2)+ ((2*0,75+0,6)*2)+ 

(1,37*2+0,6)+ ((2*2,44+2,5)*2)  
m 28,00 

Celkem: m 120,77 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 1,1*2+ 1,9*2 m 6,00 
Výška: (2,44*4)*2 m 19,52 
Okna   
Šířka: 1,35*2+ 0,6*3+ 2,5*2 m 9,50 
Výška: (0,75*4+ 2,44*2+ 1,37)*2 m 18,50 
Celkem: m 53,52 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*4 m2 1,20 
Okna: 4*0,25*0,6*7 m2 4,20 
Plocha celkem: m2 5,40 

Zakrývací folie   
Dveře: ((1,9*2,44)*2)+ ((1,1*2,44)*2)+ ((1,625*2,44)*2) m2 22,57 
Okna: (1,35*0,75*2)+ (0,6*0,75*2)+ (0,6*1,37)+ 

(0,875*1,55*2) 
m2 6,46 

Plocha celkem: m2 29,03 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.1.3 Sekce III.  

Tab. 22: Pomocný materiál 1.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 235,10 m 235,10 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 167,93 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 451,73 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*11) m 29,59 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,07+1,1)*4)+ 1,1+ 

((2,44*2+1,1)*2)+ (2*1,1+2,44)+ ((2,44*2+1,2)*2)+ 
((2*2,44+1,6)*2) 

m 63,78 

Okna   
Ostění+nadpraží: ((2*2,44+1,75)*3)+ (2*2,44+2,3)+ 

(2*2,44+3)+ ((2*0,62+1,2)*2) 
m 39,83 

Celkem: m 133,20 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 1,6*2 m 3,20 
Výška: (2,44*2)*2 m 9,76 
Okna   
Šířka: 1,75*3+ 2,3+ 3+ 1,2*2 m 12,95 
Výška: (2,44*5+ 0,62*2)*2 m 26,88 
Celkem: m 52,79 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*2 m2 0,60 
Okna: 4*0,25*0,6*7 m2 4,20 
Plocha celkem: m2 4,80 

Zakrývací folie   
Dveře: (1,0*2,02*4)+ (0,875*2,44*3)+ (0,825*2,44)+ 

(1,6*2,44*2)+ (1,5*2,44) 
m2 27,97 

Okna: (0,875*1,55*3)+ (1,475*1,55)+ (1,5*1,55)+ 
(1,2*0,62*2) 

m2 10,17 

Plocha celkem: m2 38,14 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.2 2.NP 

2.4.2.1 Sekce I.  

Tab. 23: Pomocný materiál 2.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 222,50 m 222,50 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 158,93 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 427,52 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*17) m 45,73 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,14+1,1)*2)+ ((2*2,07+0,9)*2)+ 1,1  m 21,94 
Okna   
Ostění+nadpraží: (2*1,55+1,35)+ (2*1,55+0,9)+ 

((2*1,55+1,6)*3)+ (2*1,55+3,25)+ (2*1,55+1,75)+ 
(2*1,55+2,25)+ (2*0,75+ 1,35)+ (2*0,75+ 0,65) 

m 44,10 

Celkem: m 111,77 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 0,9*2 m 1,80 
Výška: (2,07*2)*2 m 8,28 
Okna   
Šířka: 1,35*2+ 0,9+ 1,6*3+ 3,25+ 1,75+ 2,25+ 0,65 m 16,30 
Výška: (1,55*8+ 0,75*2)*2 m 27,80 
Celkem: m 54,18 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*2 m2 0,60 
Okna: 4*0,25*0,6*10 m2 6,00 
Plocha celkem: m2 6,60 

Zakrývací folie   
Dveře: (1,0*2,02*2)+ (0,9*2,07*2) m2 7,77 
Okna: (1,35*1,55)+ (0,9*1,55)+ (1,6*1,55*3)+ (3,25*1,55)+ 

(1,75*1,55)+ (2,25*1,55)+ (0,75*1,35)+ (0,75*0,65) 
m2 23,67 

Plocha celkem: m2 31,44 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.2.2 Sekce II. 

Tab. 24: Pomocný materiál 2.NP- Sekce II. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 173,85 m 173,85 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 124,18 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 334,04 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*21) m 56,49 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,14+1,1)*3)+ (2*2,14+1,0)+ 

(2*2,44+1,9) 
m 28,20 

Okna   
Ostění+nadpraží: (2*0,75+1,35)+ ((2*0,75+0,6)*2)+ 

(2*1,37+0,6)+ ((2*0,75+0,8)*2)+ (2*0,75+1,75)+ 
(2*2,44+2,5)+ (2*2,44+1,9) 

m 32,40 

Celkem: m 117,09 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 1,9*1 m 1,90 
Výška: (2,44)*2 m 4,88 
Okna   
Šířka: 1,35+ 0,6*3+ 0,8*2+ 1,75+ 2,5+ 1,9 m 10,90 
Výška: (0,75*6+ 1,37+ 2,44*2)*2 m 21,50 
Celkem: m 39,18 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*1 m2 0,30 
Okna: 4*0,25*0,6*9 m2 5,40 
Plocha celkem: m2 5,70 

Zakrývací folie   
Dveře: (1,0*2,02*9)+ (1,9*2,44)+ ((0,875*2,44)*2) m2 27,09 
Okna: (1,35*0,75) + ((0,6*0,75)*2)+ (1,37*0,6)+ 

((0,75*0,8)*2)+ (0,75*1,75)+ (1,625*1,55)+ 
(1,025*1,55) 

m2 9,35 

Plocha celkem: m2 36,44 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.2.3 Sekce III. 

Tab. 25: Pomocný materiál 2.NP- Sekce III. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 250,85 m 250,85 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 179,18 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 481,99 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*11) m 29,59 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,14+1,1)*3)+ 1,1+ (2*2,39+1,5*2)+ 

(2,39+ 2*1,1)+ ((2*2,44+1,6)*3) 
m 49,05 

Okna   
Ostění+nadpraží: ((2*1,55+1,6)*3)+ (2*2,44+1,75)+ 

(2*1,55+3,7)+ (2*1,55+2,925)+ (2*1,55+1,75) 
m 38,41 

Celkem: m 117,05 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 1,6*3 m 4,80 
Výška: (2,44*3)*2 m 14,64 
Okna   
Šířka: 1,6*3+ 1,75*2+ 3,7+ 2,925 m 14,93 
Výška: (1,55*6+ 2,44)*2 m 23,48 
Celkem: m 57,85 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*3 m2 0,90 
Okna: 4*0,25*0,6*7 m2 4,20 
Plocha celkem: m2 5,10 

Zakrývací folie   
Dveře: (1,0*2,02*3)+ (1,6*2,44*3)+ (0,875*2,44) m2 19,91 
Okna: (1,6*1,55*3)+ (0,875*1,55)+ (3,7*1,55)+ 

(2,925*1,55)+ (1,75*1,55) 
m2 21,78 

Plocha celkem: m2 41,69 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.3 3.NP 

2.4.3.1 Sekce I. 

Tab. 26: Pomocný materiál 3.NP- Sekce I. 

