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4. ročník studijního oboru stavebnictví 
 
Praxe – provádění staveb  
 
Téma: obklady 
 
Příprava na praktickou výuku - výklad 
 
Keramické obklady: 
Obkladačské práce: 

• obklady stěn (montáž na stěny a stopy) 
• dlažby (montáž na podlahy) 
• speciální použití (ozdobné prvky, umělecká díla) 
 

Podklad pod obklady: 
- podkladní vrstva pro vlastní obkládání:  
- obklady stěn 

• podhoz (špric) 
• omítkové terče – omítníky -  kontrola polohy terčů latí a olovnicí 
• omítkové pásy (platle) – kontrola rozměru latí 
• vrstva omítky – postup omítání  

 
• penetrační nátěr 
• tenkovrstvá vyrovnávací stěrka  
• penetrace 
 

- dlažby 
• vodicí lišta 
• stahovací lať 
• mazanina 
• penetrační nátěr 
• tenkovrstvá vyrovnávací stěrka  
• penetrace¨ 
 
• nivelační stěrka 
 
 



Pomůcky pro obkladačské práce:  obkladačské nářadí: 
 
• metr, šňůra, vodováha, olovnice, hadicová vodováha, nivelační přístroj, měřičská lať 
• kladečská (zednická) lžíce, stěrka, ocelový příložník, smetáček 
• ozubená stěrka spárovací (gumová, plastová - ocelové hladítko), gumová palička 
• gumová stěrka na spárování 
• kladečské kladívko, štípací kleště, vykružovák na obklady, štípací  kleště vylamovací 

kleště 
• protahovací spárovací železo, karbonový brus 
• vědra, maltovník, míchadlo na maltovou směs pro obkládání 
• vidiový řezák na obklad a dlažbu (ruční, stojanový, elektrický) 
• rukavice, nákoleník, koště, lopatka, hadr, vlhké piliny 

 
Příprava podkladu 

- geometrické parametry podkladu: kolmost a rovnoběžnost 
- rovinnost podkladu – 2 mm na 2 metrovou lať (u tenkovrstvého lepení) kontrola 

křížem 
- kontrola rovinnosti olovnicí  (Obklady) či hadicovou vodováhou (Dlažby) 
- kontrola pevnosti podkladu před lepením a pokládkou: 

rýpání kovovým trnem 
poklepem na podklad 
sondou 

- posouzení přídržnosti jednotlivých vrstev podkladu 
- posouzení pevnosti v tahu povrchových vrstev podkladu 
- čistota podkladu 
- nasákavost podkladu  
- vlhkost podkladu 
- teplota podkladu ( orientačně příložný vlhkoměr, přesně CM metoda,  přesně vážková 

metoda – laboratorní rozbor 
- existence trhlin v podkladu 
- teplota a vlhkost v místě pokládky 
- druh podkladu stěn (jádrová omítka, tenkovrstvá omítka zdivo, lehčené zdivo, 

sádrokarton, cementotřískové desky, desky z extrudovaného polystyrenu, starý obklad, 
kov, sklo, plast) 

- druh podkladu podlah (beton, železobeton, cementotřískové desky, anhydrit 
 
Příprava podkladu při zjištění nerovností 
Penetrace podkladu – vodou ředitelné, rozpouštědlové  
Adhezní můstek (umakart, sklo) 
Vysprávková hmota 
 
Vysprávkové hmoty  

- podle tloušťky vrstvy 
- podle rychlosti tuhnutí 
- podle typu pojiva 
- podle vyztužení (vyztužené a nevyztužené samonivelační hmoty 

 
Lepidla: 

- maltoviny, cementové lepicí hmoty  -, C         flexibilní, neflexibilní 
- polymerová lepidla    D,  R    flexibilní, disperzní, reakční  



Hydroizolace 
- fóliové 
- živičné (bitumenové) 
 
- stěrkové  

 
- dilatační spáry 

 
Symetria pokládky: 

- bez symetrie 
- osa symetrie na střed obkladačky či dlaždice 
- osa symetrie na styčnou spáru odkladu, dlažby 
- osa symetrie v místě protínání spár obkladů či dlažeb 
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