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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby: ROMANCE II – Bytové domy Uhříněves 
Místo stavby: ul. Václava Trojana a Firkušného, Praha 22 - Uhříněves 
Zhotovitel: SKANSKA a.s. 
 
2. KP - KONTROLA PROJEKTU 
 
 Je navržen správný druh omítky vzhledem k jejímu podkladu a k uvažovanému provozu 
v budově (bytové prostory, nebytové prostory) – sádrová omítka vyhovuje. Omítka je navržena ve 
správné tloušťce 10 mm pro podklad (zdivo + vyrovnávací vrstva; železobeton + vyrovnávací stěrka). 
Navržená skladba vyhovuje. 
 
Navržená skladba: podkladní konstrukce     - 

sádrová tenkovrstvá omítka    10 mm 
   minerální penetra ční nát ěr    - 
   2x interiérová malba     - 
 
3. PRACOVNÍ POSTUP 
 
3.1. KZ - Objektová připravenost, připravenost podkladu 
 

Před zahájením omítání stěn a stropů musí být kompletně hotova hrubá stavba. Dokončeny a 
vyzrálé musí být svislé nosné a dělící konstrukce, dále nosné vodorovné konstrukce a zastřešení stavby. 
Budou osazeny okenní rámy (včetně připojovací spáry) a ocelové dveřní zárubně (pokud budou 
realizovány). Budou provedeny veškeré instalace včetně jejich odzkoušení. Hotové elektro krabice a 
vypínače budou vyplněny papírem proti znečištění. 

Před zahájením prací je třeba nejprve provést vizuální kontrolu podkladu, tj. nejsou-li na stěnách 
a stropech mokrá místa, výkvěty solí, případně jiné nečistoty (např. odbedňovací prostředky). Následně 
se provede kontrola dotykem dlaně, tj. není-li podklad promrzlý, zaprášený, drolivý, mokrý. 
 Dalším krokem je zjištění savosti podkladu – kontrolně lokálním postřikem vody na podklad. 
Savé podklady se opatří penetračním nátěrem (zdivo). Nevyhovující podklady je třeba před aplikací 
omítky řádně upravit! 

U podkladních konstrukcí kontrolujeme jejich rovinnost (2m latí), svislost (olovnicí) a kolmost 
(úhelníkem). Rovinnost u zděných konstrukcí nesmí obecně přesáhnout hodnoty ±10mm/výšku 
podlaží a ±5mm/2m délky. Odchylky v místní rovinnosti monolitických ŽB stropů musí dosahovat 
hodnot ±2mm/2m délky. 

Kontroluje se také vlhkost podkladu příložným vlhkoměrem (snaha měřit v jádru konstrukce, 
nikoliv na povrchu). Hmotnostní vlhkost by obecně neměla přesáhnout 4% u ŽB a 5% u zdiva.  

Pevnost ŽB před omítáním musí být min. 50%; proto bude ŽB podklad podroben tvrdoměrné 
zkoušce Schmidtovým kladívkem. 
 
3.2. Č1 - Příprava podkladu 
 

Z povrchu omítané stěny či stropu budou ručně pomocí špachtle odstraněny hrubé vystupující 
nečistoty a nesoudržné části (cementové mléko na monolitických stěnách, či přebytky cementového 
lepícího tmelu v ložných spárách zděných konstrukcí).  

Případné kaverny a vady v ploše podkladu (otvory po spínacích tyčích bednění, neúplně 
vyplněné ložné spáry zděných konstrukcí) budou opatřeny minerálním penetračním nátěrem a vyplněny 
opravným cementovým lepícím tmelem.  

Cementový lepící tmel bude na staveniště dopraven nákladním automobilem prodejce/výrobce  
na paletách v originálních baleních – pytle o hmotnosti 25 kg. Budou uskladněny na staveništi 
v ocelových skladovacích kontejnerech. 

Opravný cementový tmel bude dopraven ze staveništního skladu materiálu pomocí kolečka do 
stavebního výtahu a tím dále do požadovaného patra. 