Popis m.j. Výměra 

Omítník   

Délka omítané plochy: 232,69+ 13,20 m 245,89 
Osová vzdálenost: m 1,4 
Počet: ks 175,64 
Výška: m 2,69 
Celkem: m 472,47 

Rohová líšta   
Rohy stěn: (2,69*15) m 40,35 
Dveře   
Ostění+nadpraží: ((2*2,14+1,1)*3)+ (2,14+1,075)+ 

((2,14+0,9)*2)+ ((2*2,07+0,9)*3)+ ((2*2,44+1,6)*2) 
m 53,52 

Okna   
Ostění+nadpraží: (2*0,75+1,75)+ (2*1,55+1,0)+ 

(2*2,07+1,75)+ (2*0,75+0,6)+ ((2*1,55+1,6)*2)+ 
(2*1,55+2,25)+ (2*1,55+0,9)+ (2*0,95+1,2)+ 
(2*0,95+2,5)+ (2*1,55+1,1) 

m 45,79 

Celkem: m 139,66 
APU lišta   

Dveře    
Šířka: 0,9*3+ 1,6*2  m 5,90 
Výška: (2,07*3+ 2,44*2)*2 m 22,18 
Okna   
Šířka: 1,75*2+ 1,0+ 0,6+ 1,6*2+ 2,25+ 0,9+ 1,2+ 2,5+ 1,1 m 16,25 
Výška: (0,75*2+ 1,55*6+ 2,07+ 0,95*2)*2 m 29,54 
Celkem: m 73,87 

Armovací tkanina   
Dveře: 2*0,25*0,6*5 m2 1,50 
Okna: 4*0,25*0,6*11 m2 6,60 
Plocha celkem: m2 8,10 

Zakrývací folie   
Dveře: ((1,0*2,02)*6)+ (0,875*2,07)+ ((0,9*2,07)*3)+ 

((1,6*2,44)*2) 
m2 27,33 

Okna: (1,75*0,75)+ (1,0*1,55)+ (0,875*1,55)+ (0,6*0,75)+ 
(1,6*1,55*2)+ (2,25*1,55)+ (0,9*1,55)+ (1,2*0,95)+ 
(2,5*0,95)+ (1,1*1,55) 

m2 19,73 

Plocha celkem: m2 47,06 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.4.4 Celkem pomocný materiál 

Tab. 27: Celkem pomocný materiál 

Popis m.j. Výměra 

Délka omítníků na celém objektu: m 2993,95 

Délka rohových lišt na celém objektu: m 870,06 

Délka APU lišt na celém objektu: m 394,72 

Plocha armovací tkaniny na celém objektu: m2 42,60 

Plocha zakrývací folie na celém objektu: m2 265,05 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.5 Souhrn výměr 

Tab. 28: Souhrn výměr 

Popis m.j. Výměra 

Plocha stěn v celém objektu: m2 3708,42 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 4079 
Plocha rovných stropů v celém objektu: m2 914,84 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 1006 
Plocha stropů schodišť v celém objektu: m2 40,08 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 44 
Plocha obkladu / epoxidového nátěru na celém objektu: m2 392,06 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 431 
Plocha štuku stěn celého objektu: m2 3316,36 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 3648 
Omítník: m 2993,95 
Ztratné: % 5 
Celkem: m 3144 
Rohová lišta: m 870,06 
Ztratné: % 5 
Celkem: m 914 
APU lišta: m 394,72 
Ztratné: % 5 
Celkem: m 414 
Armovací tkanina: m2 42,60 
Ztratné: % 10 
Celkem: m2 47 
Zakrývací folie: m2 265,05 
Ztratné: % 5 
Celkem: m2 278 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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3 Porovnání 

Na základě osobní konzultace s panem Jakubem Klinkem (technickým 

poradcem ze společnosti Franken Maxit s.r.o.), jsem zvolil tři vhodné varianty 

vnitřních omítek pro bytové domy. Pro čtvrtou variantu jsem se rozhodl kvůli zjištění, 

jak náročné by bylo omítkový systém provádět bez strojní sestavy. 

Stropní konstrukce v objektu je řešena železobetonovými stropními panely. 

Z tohoto důvodu jsem pro všechny varianty zvolil jako omítku stopní konstrukce 

stěrku s armovací tkaninou, na kterou jsem navrhl štukovou omítku. Stejně tak 

u schodišťové. 

Obr. 08: Schéma skladby na stopní/schodišťové kci [vlastní zpracování, 2017] 

Varianty se budou lišit na omítkových systémech aplikovaných na stěny. Stěny 

v tomto objektu jsou z cihelných broušených bloků a v části objektu, který je pod 

úrovní terénu, z betonových bednících dílců.  

Zvolil jsem pro porovnání tyto čtyři varianty: 

Varianta 1 

Omítkový systém jednovrstvý sádrový prováděný strojně z průmyslově 

připravené omítkové směsi. 

Pro tuto variantu jsem zvolil sádrovou omítkovou směs, která svými výhodami 

vyniká nad ostatní omítkové systémy. Zejména pro schopnost regulovat vlhkost 

a udržovat zdravé mikroklima v místnostech. 
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Obr. 09: Schéma skladby Varianty 1 [vlastní zpracování, 2017] 

Varianta 2  

Omítkový systém jednovrstvý sádro-vápenný prováděný strojně z průmyslově 

připravené omítkové směsi. 

Pro tuto variantu jsem se rozhodl po prostudování nabídky omítkových směsí. 

Sádro-vápenná omítka je srovnatelná svými vlastnostmi a výhodami se sádrovou 

omítkou. Výhodou sádro-vápenné směsi je nižší cena materiálu z důvodu nahrazení 

části pojiva sádry vápnem. 

Obr. 10: Schéma skladby Varianty 2 [vlastní zpracování, 2017] 

Varianta 3 

Omítkový systém vícevrstvý (jádro+ štuk) vápenocementový prováděný 

strojně z průmyslově připravené omítkové směsi. 

Pro tuto variantu jsem se rozhodl, protože tento omítkový systém je v České 

republice nejvíce zakořeněný. 
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Obr. 11: Schéma skladby Varianty 3 [vlastní zpracování, 2017] 

Varianta 4 

Omítkový systém vícevrstvý (jádro+ štuk) vápenocementový prováděný ručně 

z průmyslově připravené omítkové směsi. 

Pro tento objekt není varianta ručního omítání vhodná. Zpracoval jsem ji 

z důvodu porovnání s variantou, ve které využívám strojního omítání.  

Obr. 12: Schéma skladby Varianty 4 [vlastní zpracování, 2017] 

3.1 Porovnání z hlediska ceny 

V České republice je velmi zakořeněný názor, že sádrové omítky jsou drahé. 

Lidé jsou u nás zvyklí na nejvíce využívaný omítkový systém, kterým je vícevrstvá 

vápenocementová omítka složená z jádra a štuku. Tento fakt je umocňován i tím, že 

cena tuny materiálu pro sádrové omítky je přibližně jednou tak dražší než cena tuny 

materiálu pro vápenocementové jádrové omítky. Zásadní rozdíl je ale v provádění 

omítkových systémů. Sádrové omítky se nejčastěji provádějí jako jednovrstvé se 

spotřebou přibližně 11 kg/m2. U vícevrstvé vápenocementové omítky se na jádro 

spotřebuje přibližně 14,5 kg/m2 a na štuk přibližně 3 kg/m2. Z toho vyplývá, že cena 

materiálu obou omítkových systému je ve výsledku téměř srovnatelná. S tím, že při 

provádění jednovrstvé omítky není potřeba technologická přestávka z čehož plyne 

úspora času a z toho úspora financí.  
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Ceny vybraných variant jsem porovnával pomocí rozpočtů vytvořených 

v programu BUILDpower S. Položky materiálu jsem upravil na materiály od 

společnosti Maxit včetně cen dle aktuálního ceníku výrobků Maxit pro rok 2017. 

Tab. 29: Finanční náročnost variant 

Varianta 1 2 3 4 

Cena celkem bez 

DPH 
1 715 253 Kč 1 613 440 Kč 1 759 336 Kč 2 162 319 Kč 

Cena celkem 

včetně DPH 
2 075 456 Kč 1 952 262 Kč 2 128 797 Kč 2 616 406 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Po provedení rozpočtů pro jednotlivé varianty se potvrdil fakt, že jednovrstvá 

sádrová omítka je levnější než vápenocementová dvouvrstvá omítka. V uvedeném 

případě se jedná o úsporu 53 000 korun. V případě sádro-vápenné varianty se jedná 

o úsporu od vápenocementové o 176 000 korun. Při porovnání s variantou 

vápenocementovou prováděnou ručně byla jednovrstvá sádro-vápenná omítka levnější 

dokonce o 664 000 korun. Při porovnání variant s využitím vápenocementové omítky 

byla úspora mezi strojním a ručním nanášení 488 000 korun ve prospěch strojního 

omítání. 

