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Vzdělávací obor: Provoz a údržba 

domácnosti
Ročník : 9.





Drobné opravy                                   
v domácnosti

oprava poškozené omítky

oprava uražené hrany

oprava uvolněné obkládačky

upevnění hmoždinky



Základní  pomůcky

zednická  
lžíce

hladítko sekáč zednické  
kladivo

naběračka stěrka štětec



Materiály

cihla plynosilikátová 
tvarovka

písek štuková 
omítka

cement vápno sádra



Malta

směs pojivo hašené vápno

vápenný hydrát

cement

sádra

plnivo hlinitý písek

keramická drť

přísady barviva



Druhy malty

vápenná

vápenocementová

vápenosádrová

písek  +  vápno v poměru  3 : 1 

cement  - tvrdost omítky

sádra – tuhnutí 

rychlost zpracování 



Sádra

příprava

nádoba s vodou 

přisypávat sádru 

stále míchat 

zpracovat  do 5 minut 



Poškozená omítka

očistit místo až na zdivo 

poškozené místo navlhčit 

připravit vápenosádrovou 
maltu ( štukovou omítku ) 

nanést maltu na zdivo, 
zarovnat a zahladit 



zarovnat, mírně 
zaoblit hladítkem

navlhčit štětcem 

očistit poškozené 
místo i okolí 

připravit maltu                 
( sádru )

nanést maltu stěrkou

Uražená hrana



přitlačit na stěnu, zasunout 
distanční vložky 

obkládačku vyjmout 
a očistit

očistit místo po obkladu 

obkládačku ponořit 
do vody – asi 30 min. 

připravit lepidlo na obklady 

na okapanou obkládačku 
nanést vrstvu lepidla 

Uvolněná obkládačka

vyspárovat 



Upevnění hmoždinky

do zdi vyvrtat otvor

zasunout hmoždinku 
patřičného průměru a 
druhu

zašroubovat vrut

případně opravit omítku 
kolem otvoru
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:   OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:   žáci dokáží provést drobné opravy žáci dokáží provést drobné opravy 
opadané omítky, uvolněné obkládačky, opadané omítky, uvolněné obkládačky, 
upevnit hmoždinkuupevnit hmoždinku

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: malta, zednické nářadí, obkládačka, malta, zednické nářadí, obkládačka, 
hmoždinkahmoždinka

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – provoz a údržba 
domácnosti                                             

Fortuna  1997, ISBN 80-7168-476-7
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