Suchá směs cementového lepícího tmelu se vsype do předepsaného množství vody a důkladně 
rozmíchá rychloběžným míchadlem (el. dvourychlostní míchadlo, 230V) v kýblu na homogenní hladkou 
hmotu, nechá se 5 minut odstát, poté se opět krátce promíchá a ihned nanáší ručně ocelovým hladítkem 
na podklad. Takto upravený podklad se nechá vytvrdnout minimálně 2 dny. 
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 Povrch zdiva bude zbaven prachu – očištěn a ometen. Dále bude před aplikací sádrové omítky 
opatřen minerálním penetračním nátěrem (viz. bod 3.5 Č5 – Nanášení penetračního nátěru) tak, aby 
byla snížena jeho savost. 

K1 – Kontrola: 
Povrch bude v celé ploše bez kavern a povrchových vad, trhlin a lokálních výstupků a důlků. 

Rovinnost bude dosahovat max. odchylky ±2mm/2m. Penetrace bude nanesena v celé ploše zdiva. 
 

3.4. Č2 - Realizace sádrové omítky 
  

Nyní na připravený podklad bude nanášena sádrová omítka. 
Sádrová omítka bude na staveniště dopravena nákladním automobilem prodejce/výrobce  na 

paletách v originálních baleních – pytle o hmotnosti 25 kg. Budou uskladněny na staveništi v ocelových 
skladovacích kontejnerech. 

Pytlovaná sádrová omítka bude dopravena ze staveništního skladu materiálu pomocí kolečka 
do stavebního výtahu a tím dále do požadovaného patra. 

Sádrová omítka bude aplikována omítačkou, která bude připojena na na rozvod vody pomocí 
hadice ze staveništní vodovodní přípojky. Pytlovaná omítka bude vsypávána do omítacího stroje, kde 
bude smíchána s vodou v poměru uvedeném výrobcem na obalu výrobku; smíchaná směs bude lehce 
plastické konzistence.  

Sádrová omítka bude nanášena strojově tak, aby se dosáhlo požadované tloušťky 10 mm a 
zároveň rovnosti povrchu s odchylkou ±2mm/2m délky. Omítka bude nanášena celoplošně, 
rovnoměrně. Strojní omítání by nemělo být přerušováno na dlouhou dobu, jinak může dojít k zatvrdnutí 
směsi v omítačce či přiváděcí hadici. Nejdříve budou omítnuty stropní konstrukce. Špalety budou 
omítnuty ocelovým hladítkem. Předpokládaná spotřeba sádrové omítky je 5,5kg/m2. 

Mezi přechody dvou různých materiálů bude vložena výztužná sklotextilní tkanina o hmotnosti 
160 g/m2, bude vložena i do tahově nadměrně namáhaných míst (diagonálně v rozích okenních a 
dveřních otvorů jako přířezy vel. 500x300 mm). Tkanina bude nastříhána nůžkami do správného 
rozměru, vložena do předem nanesené vrstvy omítky a mírně vtlačena do ní, poté bude přehlazena 
hladítkem. Přesahy budou min. 200 mm. 

Budou osazeny i rohové omítkové profily/lišty z pozinkované oceli pro vytvoření přesných a 
rovných hran rohů. Profily budou přiloženy k hraně opatřené předem nanesenou vrstvou omítky, do 
které budou zatlačeny a zahlazeny do plochy omítky. Hrana bude vyrovnána a dotažena omítkou. 

Po zavadnutí (omítka nelepí, avšak lze do ní udělat důlek prstem) se omítka tzv. zatočí filcovým 
hladítkem za současného zkrápění vodou pomocí ručního rozprašovače na vodu. Poté bude ještě 
omítka přetažena gletovacím hladítkem (stropy gletovacím hladítkem z pomocného pracovního lešení) 
pro vytvoření extra hladkého a rovného povrchu.  

Závěrem se omítnutá stěna vizuálně zkontroluje, zkontroluje se uklizenost pracoviště, nářadí 
bude očištěno a omyto. Takto omítnutý povrch bude zrát min. 5 dní (1 den na 1 mm tl. omítky). 