3.2 Porovnání z hlediska času 

Pro porovnání času provádění jednotlivých variant jsem si vytvořil rozborový 

list a technologický normál. Z těchto dokumentů jsem zjistil časovou náročnost 

prováděných prací v jednotlivých sekcích. Z takto připravených dat jsem vytvořil 

pomocí programu MS Project harmonogramy (viz Příloha 16-27). Pro porovnání jsem 

vytvořil pro každou variantu harmonogramy s různým počtem zároveň nasazených 

pracovních čet. V harmonogramech, kde pracuje více čet najednou, jsem uvažoval, že 

jednotlivé pracovní čety budou pracovat na jim přidělených sekcích. Rozdělení 

pracovních sekcí pracovním četám je vidět v harmonogramech. Při vytváření 

harmonogramu jsem považoval všechny dny v týdnu, včetně svátků jako pracovní. 

Z takto vytvořených harmonogramů jsem zjistil časovou náročnost jednotlivých 

variant. 
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Tab. 30: Časová náročnost variant 

Varianta Počet pracovních čet Doba provádění 

Sádrová strojní 

1 četa 80 dní 

2 čety 43 dní 

3 čety 30 dní 

Sádro-vápenná strojní 

1 četa 80 dní 

2 čety 43 dní 

3 čety 30 dní 

Vápenocementová 

strojní 

1 četa 93 dní 

2 čety 49 dní 

3 čety 36 dní 

Vápenocementová ruční 

1 četa 118 dní 

2 čety 62 dní 

3 čety 46 dní 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Největší časovou úsporu v provádění omítek lze vysledovat u 1. a 2. varianty. 

Ta je způsobená tím, že omítky byly prováděny strojně a v jedné vrstvě. 

U jednovrstvých omítek odpadá jedna technologická přestávka, čímž se dosáhne 

časové úspory. 

V porovnání jednovrstvé omítky a vícevrstvé omítky prováděné strojně jednou 

četou je úspora času 13 dní. Z tohoto výsledku je zřejmé že čas na provedení 

jednovrstvé omítky je o téměř 2 týdny rychlejší. V porovnání vápenocementových 

omítek prováděných strojně a ručně se ukazuje že omítky prováděné ručně jsou 

pomalejší. V tomto případě na stěnách prováděné jádrové omítky strojně jsou jednou 

tak rychlejší než jádrové omítky prováděné ručně. Ve výsledném čase provádění 

omítkových systémů jednou četou na celém objektu se však jedná o úsporu pouhých 

25 dní. Tato skutečnost je způsobená tím, že úspora času využíváním strojního omítání 

je aplikovatelná pouze pro omítání jádrové omítky na stěnách. Vrstva stěrky a štuku 
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na stropech a schodišťových konstrukcích je příliš tenká, aby ji bylo možné efektivně 

provádět strojně. 

Při nasazení více čet dochází k největšímu skoku v časové úspoře při nasazení 

dvou současně pracujících čet. Právě dvě současně pracující čety se pro tento objekt 

jeví jako nejvhodnější počet. Při nasazení současně tří čet se nejedná už o tak značnou 

úsporu času. Tři současně pracující čety jsou pro tento objekt hraniční. Více bych jich 

nedoporučoval z hlediska prostoru na stavbě. 

3.3 Celkové zhodnocení 

Tab. 31: Finanční a časová náročnost variant 

 Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Z pohledu investora bych se z nashromážděných výsledků analýzy 

a porovnávání přiklonil k variantě 2, tedy k jednovrstvé sádro-vápenné omítce 

prováděné strojně z průmyslově vyráběné směsi prováděné 2 četami. Zvolil bych 

právě tuto variantu z důvodu úspory času a nižší finanční náročnosti. Nehledě na 

vlastnosti tohoto omítkového systému, který splňuje požadavky na moderní a zdravé 

bydlení. Sádro-vápenná omítka má schopnosti regulovat vlhkost v místnosti, zamezuje 

tvorbě plísní a její hladký, bezprašný povrch je vhodný pro alergiky.  

Z pohledu realizační firmy bych se ovšem tomuto omítkovému systému 

pokusil vyvarovat. Jeden z důvodu je právě hladký povrch. Při realizaci hladkého 

povrchu je potřeba dbát zvýšené pozornosti na výslednou rovinnost. I nepatrné 

odchylky od rovinnosti jsou při kolmém osvícení zvýrazněny. Jako další riziko se jeví 

schopnost omítky absorbovat a znovu uvolňovat vlhkost. Díky této schopnosti se může 

prodloužit celková doba výstavby z důvodu prodloužení doby vysychání navazujících 

mokrých procesů (např. podlahy).  

Varianta Cena celkem (s DPH) 
Doba provádění (1 četa; 2 

čety; 3 čety) 

Sádrová strojní 2 075 456 Kč 80 dní; 43 dní; 30 dní 

Sádro-vápenná strojní 1 952 262 Kč 80 dní; 43 dní; 30 dní 

Vápenocementová 

strojní 
2 128 797 Kč 93 dní; 49 dní; 36 dní 

Vápenocementová ruční 2 616 406 Kč 118 dní; 62 dní; 46 dní 
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4 Technologický předpis 

4.1 Základní identifikační údaje 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název:   Bytový dům Plesná 

Místo stavby:  ulice Náměstí svobody, k.ú. Plesná, p.č. 648 

Charakter stavby: Novostavba bytového domu 

Investor:  Město Plesná, 5. května č.p. 301, 351 35 Plesná 

4.1.2 Obecné informace stavby 

Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími, kde jedno patro je 

z části pod úrovní terénu a je určené pro sklepní kóje přístupné pro všechny byty 

v domě. V objektu se bude nacházet 17 bytových jednotek, pět z nich bude řešeno jako 

bezbariérové. 

Založení objektu je navrženo na základových pasech do nezámrzné hloubky.  

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic. 

V částí objektu, který se nachází pod úrovní terénu, je nosná konstrukce z betonového 

ztraceného bednění. Běžné překlady nad otvory budou systémové dle materiálu 

obvodového zdiva nebo pomocí ocelových I profilů. 

Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové prefabrikované. 

Střešní konstrukce by měly mít sedlový tvar s dřevěnou nosnou konstrukcí 

vázaného krovu nebo vazníkové soustavy.  

Schodiště jsou řešena jako prefabrikovaná. 

Zateplení objektu je navrženo u stěnové konstrukce tepelnou izolací EPS 100 

F  tl. 120 mm, u střešní konstrukce tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 300 mm 

a u podlahové konstrukce tepelnou izolací EPS 100 Z tl. 100 mm. 

Okenní výplně budou plastové s izolačním trojsklem. Interiérové dveřní výplně 

budou dřevěné. 

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Pro tento objekt jsou navrženy na povrchy vnitřních stěnových konstrukcí 

jednovrstvé sádro-vápenné omítky s finální hlazenou povrchovou úpravou. Pro tuto 
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vrstvu bude používána sádro-vápenná omítková směs Maxit ip 23 E v tloušťce 10 mm. 

Podklad pod touto omítkou bude opatřen penetrací pod sádrové omítky Maxit prim 

2000. Omítka bude prováděna strojně. V rozích otvorů na obvodových zdech bude do 

čerstvé omítky vtlačena armovací tkanina (perlinka) Maxit MW. 

Na železobetonové prefabrikované stropní konstrukce a schodišťové 

konstrukce bude provedena adhezní stěrka s výztužnou sítí, na kterou bude provedena 

finální povrchová úprava štukovou omítkou. Pro stěrkovou vrstvu bude použita stěrka 

Maxit multi 280, která je vhodná jako pojící můstek na monolitické betonové 

konstrukce. Do této stěrky bude vtlačována armovací tkanina (perlinka) Maxit MW. 

