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 Štukové omítky s původní 
tradicí a současnou inovací 

TEXT: Ing. Václav Nevšímal
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o. FIREMNÍ BLOK

Pro povrchy stěn a stropů v interiérech je v českém stavebnictví po 
mnoho let tradiční a typickou skladbou kombinace jádrové omítky 
a štuku. To platí i přes v současnosti vzrůstající oblibu sádrových 
omítek především u investorů a developerů z řad majitelů rodinných 
a bytových domů. 

Štuky jsou ve stavebních materiálech po-
měrně specifickou oblastí, která se vyzna-
čuje vysokou mírou konzervatismu u zpra-
covatelů. Štukové směsi v současnosti 
dodává na český trh až 15 výrobců a není 
vůbec snadné přesvědčit zpracovatele 
např. k použití nového typu štuku od jiného 
výrobce.

V minulých letech Baumit optimalizoval 
svou nabídku a dnes se v případě štuků 
opírá o oblibu svého vlajkového produktu 
Baumit PerlaFine. Štuk lze použít nejen 
v interiéru, ale také v exteriéru. Důvod, proč 
se štuky využívají až z 95 % pro vnitřní pou-
žití, je dán vývojem kvalitních exteriérových 
omítek, a především hojně využívaných 
efektivních zateplovacích systémů na fasá-
dách domů. Přesto zůstal v případě Baumitu 
v nabídce jeden typ štuku pro venkovní 
aplikaci s názvem Baumit PerlaExterior se 
zrnitostí do 0,6 mm. Jedná se o vysoce 
hydrofobizovanou vápenocementovou 
omítku se sníženou nasákavostí pro úpravu 
povrchu minerálních jádrových omítek.   

Interiérové štukové směsi

Na trhu jsou obecně nejprodávanější štuky, 
jejichž zrnitost se pohybuje okolo 0,5 mm. 
 Tomuto trendu vyhovuje svými produkty 
většina výrobců. Baumit je v této skupině 
zastoupen suchou štukovou omítkou Bau-
mit PerlaInterior, která se zrnitostí 0,6 mm 
spadá do zmíněné kategorie a nabízí tra-
diční povrchovou vrstvu jádrových omítek. 
Předností této ručně zpracovatelné suché 
omítkové směsi je dosažení atraktivní finální 
štukové struktury. 

Konzervatismus realizačních firem se 
ohledně výběru či výrobce štukových směsí 
projevuje kromě cenového nastavení a silné 
konkurence na trhu také jemnými rozdíly 
v recepturách či v používání odlišného ná-
řadí při nanášení, ale hlavně při závěrečném 
hlazení či filcování štuku. Jedná se skutečně 
o drobné rozdíly např. v typu hladítka, aby 
bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku ve 
finální struktuře štuku. I proto zpracovatelé 

jen velmi neradi migrují při výběru štuku 
k jinému výrobci, než na kterého jsou zvyklí. 
Příkladně dlouhodobé zkušenosti profesio-
nálních firem s realizací štukových omítek 
Baumit ukazují na nejlepší strukturu hlad-
kého finálního povrchu s pomocí molitano-
vého hladítka s většími vzduchovými póry. 

Baumit však přišel s inovací, která alespoň 
částečně změnila konzervativní pohled 
investorů a zpracovatelů na štuky, a to 
prostřednictvím suché štukové omítky 
Baumit PerlaFine. V současnosti se jedná 
o jeden z nejprodávanějších štuků v České 
republice. Jeho zásadním parametrem 
je zrnitost 0,3 mm, která ho sama o sobě 
předurčuje ke skutečně velmi jemnému 
a hladkému finálnímu povrchu, což je velmi 
oblíbený moderní trend. Úspěchu napomá-
há i vyšší bělost povrchu po jeho vyschnutí. 
Tato vápenocementová omítka se nanáší 
ručně, a to ve vrstvě 2–4 mm, a umožňuje 
vytvoření kvalitní štukové struktury i v širším 
časovém rozmezí podle potřeby zpracova-
tele. Mezi její přednosti patří také snadná 
zpracovatelnost, vysoká paropropustnost 
a dosažení ideálního podkladu pod většinu 
interiérových nátěrů.

„Naše aktuální zkušenost z trhu ukazuje, že 
právě omítka Baumit PerlaFine bývá svými 
nezpochybnitelnými přednostmi někdy tím 
jazýčkem na vahách při výběru nebo změně 
dodavatele štuku. Jinými slovy, zpraco-
vatelé jsou ochotni změnit zrnitost štuku 
z 0,6 mm na jemnější 0,3 mm, opačným 
směrem se ale už nikdy nevydají a zůstávají 
u skvěle vypadajícího hladšího a jemnějšího 
povrchu,“ říká Václav Nevšímal, vedoucí 
produktového managementu společnosti 
Baumit. 

  Obr. 1  Hladké a světlé povrchy stěn jsou, také díky tradičním štukovým omítkám, 
moderním trendem.

  Obr. 2  Kvalitně provedená skladba 
štuk – jádrová omítka v inte-
riéru přináší potěšení mnoha 
investorům vyžadujícím kvalitní 
a zdravé bydlení.   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FFFE5B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027004E006100010368006C0065006400200031003500300027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075007E0169006A007400650020006B0020007600790074007600E100590165006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074006F012000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061005901ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F00590165006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F007E016E00E90020006F007400650076005901ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076001B016A006101ED00630068002E00>
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