K2 – Kontrola: 
Povrch omítky musí být hladký. Maximální odchylka rovnosti je ±2 mm/2m délky. Rovnost se 

zkouší latí dlouhou 2m s nožičkami na koncích a kalibrovaným klínem. Hrany rohů a koutů musí být 
přímé, musí mít daný tvar s případnými odchylkami nejvýše jako u omítek v ploše. Kolem rámů a zárubní 
musí být omítka začištěna a zalícována. V hotové omítce se nesmějí vyskytovat trhliny, puchýře a 
podobné vady. 

 
3.5. Č3 – Aplikace akrylátového tmelu 
 

Akrylátový tmel bude na staveniště dopraven nákladním automobilem prodejce/výrobce 
v originálních baleních – plastové kartuše o objemu 310 ml. Budou uskladněny na staveništi v ocelových 
skladovacích kontejnerech. 

Akrylátový tmel bude dopraven ze staveništního skladu materiálu ručně do stavebního výtahu 
a tím dále do požadovaného patra. 

Spáry mezi rámy oken a omítku budou vyplněny přetíratelným bílým akrylátovým tmelem z tuby 
pomocí výtlačné pistole, šíře spáry akrylátu cca 3 mm, hloubka spáry 5 mm. Bude začištěn a zahlazen 
mokrou molitanovou houbou či prstem. 

K3 – Kontrola: 
Spáry budou zcela vyplněny. Nesmí dojít k trojstrannému dilatačnímu namáhání spáry. Spára 

bude hladce navazovat na okolní povrchy. 
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3.6. Č4 - Nanášení penetračního nátěru 
 

Penetrační nátěr bude na staveniště dopraven nákladním automobilem prodejce/výrobce 
v originálních baleních – plastové kanistry o objemu 10 l. Budou uskladněny na staveništi v ocelových 
skladovacích kontejnerech. 

Penetrační nátěr bude dopraven ze staveništního skladu materiálu ručně do stavebního výtahu 
a tím dále do požadovaného patra. 

Před nanášením penetračního nátěru se nechá sádrová omítka zatvrdnout a vyzrát min. 5 dní. 
Po uplynutí této doby dojde k aplikaci minerálního penetračního nátěru. Penetrace bude před použitím 
řádně rozmíchána (protřepána v originálním balení – plastových kanistrech), přelita do kýblů a zředěna 
v poměru 1:1 (penetrace:voda) bude rovnoměrně nanesena na sádrovou omítku pomocí štětce/štětky. 
Namíchaný nátěr je nutno občas promísit z důvodu případného usazování hrubých částic. Penetrace 
se po aplikace nechá řádně vyschnout 1 – 3 hodiny a nářadí bude očištěno a omyto. Předpokládaná 
spotřeba je 0,30 l/m2. 

K4 – Kontrola: 
Nanesení penetrace bude provedeno celoplošně. 

 
3.7. Č5 - Vymalování 
 

 Malba bude na staveniště dopravena nákladním automobilem prodejce/výrobce 
v originálních baleních – plastové kýble o hmotnosti 20 kg. Budou uskladněny na staveništi v ocelových 
skladovacích kontejnerech. 

Malba bude dopravena ze staveništního skladu materiálu kolečkem do stavebního výtahu a tím 
dále do požadovaného patra (viz. výkres „Zařízení pracoviště“). 

Po zaschnutí penetračního nátěru (kontrola vizuální a dotykem) bude povrch opatřen 2 vrstvami 
interiérového nátěru. První vrstva bude zředěna v objemovém poměru (nátěr:voda) 1:0,2 a druhá vrstva 
v objemovém poměru 1:0,1. Míchání bude provedeno pomocí dřevěného míchadla, případný škraloup 
se musí odstranit. Druhá vrstva bude aplikována po řádném vyschnutí první vrstvy (kontrola vizuální a 
dotykem), nejdříve však po uplynutí 1 dne. 
 K5 – Kontrola: 

Vymalování bude provedeno celoplošně. V první vrstvě jsou přípustné odstínové rozdíly a 
viditelné tahy štětkou/štětcem, v druhé nikoliv. 