Finální povrchové úpravy pro stropy a schodišťové konstrukce budou řešeny štukovou 

omítkou Maxit ip 305. Část stropních konstrukcí bude řešena zavěšenými 

sádrokartonovými podhledy. 

4.2 Vstupní materiály a výrobky 

4.2.1 Výpis materiálu  

Slepý výkaz výměr je proveden v kapitole 2. 

4.2.1.1 Hlavní materiál 

Tab. 32: Výpis množství hlavního materiálu 

Materiál 
Plocha 

m2 

Spotřeba 

kg/m2 
Potřeba Balení 

Počet 

plnění/balení 

Sádro-vápenná 

omítka  
4079 8,50 

34,67 t= 

28,89 m3 

Silo= 

18 m3 
2 

Armovací stěrka 1097 7,00 7679 kg  
Pytel= 

30 kg 
256 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Sádro-vápenná omítka Maxit ip 23 E 

Sádro-vápenná omítka je určena ke zhotovení jednovrstvé hladké vnitřní 

omítky.  

Spotřeba materiálu: 8,5 kg/m2  

Doporučená tloušťka: 10 mm 

Vydatnost: 1200 l/t 
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Objemová hmotnost: 1200 kg/m3 

Balení: volně ložená v sile 

Množství záměsové vody: 500 l/t => 

34,67*500= 17 335 l 

 

 

 

Obr. 13: Omítka Maxit ip 23 E [3] 

Armovací stěrka Maxit multi 280 

Jedná se o speciální adhezní maltu na bázi cementu, která je vhodná jako pojící 

můstek na beton a další hladké a nenasákavé podklady. 

Spotřeba materiálu: 7,0 kg/m2  

Doporučená tloušťka: 5 mm 

Vydatnost: 700 l/t 

Balení: pytel= 30 kg 

Množství záměsové vody: 200 l/t => 

7,679*200= 1 536 l 

Obr. 14: Stěrka Maxit multi 280 [3] 

4.2.1.2 Štuk 

Tab. 33: Výpis množství štukové omítky 

Materiál 
Plocha 

m2 

Spotřeba 

kg/m2 
Potřeba Balení 

Počet 

plnění/balení 

Štuková omítka  1050 3,00 3150 kg 
Pytel= 

25 kg 
126 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Vápenný štuk Maxit ip 305 

Jedná se o jemný vápenný štuk pro vnitřní použití. Je vhodný jako jemná vrchní 

omítka na vápenné nebo vápenocementové jádrové omítky ve vnitřních i vnějších 

prostorech. 
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Spotřeba materiálu: 2,5 kg/m2  

Doporučená tloušťka: 2 mm 

Vydatnost: 810 l/t 

Objemová hmotnost: 1300 kg/m3 

Balení: pytel= 25 kg 

Množství záměsové vody: 450 l/t => 3,15*450= 

1 418 l 

Obr. 15: Štuk Maxit ip 305 [3] 

4.2.1.3 Pomocný materiál 

Tab. 34: Výpis množství pomocného materiálu 

Materiál Množství Spotřeba Potřeba Balení Počet 

Penetrace  4079 m2 
0,24 

kg/m2 

979 kg= 

816 l 

Vědro= 

15 l 
55 věder 

Rohová lišta 914 m 
3,0 m= 1 

ks 
305 ks 25 ks 

12 balení + 

5 ks 

APU lišta 414 m 
2,6 m= 1 

ks 
160 ks 30 ks 

5 balení + 

10 ks 

Armovací tkanina 1097 m2 
1,1 

m2/m2 

1206,7 

m2 
55 m2 22 balení 

Zakrývací folie 278 m2 - 278 m2 43,2 m2 7 ks 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Penetrace Maxit prim 2000 

Tato penetrace je určena pro základní penetrační nátěr ve vnitřních prostorách. 

Sjednocuje nasákavost podkladu, která může vést ke spálení omítky a narušit tak její 

přídržnost. Používá se před nanášením sádrových, vápeno-sádrových a sádro-

vápenných omítek. 
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Spotřeba materiálu: 0,2 l/m2  

Vydatnost: 1 l nátěru= 1,2 kg 

Balení: vědro= 15 l 

Doba schnutí: 12 hodin (při +20°C a 

relativní vlhkosti vzduchu 

65%) 

 

Obr. 16: Penetrace Maxit prim 2000 [3] 

Rohová lišta Maxit profil 2010, délka 3 m 

Pozinkovaný rohový profil pro vnitřní 

jednovrstvé omítky určený pro vytváření přesných 

a zpevněných hran. 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Rohová lišta Maxit profil 2010 [3] 

APU lišta Maxit profil 6440, délka 2,6 m 

Připojovací profil pro okenní a dveřní rámy 

zajišťuje dilatační spoj mezi omítkou 

a okenním/dveřním rámem, čímž zamezuje vzniku 

trhlin. 

 

 

 

Obr. 18: APU lišta Maxit profil 6440 [3] 
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Armovací tkanina Maxit MW, šířka 1,1 m, délka 50 m 

Armovací tkanina s velikostí ok 8x8 mm má zpevnit omítku a zamezit praskání 

z přenášení pnutí. V tomto případě je 

aplikována na prefabrikované stropy, 

schodišťové konstrukce a do rohů 

otvorů v obvodovém zdivu. Armovací 

tkanina je vkládána do horní třetiny 

stěrkové vrstvy. 

 

Obr. 19: Armovací tkanina Maxit MW [3] 

Zakrývací folie Europack F32, šířka 2,7 m, délka 16 m 

Zakrývací fólie s páskou je 

určena pro snadnější a rychlejší 

zakrývání například otvorů. Fólie je na 

jedné straně opatřena papírovou 

maskovací páskou pro snadné 

uchycení k podkladu. 

 

Obr. 20: Zakrývací folie Europack F32 [13] 

4.2.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

4.2.2.1 Primární doprava 

Sádro-vápenná omítková směs bude na stavbu dopravena pomocí silonosiče 

v sile o objemu 18 m3. Dopravené silo bude jednou doplněno (dofouknuto) z cisterny. 

Armovací stěrka, štuková omítka a penetrace budou na stavbu průběžně dopravovány 

v pytlích a vědrech na paletách nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Ostatní 

pomocný materiál bude na stavbu průběžně, dle potřeby dopravován dodávkou. 

Veškeré dodávky materiálu přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který odpovídá 

za přejímané množství a typ materiálu.  
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4.2.2.2 Sekundární doprava 

Doprava sádro-vápenné omítky bude po stavbě zajištěna pneumaticky. Ostatní 

stavební materiál bude po staveništi dopravován ručně a kolečkem, případně uvnitř 

objektu pomocí ručního paletového vozíku. 

4.2.2.3 Skladování 

Volně ložená omítková směs bude uložena ve stacionárním sile o objemu 18 

m3. Silo bude umístěno na rovné, zpevněné a odvodněné ploše vyznačené ve výkresu 

zařízení staveniště (viz Příloha 29- Výkres zařízení staveniště- Omítkářské práce). 

Omítkové směsi dodávané v pytlích budou skladovány na paletách zakrytých PE folií, 

aby se zamezilo znehodnocení materiálu vlhkostí. Tyto palety budou skladovány na 

rovných a odvodněných místech vyznačených ve výkresu zařízení staveniště (viz 

Příloha 29- Výkres zařízení staveniště- Omítkářské práce). Palety s dodávaným 

materiálem budou skladovány v jedné vrstvě. Penetrace bude skladována v suchém 

uzamykatelném skladu. Rohové lišty a APU lišty budou skladovány v suchu, podélně 

na vodorovné podložce, aby nedošlo k jejich deformaci. Armovací tkanina bude 

skladována v rolích nastojato. Takto uskladněné role by měly být chráněny před UV 

zářením a tlakovým zatížením, které by způsobilo trvalou deformaci vláken. 

Zakrývací folie a zednické nářadí, potřebné pro provádění omítek bude uskladněno 

v uzamykatelném skladu. 

4.3 Pracovní podmínky 

Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí se brát ohled na 

noční klid v období od 22:00 do 6:00. 

4.3.1 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 2,0 m potaženo 

geotextílií (pro snížení šíření prašnosti). Přístup k němu bude ze západní strany 

staveniště z ulice Náměstí Svobody. Jedná o se stávající městskou asfaltovou 

komunikaci. V tomto místě budou vybudovány dva vjezdy/výjezdy, které budou mít 

společnou vrátnici. Vnitrostaveništní komunikace bude řešena ze zhutněného 

recyklátu tloušťky 200 mm frakce 32-64 mm. Tato komunikace bude řešena 

s dostatečnou únosností pro pojezd nákladních automobilů a jiných vozidel stavby. 

Z prefabrikovaných silničních panelů uložených na štěrkopískovém loži bude 

zbudována zpevněná plocha 3x3 m pro umístění stacionárního sila.  
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Sociální zařízení staveniště bude řešeno buňkou s toaletami a umyvadly. Na 

staveništi bude zřízena buňka s funkcí uzamykatelného skladu. Staveniště bude 

zásobováno elektrickou energií pomocí hlavního rozvaděče připojeného na stávající 

připojovací skříň 240/400V. Od hlavního rozvaděče bude elektrická energie rozváděna 

pomocí staveništních rozvaděčů a prodlužovacích kabelů. Vodou bude staveniště 

zásobováno z místního odběrného místa vody připojeného ke stávající vodovodní 

přípojce. Od místního odběrného místa bude voda rozváděna hadicemi.  

Staveniště bude osvětleno pomocí dočasného staveništního osvětlení 

připojeného na hlavní rozvaděč. Pracoviště budou osvětlena dle potřeby přenosnými 

halogenovými světly.  

4.3.2 Připravenost stavby  

Pracoviště přebírá pracovní četa, která bude provádět omítání vnitřních prostor. 

Před zahájením omítání musí být kompletně hotová hrubá stavba, včetně zastřešení 

stavby. Budou hotové a vyzrálé svislé nosné konstrukce a příčky (minimálně 2 měsíce) 

a vlhkost zdiva nepřekročí stanovenou mez danou platnou normou (viz Bezprostřední 

podmínky pro práci v kapitole 4.3.4). Provedené budou také veškeré instalace včetně 

jejich odzkoušení, hotové krabice elektriky a vypínače. Prostupy konstrukcemi budou 

opatřeny ucpávkami. Vedení instalací budou vyplněny maltou, která nesmí přesahovat 

přes líc podkladových ploch. Před omítáním musí být osazeny okna a dveře. Při přejímce 

od předchozí čety se kontroluje soulad provedené stavby s projektovou dokumentací. 

Kontroluje se pevnost a rovinnost zdiva a stropu a provedení všech prací.  

4.3.3 Struktura pracovní čety 

Složení jedné pracovní čety: 

o 1x vedoucí omítkář- provádění kontrol uvedených v postupovém 

diagramu, kontrola připravených směsí, kontrola prací prováděných 

omítkáři a pomocnými dělníky 

o 2x omítkáři- montáž lišt, provádění omítek, hlazení finálního povrchu 

o 2x pomocný dělník- instalace zakrývacích folií, příprava pomocného 

lešení, zkracování lišt, příprava omítkových směsí, úklidové práce a další 

pomocné práce 

o 1x obsluha strojní omítačky- obsluha strojní omítačky, v případě ručního 

omítání funkce omítkáře 
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Všichni pracovníci budou seznámeni s tímto technologickým předpisem 

a budou kvalifikování k pracím, které budou provádět. Pracovníci budou také 

kvalifikováni k obsluze používaných strojů předepsaných tímto technologickým 

předpisem. Všichni pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP). S jejich správným používáním a údržbou budou všichni pracovníci 

seznámeni. Dále budou pracovníci proškoleni o BOZP. O proškolení a seznámení 

pracovníků s BOZP a tímto technologickým předpisem bude proveden písemný 

záznam. 

4.3.4 Bezprostřední podmínky pro práci  

Podklad pro provádění omítek musí být soudržný a čistý bez prachových částic 

a mastnoty. Musí být suchý, s maximální vlhkostí zdiva 6% v letním období a 4% 

v zimním období. Omítání může být prováděno při teplotách prostoru i podkladu 

v rozmezí +5°C až + 30°C. Omítka se nedoporučuje nanášet v případě očekávaných 

nočních mrazů. 

4.3.5 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky  

4.3.5.1 Stroje 

Silonosič DAF CF 400 FAD 8x4 

Motor: 320 kW (CF 

440 MX-11) 

Palivo: nafta 

Pohon: 8x4 

Nosnost přední nápravy: 9 060 kg 

Nosnost zadní nápravy: 15 840 kg 

Nosnost celkem:  21 900 kg 

Obr. 21: Silonosič Cemix [14] 

Cisterna (silodofukovač) Mercedes-Benz Axor 3236 

Motor:  265 kW (BlueTec 4) 

Palivo:  nafta 

Pohon:  8x4 
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Zatížení přední nápravy: 2 x 7100 kg  

Zatížení zadní nápravy: 2 x 9500 kg 

Celková hmotnost: 32 000 kg 

Celková hmotnost soupravy: 40 000 kg 

 

Obr. 22: Cisterna Mercedes-Benz [15] 

Nákladní automobil MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou Palfinger PKK 

15500 Advantage 

Motor:  301 kW  

Palivo:  nafta 

 Náprava: 6x2 

Užitná nosnost automobilu: 13 770 kg 

Rozměry valníku: šířka 2,48 m, 

délka 6,14 m 

Maximální vyložení HR: 9,7 m 

Maximální zdvihací moment HR:  115 kNm 

Maximální zdvižná kapacita:  6200 kg/60,8 kN 

Obr. 23: Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou [16] 

Dodávka Ford Transit Van 350 L3 H2 

Motor: 125 kW (2.0 TDCi) 

Palivo: nafta 

Max. nosnost: 1 285 kg 

Přípustná hmotnost vozidla: 3 500 kg 

Pohot. hmotnost vozidla:   2 193 kg 

Max. objem nákladového prostoru: 11,5 m3 

Obr. 24: Dodávka Ford Transit [17] 
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Silo m-tec 

Objem sila:  18 m3 

Rozměry (DxŠxV):  2,7x2,7x6,6 m 

Podmínky pro připojení stroje: 

Zpevněný podklad: 3x3 m 

 

Obr. 25: Silo m-tec [18] 

Pneumatický dopravník m-tec F140 

Výkon kompresoru: 140 m3/hod 

Motor o příkonu:  7,5 kW/ 400 V 50 Hz 

Rozměry (DxŠxV): 1050x550x650 mm 

Hmotnost:  235 kg  

Podmínky pro připojení stroje: 

El. Přípojka:  3x230/400 V PE+N 

Požadavky jištění: 32 A 

Požadovaný přívodní kabel: 5x4 mm2 se zásuvkou 32A/5p, 6hod. 