 
 

3.8. KK - KONTROLA KVALITY 
 
 Povrch omítky musí být hladký. Maximální odchylka rovnosti je ±2mm/2m délky. Rovnost se 
zkouší latí s podložkami dlouhou 2m a kalibrovaným klínem. Hrany rohů a koutů musí být přímé, musí 
mít daný tvar s případnými odchylkami nejvýše jako u omítek v ploše. Kolem rámů a zárubní musí být 
omítka začištěna a zalícována. Malta pro omítky musí odpovídat předepsané jakosti i složení. V hotové 
omítce se nesmějí vyskytovat trhliny, puchýře a podobné vady. 
 
5. PRACOVNÍ POMŮCKY, POČET PRACOVNÍKŮ V ČETĚ 
 

Činnost  Nářadí OOPP 

Č1 – Příprava podkladu  špachtle, koště, kýbl, lopata, 
štětka, ocel. hladítko, el. 
míchadlo, zednická lžíce 

rukavice, respirátor, 
obuv, 

Č2 – Sádrová omítka  kalfasy, el. míchadlo, ocelové 
hladítko, zednická lžíce, 
gletovací hladítko, filcové 
hladítko, kolečko, nůžky/nůž, 
ruční rozprašovač, pomocné 
pracovní lešení 

rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

Č3 – Akrylátový tmel  molitanová houba, kýbl, štafle, 
výtlačná pistole 

obuv 

Č4 – Penetrační nát ěr štafle, štětka, kýbl ochranné brýle, 
rukavice, obuv 
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Č5 – Vymalování  štafle, štětka, kýbl ochranné brýle, 
rukavice, obuv 

KZ 2m lať, příložný vlhkoměr, 
olovnice, úhelník, metr, 
Schmidtovo kladívko 

- 

K1 – K5 2m lať, vizuální kontrola - 
KK 2m lať pro měření rovnosti - 

 
6. SKLADOVÁNÍ A P ŘEPRAVA 
 
6.1. Skladování materiálu 
 
 Veškerý stavební materiál potřebný na realizaci vápenocementové omítky bude skladován na 
staveništi vně objektu ve 2 ocelových kontejnerech o rozměrech 6,0x2,5 m určených ke skladování 
stavebního materiálu (viz. výkres „Zařízení staveniště“). Materiál dopravený na pracoviště bude umístěn 
doprostřed místnosti tak, aby nepřekážel žádným profesím v činnosti a pohybu po pracovišti. 

Sádrová omítka, cementový lepící tmel budou skladovány v suchu v originálních 25kg/30kg 
papírových obalech na paletách překrytých fólií. Budou chráněny před poškozením, působením vody a 
vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Takto skladovaný materiál lze skladovat po dobu až 6 měsíců od data 
uvedeného na obalech výrobků. 
 Penetrační nátěr, akrylátový tmel a interiérová malba budou skladovány v originálních 
8kg/310ml/20kg plastových nádobách a tubách od +5°C do +30°C. Takto skladovaný materiál lze 
skladovat po dobu až 12 měsíců od data uvedeného na obalech výrobků. 

Sklovláknitá textilie bude skladována nastojato v originálních baleních vysokých 1,1 m. 
Rohové lišty budou skladovány naležato na podložkách z dřevěných hranolů v originálních 

svazcích dlouhých 2,75m. 
 
6.2. Přeprava materiálu 
 
 Staveništní doprava: svislá doprava - el. vrátek; vodorovná doprava - ručně, kolečko. 
 Mimostaveništní doprava: automobilová. 
 
 
7. BOZP 
 
 Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy a pracovními postupy. Rovněž musí 
být prokazatelně seznámeni se zásadami ochrany zdraví a poskytování první pomoci.  

Při prácí nejezte, nekuřte a bezpodmínečně použijte odpovídající oděv, obuv a ochranně 
pomůcky. Jedná se především o pracovní přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém 
prostředí gumové holínky, ochranné brýle a ochranný oděv s reflexními prvky. 
 