Obr. 26: Pneumatický dopravník m-tec F140 [19] 

Omítačka m-tec M3 

Výkon:  od 22 l/min do 50 l/min 

Rozměry (DxŠxV): 1220x700x1550 mm 

Hmotnost:  220 kg  

Podmínky pro připojení stroje: 

Elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N 

Požadavky jištění: 25 A 

Vodní hadice: 3/4 se spojkou GEKA, potřebný tlak/ min. 2,5 bar 

Požadovaný přívodní kabel: 5x4 mm2 se zásuvkou 32 A/5p, 6hod. 
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Obr. 27: Omítačka m-tec M3 [20] 

4.3.5.2 Pracovní pomůcky 

Vodováha, ocelová dvoumetrová lať, škrabka, váleček, štětec, nůžky na 

stříhání profilů, zalamovací nůž, kolečko, ruční paletový vozík, kalfas, hadice 

k omítacímu stroji, omítací pistole, stahovací 2 m h-lať, kladivo, pomocné kozlové 

lešení, zednická lžíce, ocelové hladítko, plstěné nebo houbové hladítko, fasádní 

špachtle 

4.3.5.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 

Ochranná přílba, pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranné 

brýle, respirátor, reflexní vesta 

4.3.6 Technologický postup  

4.3.6.1 Příprava podkladu 

Před započetím prací je potřeba provést vizuální kontrolu podkladu, na kterém by 

neměla být vlhká místa, výkvět, mastná místa či jiné nečistoty. Podklad pro provádění 

omítek musí být soudržný a čistý bez prachových částic. Musí být suchý, s maximální 

vlhkostí zdiva 6% v letním období a 4% v zimním období. Pomocí dvoumetrové lati se 

provede kontrola rovinnosti podkladu. Pokud se ve zdivu nachází větší spáry, prohlubně 

nebo nerovnosti, které by vedly k překročení maximální tloušťky vrstvy omítky, je potřeba 

tato místa vyplnit zdící maltou. Stejným způsobem je potřeba ošetřit drážky vedení 

inženýrských sítí. Případné výčnělky, nesoudržná místa nebo přebytečnou maltu je 

potřeba odstranit zednickou lžící či škrabkou. 
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Obr. 28: Kontrola rovinnosti podkladu [21] 

4.3.6.2 Zřízení pomocného lešení 

Pro provádění omítkového systému na stropě, schodišťových konstrukcích 

a na 2. výškové úrovní omítání stěn je potřeba zřídit pomocné lešení. Jedná se kozlová 

lešení o výšce 0,5 m s možností vysunutí až na 0,8 m, pracovní šířce 1,1 m s nosností 

maximálně 350 kg.    

4.3.6.3 Osazení APU lišt a zakrytí otvorů    

Provede se osazení APU lišt na všechny otvory, které se nachází v obvodových 

stěnách. Osazení se provádí stržením lepící folie z pěnové vrstvy profilu a přilepením 

lišty na hranu okenního rámu. Vrchní vrstva APU lišty je opatřena další lepicí páskou, 

která slouží pro snadnější aplikaci zakrývací fólií. Pro zamezení znečištění 

a znehodnocení výplní otvorů při následujících činnostech, provede se zakrytí 

zakrývací folií. Zakrývací folie bude nainstalována na všech výplních otvorů 

v obvodovém zdivu a na všech vchodových bytových dveřích. 

Obr. 29: Osazení APU lišt [22] 

4.3.6.4 Penetrace podkladu 

Před zahájením strojního omítání bude provedeno ošetření stěn objektu 

penetrací. Ta se dodává již připravena k použití a neředí se. Nátěr je potřeba před 
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aplikací pouze promíchat. Nanášení probíhá pomocí vhodného válečku s dlouhým 

vlasem nebo štětkou přímo na podklad. Po této aplikaci nastává technologická 

přestávka přibližně 12 hodin. 

Obr. 30: Penetrace podkladu [21] 

4.3.6.5 Provedení stěrky na stropech a schod. kcích 

Na stropní konstrukci se bude nanášet armovací stěrka s vtlačenou armovací 

tkaninou. Stěrka bude smíchána s předepsaným množstvím vody na plastickou 

konzistenci pomocí pomaluběžného elektrického míchadla. Stěrka bude nanášena na 

podklad pomocí ocelového hladítka ve vrstvě 5 mm. Do nanesené stěrky bude pomocí 

ocelového hladítka vtlačena armovací tkanina tak, aby byla v horní třetině stěrkové 

vrstvy se vzájemnými přesahy 100 mm. Po technologické přestávce 2 dní bude možné 

nanášet štukovou omítku. 

Obr. 31: Nanášení stěrky na strop [22] 

4.3.6.6 Provedení štukové omítky na stropech a schod. kcích 

Na provedenou stěrku bude provedena štuková omítka. Omítka bude smíchána 

s předepsaným množstvím vody pomocí pomaluběžného elektrického míchadla. 

Připravená štuková omítka se bude plošně nanášet v tloušťce 2 mm ocelovým 

hladítkem. Po ztuhnutí se provede uhlazení plstěným nebo houbovým hladítkem. 
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4.3.6.7 Osazení rohových lišt  

Rohové lišty se osazují z důvodu snadnějšího provádění hran, vyšší 

mechanické odolnosti rohů a z důvodu zpevnění a zamezení praskání rohů. Rohové 

profily se budou osazovat na všechny vnější rohy a hrany omítané konstrukce. 

Zkracování profilů bude prováděno nůžkami na profily. Lišty se budou osazovat do 

sádro-vápenného maltového lože a jejich výsledná poloha bude srovnána do tloušťky 

omítky a svislosti pomocí vodováhy. 

4.3.6.8 Provedení vyztužení rohů otvorů 

V rozích otvorů na obvodových zdech bude do čerstvé omítky vtlačena 

armovací tkanina (perlinka). Tato armovací tkanina má za úkol přenášet drobná pnutí 

vznikající v těchto kritických místech. 

Obr. 32: Provedení vyztužení rohů otvorů (vlevo) [21] 

Obr. 33: Osazení rohových lišt (vpravo) [21] 

4.3.6.9 Provedeni omítky stěn 

Na stěny bude použita jednovrstvá sádro-vápenná omítka nanášená strojně. 

Před zahájením omítání musí být omítačka a hadice propláchnuty vápenným mlékem. 

Suchá směs je k omítačce dopravována ze sila pneumatickým dopravníkem. 

Konzistence připravené směsi musí být nastavena tak, aby po nanesení na stěnu téměř 

neznatelně stékala.  

Omítka se na stěnu nanáší v tloušťce 10 mm od podlahy směrem nahoru ve 

formě housenky v polích přibližné šířky 1,4 m. Strojní nanášení lze přerušit maximálně 

na 15 minut, při delší prodlevě je nutné omítačku a hadice vyčistit.   

Nanesenou omítku plošně urovnáme srovnávací 2 m latí (h-latí)  
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Obr. 34: Strojní nanášení omítky (vlevo) [21] 

Obr. 35: Stržení latí (vpravo) [21] 

Obr. 36: Opětovné stržení latí (vlevo) [21] 

Obr. 37: Zahlazení povrchu (vpravo) [21] 

Po částečném zavadnutí (po přitlačení dlaně na stěnu je podklad pevný, ale 

prstem ještě můžeme vmáčknout důlek) se sádro-vápenná omítka seřízne v-latí, 

navlhčí vodou a pomocí houbového hladítka se roztočí.  

Následně se provede finální vyhlazení fasádní špachtlí, která se bude vést po 

stěně co nejvíce na plocho. Pro dodržení rovinnosti, budou tahy prováděny do kříže 

vodorovně a svisle. 
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Obr. 38: Navlhčení a roztočení (vlevo) [21] 

Obr. 39: Finální vyhlazení (vpravo) [21] 

4.3.6.10 Postupový diagram  

Obr. 40: Postupový diagram pro stropní a schod. kce [vlastní zpracování, 2017] 

Poznámka:  Zakrývací folie budou na výplních otvorů ponechány i pro následující 

omítání svislých konstrukcí. 
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Obr. 41: Postupový diagram pro svislé konstrukce [vlastní zpracování, 2017] 

Rozhodující body 

Rozhodující body jsou v postupovém grafu označovány R1- R5. Takto 

označené práce jsou rozhodující pro úspěšné splnění procesu v daném časovém 

intervalu. 

Kontrolní body kvality 

o K0: Viz Vstupní kontrola v kapitole 4.4.1 

o K1: Zajištění prostorové tuhosti a stability lešení, sestavení v souladu 

s předpisy výrobce. 

o K2: Osazení APU lišt, zakrytí výplní otvorů 

o K3: Vlhkost zdiva max. 6% v letním období a 4% v zimním období, místní 

rovinnost podkladu ± 10 mm/ 2 m, podklad zbaven prachových částic, 

mastnoty a jiných nečistot 

o K4: Výztužná tkanina v celé ploše s přesahy mezi pruhy min. 100 mm, 

výztužná tkanina v celé ploše překryta tmelem, umístění výztužné tkaniny 

(ve vrchní třetina vrstvy- měla by se ve stěrce prorýsovávat), místní 

rovinnost štěrky ± 2 mm/ 2 m 
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o K5: Vizuální kontrola- šířka trhlin do 0,1 mm a celkový vzhled povrchu, 

místní rovinnost vrstvy ± 2 mm/ 2 m 

o K6: Rovinnost ± 2 mm/ 2 m, svislost  

o K7: Diagonální vyztužení rohů otvorů výztužnou tkaninou 

o K8: Místní rovinnost ± 2 mm/ 2 m 

o K9: Vizuální kontrola- šířka trhlin do 0,1 mm a celkový vzhled povrchu, 

místní rovinnost omítky ± 2 mm/ 2 m 

o K10: Viz Výstupní kontrola v kapitole 4.4.3 

Kontrolní body BOZP 

o B0: Kontrola zajištění bezpečnosti staveniště. Kontrolují se rizika č. 1 až 

č. 10 (viz Tab. 07: Tabulka rizik v kapitole 4.5.1) 

o B1: Zajištění prostorové tuhosti a stability lešení, sestavení v souladu 

s předpisy výrobce. Kontrolují se rizika č. 19 a 20 (viz Tab. 07: Tabulka 

rizik v kapitole 4.5.1) 

o B2: Kontroluje se riziko č. 17 (viz Tab. 07: Tabulka rizik v kapitole 4.5.1) 

o B3: Kontroluje se riziko č. 17 (viz Tab. 07: Tabulka rizik v kapitole 4.5.1) 

o B4: Kontroluje se riziko č. 16 (viz Tab. 07: Tabulka rizik v kapitole 4.5.1) 

o B5: Kontrolují se rizika č. 16, 19, 20 a 21 (viz Tab. 07: Tabulka rizik 

v kapitole 4.5.1) 

o B6: Kontrolují se rizika č. 16, 19, 20 a 21 (viz Tab. 07: Tabulka rizik 

v kapitole 4.5.1) 

o B7: Kontrolují se rizika č. 16, 19, 20 a 21 (viz Tab. 07: Tabulka rizik 

v kapitole 4.5.1) 

o B8: Kontroluje se riziko č. 17, 19 a 20 (viz Tab. 07: Tabulka rizik 

v kapitole 4.5.1) 

o B9: Kontrolují se rizika č. 16, 17, 19, 20 a 21 (viz Tab. 07: Tabulka rizik 

v kapitole 4.5.1) 

o B10: Kontrolují se rizika č. 11, 12, 13, 16, 19, 20 a 21 (viz Tab. 07: Tabulka 

rizik v kapitole 4.5.1) 

Poznámka: Během celého pracovního procesu budou průběžně kontrolovány rizika 

č. 18 (viz Tab. 07: Tabulka rizik v kapitole 4.5.1) 
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4.3.7 Pracnost 

Z výkazu výměr a normohodin byla určena pracnost pro jednotlivé pracovní 

procesy, které jsou vypsány v rozborovém listě a následně jsou sloučeny do 

agregovaných položek v technologickém normálu. Tyto dokumenty pro všechny 

varianty jsou součástí této bakalářské práce (viz Příloha 4-11). Z technologického 

normálu byl vypracován řádkový harmonogram (viz Příloha 16-27). 

4.4 Jakost a kontrola provedení 

Podrobný popis a způsob provádění jednotlivých kontrol bude popsán v příloze 

28: Kontrola a zkušební plán- Omítkářské práce. 

4.4.1 Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole se provádí kontrola zařízení staveniště. Kontrolují se 

vjezdy na staveniště, zpevněné plochy komunikace, zpevněná plocha pro umístění sila, 

kapacita a umístění skladů pro dodávaný materiál, hygienické zařízení pro pracovníky, 

místní odběrná místa vody a elektrické energie.  

Před zahájením omítání musí být kompletně hotová hrubá stavba, včetně 

zastřešení stavby. Budou hotové a vyzrálé svislé nosné konstrukce a příčky (minimálně 

2 měsíce) a vlhkost zdiva nepřekročí 6% v letním období a 4% v zimním období. 

Provedené budou také veškeré instalace včetně jejich odzkoušení. Před omítáním musí 

být osazeny a zakryty rámy oken a dveří. Podklad pro provádění omítek musí být 

soudržný a čistý bez prachových částic a mastnoty. Při přejímce od předchozí čety se 

kontroluje soulad provedené stavby s projektovou dokumentací. Kontroluje se pevnost 

a rovinnost zdiva a stropu a provedení všech prací. 

Kontrolu při přejímce veškerých dodávek materiálu provádí stavbyvedoucí 

nebo vedoucí pracovník, který odpovídá za přejímané množství a typ materiálu. 

O provedené vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4.4.2 Mezioperační kontrola 

Při mezioperační kontrole se kontroluje dodržování předpisů, které se týkají 

provádění omítek a souvisejících prací. Průběžně se kontrolují postupy prováděných 

prací. Kontroluje se konzistence omítkové směsi, tloušťka omítky, osazení armovací 

tkaniny, osazení pomocných lišt (svislost a rovinnost), způsob zpracování omítkových 

směsí, způsob strhávání a zarovnávání, rovinnost a svislost povrchu.  
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O jednotlivých mezioperačních kontrolách budou provedeny zápisy do 

stavebního deníku. 

4.4.3 Výstupní kontrola 

Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní 

kontrola. V té se kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončeny pro umožnění další 

výstavby a dalších navazujících stavebních činností a zda je vše vyhotoveno dle 

projektové dokumentace U dokončeného povrchu se provádí vizuální kontrola, při 

které se kontroluje šířka trhlin a celkový vzhled výsledného povrchu. Dále se sleduje 

celková rovinnost, místní rovinnost, kontrola svislosti a přímost hran. Místní rovinnost 

musí splňovat mezní odchylku ± 2 mm/ 2 m [23]. Hrany rohů a koutů musí být přímé, 

musí mít daný tvar s případnými odchylkami nejvýše jako 

u dokončených povrchů.  

O provedené výstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem 

prováděných omítek a budou kvalifikování k pracím, které budou provádět. Všichni 

pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). S jejich 

správným používáním a údržbou budou všichni pracovníci seznámeni. Dále budou 

pracovníci proškoleni o BOZP. O proškolení a seznámení pracovníků s BOZP a tímto 

technologickým předpisem bude proveden písemný záznam.  

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, která vychází z následujících zákonů a nařízení vlády: 

o Zákon č. 309/2006 Sb.- Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Konkrétně:  

Příloha č. 1- I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č. 2- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých 

hmot 

XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při 

přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3- I. Skladování a manipulace s materiálem 

X. Zednické práce 

o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Konkrétně:  

Příloha - I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

XI. Školení zaměstnanců 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.- Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečnost provozu a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

Konkrétně:  

Příloha č. 2-  Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 

pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

o Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.- Nařízení vlády o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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4.5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP 

Tab. 35: Tabulka rizik 

Č.  Profese Riziko/následek Popis nebezpečí Opatření 
Zodpovědná 

osoba 

1 

Společná 
rizika 

Vstup nepovol. 
osob na 

staveniště 
 

Oplocení 2 m, 
značky, vrátnice 

Stavbyvedoucí 

2 
Úraz od rozvodů 

el. energie  
 

Revize, kontroly, 
školení, označení 
hlavního vypínače 

Stavbyvedoucí 

3 Ohrožení života 
Povětrnostní vlivy, 

živelné události 
Přerušení prací Stavbyvedoucí 

4 

Srážka FO 
s dopravním 

prostředkem na 
staveništi 

 