Činnost  Riziko  OOPP První pomoc  

Č1 – Příprava podkladu  nadýchání 
prachu 

rukavice, respirátor, 
obuv, 

odvod postiženého na čerstvý vzduch, vypít 
sklenici vody 

 požití rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

vypít ½ litru vody, nevyvolávat zvracení a 
vyhledat lékařskou pomoc 

 zasažení očí rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

vyplachovat 30 minut vodou při násilně 
otevřených víčkách, vyhledat lékařskou 
pomoc 

 styk s kůží rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

sejmout kontaminovaný oděv, opláchnout 
postižené místo vodou a mýdlem, ošetřit 
vhodným reparačním krémem 

Č2 – Sádrová  omítka  požití rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

vypít ½ litru vody, nevyvolávat zvracení a 
vyhledat lékařskou pomoc 

 zasažení očí rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

vyplachovat 30 minut vodou při násilně 
otevřených víčkách, vyhledat lékařskou 
pomoc 
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 styk s kůží rukavice, obuv, 
ochranné brýle 

sejmout kontaminovaný oděv, opláchnout 
postižené místo vodou a mýdlem, ošetřit 
vhodným reparačním krémem 

Č3 – Akrylátový tmel  požití obuv vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení 
 styk s kůží - opláchnout postižené místo vodou a 

mýdlem, ošetřit vhodným krémem 
Č4 – Penetrační nát ěr požití  vypláchnout ústa a vypít ½ litru vody, 

nevyvolávat zvracení a vyhledat lékařskou 
pomoc 

 zasažení očí  vyplachovat 15 minut vodou při násilně 
otevřených víčkách, vyhledat lékařskou 
pomoc 

 styk s kůží  sejmout kontaminovaný oděv, opláchnout 
postižené místo vodou a mýdlem, ošetřit 
vhodným reparačním krémem 

 nadýchání  odvod postiženého na čerstvý vzduch, 
zajistit klid, při nelepšení vyhledat lékaře 

Č5 – Vymalování  požití  při potížích vyhledat lékaře 
 zasažení očí  několik minut vyplachovat proudem tekoucí 

vody 
 nadýchání  odvod postiženého na čerstvý vzduch, 

zajistit klid 
 
8. OŽP 
 
 Odpady budou shromažďovány utříděně a budou zabezpečeny před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. Odpad bude zařazován pro účely nakládání s odpadem podle katalogu 
odpadů a příslušné kategorie. V průběhu provádění stavebních prací bude prováděna průběžná 
evidence odpadů a způsob nakládání s ním za každý druh samostatně. Nakládání s chemickými 
látkami se bude řídit dle Zákona č.356/2003 Sb. Výrobky, látky a přípravky budou skladovány pouze 
v originálních obalech, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud dojde k použití náhradích obalů, budou 
obsahovat předepsaná označení látek. 
 

Činnost  Vzniklý odpad  Nakládání s odpady  

Č1 – Příprava podkladu  ztvrdlé zbytky betonu a cementového 
mléka, cementového lepícího tmelu  

odvoz do firemního směsného odpadu 

 zbylý suchý cement. tmel znovu použít, uchovat v originálním obalu 
 obaly – pytle odvoz do firemního směsného odpadu 
 zbylý penetrační nátěr znovu použít, uchovat v originálním obalu 
 obaly – kanistry vhoz do obecního tříd. odpadu - plast 
Č2 – Sádrová  omítka  ztvrdlé zbytky omítky odvoz do firemního směsného odpadu 
 zbylá suchá omítková směs znovu použít, uchovat v originálním obalu 
 obaly – pytle odvoz do firemního směsného odpadu  
 zbytky rohových lišt a profilů odvoz do firemního směsného odpadu 
 zbytky sklotextilní tkaniny odvoz do firemního směsného odpadu 
Č3 – Akrylátový tmel  ztvrdlé zbytky akrylu odvoz do firemního směsného odpadu 
 obaly – tuby od akrylu vhoz do obecního tříd. odpadu - plast 
Č4 – Penetrační nát ěr zbylý penetrační nátěr znovu použít, uchovat v originálním obalu 
 obaly – kanistry vhoz do obecního tříd. odpadu - plast 
Č5 – Vymalování  zbylý nátěr znovu použít, uchovat v originálním obalu 
 obaly – kýble vyčištění, znovupoužití 

 
 
 