Reflexní vesty, 
auta opatřeny 

zvuk./světelnými 
signálem, snížení 

rychlosti 

Stavbyvedoucí 

5 Úraz el. proudem  
Revize, kontroly, 
školení, označení 
hlavního vypínače 

Stavbyvedoucí 

6 
Pád břemene- 

malého rozsahu 
Pád drobného 

materiálu a nářadí 

Ochranná přilba, 
prac. obuv, prac. 
oděv, koordinace 

prací 

Stavbyvedoucí 

7 
Pád břemene- 

velkého rozsahu 

Pád materiálu a 
strojů. Nevhodné 
vazačské prvky 

Prostor bez osob, 
revize, kontroly, 
školení, znalost 

únosnosti 

Stavbyvedoucí 

8 Pád z výšky 
Prostupy strop. kcí, 

schod. prostor 
Zakrytí prostupů, 

zábradlí 
Stavbyvedoucí 

9 Návykové látky Snížená pozornost Testy, školení Stavbyvedoucí 

10 
Zakopnutí, 

podvrtnutí nohy, 
naražení 

 
Pracovní obuv, 

pořádek, označení 
Stavbyvedoucí 

11 

Omítkáři 

Úraz strojní 
omítačkou 

 

Školení, ustálení 
stroje, revize, 

kontroly, 
dorozumívání 

pracovníků mezi 
sebou 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

12 
Úraz 

pneumatickým 
dopravníkem 

 

Školení, revize, 
kontroly, 

dorozumívání 
pracovníků mezi 

sebou 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 
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13 
Úraz při práci se 

silem 
 Školení, kontroly 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

14 
Úraz 

samovolným 
pohybem stroje 

 Kontroly, umístění 
Stavbyvedoucí, 

vedoucí 
pracovník 

15 
Úraz při přepravě 

strojů 
 Školení  

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

16 Zásah očí 

Nebezpečí 
odstříknutí 

vápenné malty 
nebo mléka, jiným 

předmětem 

Ochranná brýle 
Stavbyvedoucí, 

vedoucí 
pracovník 

17 
Poranění ostrými 

předměty 

Při zkracování 
profilů nůžkami na 

profily, práce 
s nožem/nůžkami 

Pracovní rukavice, 
školení 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

18 Znečištění oděvu  
Pracovní oděv, 
pracovní obuv 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

19 Pád ze žebříku  
Zajištění stability 
žebříku, kontroly, 

OOPP, školení 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

20 
Pád z dočasné 
stavební kce 

 
Zajištění stability 

kce, kontroly, 
školení, zábradlí 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

21 
Přetížení 

pracovníků 

Namožení svalů a 
šlach, vznik kýly, 

vznik mozolů 

Školení, využívání 
pomocných 

nástrojů (kolečko, 
paletový vozík), 

pracovní rukavice 

Stavbyvedoucí, 
vedoucí 

pracovník 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

4.6 Vliv na životní prostředí 

Při realizaci bude dodržován zákon č. 258/2000 Sb.- Zákon o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a je možné očekávat 

zvýšenou prašnost. Pro zamezení šíření prašnosti se bude provádět kropení vodou 

a mobilní oplocení bude potaženo geotextilií.  

Na staveništi nebudou umístěny oklepové rampy ani mycí centra a z tohoto 

důvodu budou znečišťovány přilehlé komunikace. Ty budou v průběhu prací 

kontrolovány stavbyvedoucím a v případě jejich znečištění bude zjedná nápravu.  



74 
 

Při realizaci bude dodržována nařízení vlády č. 401/2015 Sb.- Nařízení vlády 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech, vyhláška č. 17/2009 Sb.- Vyhláška o zjišťování 

a nápravě ekologické újmy na půdě a zákon č. 114/1992 Sb.- Zákon České národní 

rady o ochraně přírody a krajiny. Pro ochranu půdy a vod budou stavební stroje 

a vozidla pravidelně kontrolovány, aby se zamezilo úniku provozních kapalin. Na 

staveništi se nebude provádět údržba stavebních strojů nebo vozidel a doplňování 

provozních kapalin, pokud to nebude nevyhnutelně nutné. Při provádění stavby je 

třeba brát ohled na ochranu přírody a krajiny a zamezit poškození dřevin a porostů, 

které nejsou určeny ke kácení.  

Dále budou při realizaci dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb.- Nařízení 

vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a lze očekávat 

zvýšené zatížení okolí hlukem a vibracemi. Pracovní doba není pevně stanovena, je 

dána domluvou a musí se brát ohled na noční klid v období od 22:00 do 6:00. Při 

provádění prací budou využívány pouze stroje a mechanizmy splňující hygienické 

požadavky. Během výstavby se bude průběžně měřit hladina hluku, která nesmí 

přesáhnout limitní hodnotu 50 dB a hladina zrychlení vibrací, která nesmí přesáhnout 

limitní hodnotu 75 dB. 

S odpady vzniklými na staveništi bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 

Sb.- Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb.- Vyhláška o Katalogu odpadů. Na staveništi budou zřízeny kontejnery 

pro směsný odpad, stavební suť a tříděný odpad. Tyto kontejnery budou dle potřeby 

odváženy.  

Při provádění omítek vznikají následující odpady: 
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Tab. 36: Odpady vznikající při provádění omítek 

Katalogové 

číslo 
Název odpadů Kategorie 

Způsob 

likvidace 

10 13 11 

Odpady z jiných směsných materiálů 

na bázi cementu neuvedených pod 

čísly 10 13 09 a 10 13 10 

O 
Odvoz na 

skládku 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

O 
Odvoz na 

skládku 

15 01 10* 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 
Odvoz na 

skládku 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O 
Odvoz na 

skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Odvoz na 

skládku 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017; [35] 

Seznam zkratek: 

O- ostatní 

N- nebezpečný 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vybrat nejvhodnější variantu vnitřních omítek 

pro bytový dům v Plesné. Analyzovány byly tři varianty vnitřních omítkových 

systémů, které se jevily jako vhodné pro aplikaci na novostavbě, a jedna varianta 

prováděná ručně, nevhodná pro bytové domy, ale potřebná pro porovnání s ostatními 

variantami.  

Sledována byla tři hlediska, finanční náročnost, zjišťována z vytvořených 

rozpočtů z programu BUILDpower S, časová náročnost provádění, zjišťována 

z vytvořených rozborových listů, technologických normálů a harmonogramů prací 

vytvořených v programu MS Project, a vhodnosti využití vybraných variant. 

Pomocí hodnotové analýzy a porovnávání všech čtyř variant z hlediska 

finanční a časové náročnosti, vlastností a vhodnosti využití (viz kapitola 3 Porovnání) 

byla vybrána jako nejvhodnější pro bytový dům v Plesné varianta vnitřní omítky 

jednovrstvé sádro-vápenné prováděné strojně dvěma pracovními četami. Byla vybrána 

i přesto, že v České republice nejsou ještě jednovrstvé omítkové systémy s obsahem 

sádry příliš využívané. Je ale zřejmé, že se do budoucna zájem o tyto systémy zvýší, 

neboť sádrové omítky svými vlastnostmi splňují požadavky na zdravé a moderní 

bydlení. Podporují tak současný moderní trend zdravého životního stylu.  

Celkové zhodnocení (viz kapitola 3.3 Celkové zhodnocení) potvrdilo i tvrzení, 

že omítkové systémy prováděné ručně jsou pro objekty většího rozsahu nevhodné.   

V rámci bakalářské práce byl na závěr pro vybranou variantu vypracován 

technologický předpis a také výkres zařízení staveniště pro i situační výkres BOZP pro 

omítkářské práce. 
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Seznam zkratek 

NP- nadzemní podlaží 

tab.- tabulka 

obr.- obrázek 

č.- číslo 

ozn.- označení 

sb.- sbírky 

OS- omítková směs 

kce- konstrukce 

kci- konstrukci 

kcích- konstrukcích 

schod.- schodišťové 

max.- maximálně 

min.- minimálně 

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP- osobní ochranné pracovní pomůcky 

HR- hydraulická ruka 

pohot.- pohotovostní 

el.- elektrické 

zvuk.- zvukovým 

vč.- včetně 

O-  ostatní 

N- nebezpečný 
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