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1. Úvod 

Pro montáž oken do stavebních t�les je k dispozici jenom málo konkrétních regula�ních 

systém�, ale hodn� norem, p�edpis�, sm�rnic a publikací pro výstavbu, úspory energií 

a tak dále. Nar�stající požadavky zákonodárc� na tepelnou a protihlukovou ochranu 

nutn� vedou, alespo� v N�mecku, k „ut�sn�ným“ budovám, u kterých je pot�eba v�novat 

pozornost �ešení spár, vylou�ení tepelných most�, a podobn�. 

Spolu s tím je nezbytné p�i vestavb� oken a dve�í do vn�jší st�ny budovy používat nové 

techniky a v�novat jim v�tší pé�i p�i zam��ení pozornosti na stavebn� fyzikální 

požadavky. Vysoké stavební škody, které je již možné zaznamenat p�i sanaci 

„neut�sn�ných“ starých staveb, kladou požadavky na zohledn�ní základ� stavební fyziky 

p�i integraci oken plášt� budovy. Trvale se zvyšující požadavky na úspory energií, 

tepelnou ochranu a na ochranu proti hluku vyžadují ve spojení s novými stavebními 

metodami stále nákladn�jší opat�ení, aby se ut�snily ješt� p�ípustné otvory v plášti 

budovy, a aby p�itom nedošlo k omezení obvyklých funkcí pr�hledu a otev�ení. Po celé 

generace získávané zkušenosti s vestavbou oken a dve�í se nyní musejí doplnit o nové 

poznatky. 

Tato montážní p�íru�ka má pro technicky vysp�lá, funk�ní plastová okna a dve�e s více 

než 50 lety použitelnosti, zavedená na základ� obsažného zajišt�ní kvality podle normy 

RAL-GZ 716/1, poskytnout pomoc pro p�edcházení chybám p�i projektování a realizaci 

vestavby plastových oken, spolu se soust�ed�ním pozornosti na jejich specifické 

materiálové vlastnosti. Poznatek ze zkušenosti „ze škod se �lov�k pou�í“ se zde získá jen 

za vysokou cenu, protože pro uživatele znamená dobré okno pouze okno bezvadn� 

zamontované. 

P�edkládaná montážní p�íru�ka má poskytnout pomoc pro p�edcházení vzniku chyb p�i 

vestavb� plastových oken a dve�í. Zvlášt� je pot�eba �emeslník�m na míst� pomocí 

konkrétních p�íklad� možných �ešení ukázat, jak lze p�ekonat mezeru mezi teorií 

a skute�nými stavebními okolnostmi. Podrobn� rozvedené p�íklady mají za cíl upozornit 

všechny osoby, zú�astn�né na stavb�, na d�ležitá opat�ení a ukázat jim odborn� 

provedená �ešení. 

Krom� toho se zde budou vysv�tlovat stavebn� fyzikální základy a budou se uvád�t 

zákonné a normativní regula�ní systémy s jejich požadavky. 
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Toto sd�lení se obrací na r�zné uživatele montážní p�íru�ky. P�íru�ka je roz�len�ná tak, 

že jednotlivé kapitoly jsou p�evážn� zam��ené na možnost použití se strany ur�itých 

skupin uživatel� (nap�íklad projektanti, stavitelé oken, monté�i). 

Proto se nejd�ležit�jší zásady uvád�jí na více místech v jednotlivých kapitolách, aby se 

p�iblížily všem uživatel�m i p�i selektivním použití této montážní p�íru�ky. 
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2. Rozsah platnosti 

Pokyny, uvád�né v této montážní p�íru�ce, platí pro osazování plastových oken a dve�í, 

zvlášt� se zajišt�ním kvality podle normy RAL-GZ 716/1. Uvád�jí se zde instrukce pro 

odborn� provedené osazení t�chto oken a dve�í do plášt� budovy u nových a starých 

staveb, p�i zam��ení pozornosti na zákonem stanovené požadavky, na stavebn� fyzikální 

vlastnosti a na specifické materiálové vlastnosti oken. P�itom je pot�eba postupovat 

v souladu s platnými normami a regula�ními systémy pro okna�ské �emeslné práce 

a rovn�ž zákonem stanovenými sm�rnicemi k úsporám energií, k tepelné ochran�, 

k protihlukové ochran� a k ochran� proti vlhkosti. V p�ípad� renovace starých staveb je 

pot�eba podmínky osazení p�izp�sobit daným stavebním okolnostem. 

Je pot�eba dodržovat další p�íslušné pokyny výrobc� profilových systém�. Montážní 

p�íru�ka má projektanty, výrobce oken a montéry dostat do takové polohy, aby 

postupovali v souladu s aktuálním stavem techniky a , aby : 

• plastová okna a dve�e mohly zachycovat a odvád�t do stavebních t�les síly, které p�i 

pat�i�ném zp�sobu nasazení oken a dve�í vznikají p�sobením jejich vlastní hmotnosti, 

v�tru, provozního zatížení a obsluhy 

• byla zachovaná možnost trvalého použití plastových oken a dve�í 

• byla bez nebezpe�í možná obsluha plastových oken a dve�í 

• nedocházelo k omezení funkcí vlivem teplotních výkyv� 

• zabránilo se vzniku tepelných most� 

• zabránilo se vzniku škod vlivem p�sobení vlhkosti 

• byly trvale ut�sn�né p�ipojovací spáry 

• byly dodržené požadavky na tepelnou ochranu a ochranu proti hluku 
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3. Výb�rové �ízení 

Výb�rové �ízení 

Výb�rové �ízení p�edstavuje základ pro nabídku výrobc� oken. Aby to bylo možné tuto 

nabídku v�cn� a obsažn� p�ipravit, je pot�eba stranu vypisujících projektant� nebo 

p�ípadn� stavitel� dovést k následujícím soupis�m kontrolních bod� („Check-List“) pro 

podrobnou p�ípravu podklad� výb�rového �ízení, podle kterých m�že nabízející strana 

vyhotovit k danému stavebnímu projektu specifickou a diferencovanou nabídku. 

Nabízející strana musí již p�i odevzdání nabídky p�edložit veškeré doklady, vyžadované 

podle technických a obchodních zákon� a vyhlášek, na základ� kterých je možné v rámci 

vyhodnocení nabídky d�kladn� prov��it spln�ní požadavk� zadavatele. Základ pro tyto 

požadavky tvo�í technické specifikace Protože byly již zve�ejn�ny klasifikace 

s harmonizovanými evropskými normami, musí se dodržovat ve všeobecných technických 

zadávacích podmínkách, dopl�ujících technických podmínkách nebo v popisu výkon�. 

Pro napln�ní požadavk� místních stavebních p�edpis� je pot�eba postupovat 

podle aktuálních stavebních pravidel. 

Pokud se vyžaduje pr�b�žná výrobní kontrola, je nutné ji v p�ípad� zakázky prokázat. 

Již p�edem je pot�eba výb�rové �ízení ov��it. Pokud obsahuje nesrozumitelné, 

nedostate�né nebo chyb�jící údaje – i když je zadavatel p�edem závazn� uvád�l – je 

dodavatel podle p�edpisu VOB/B, § 3, povinen jasn� stanovit rozsah svých výkon� 

a ješt� p�ed za�átkem pln�ní svých �inností písemnou formou zadavateli sd�lit 

zjišt�né nedostatky a svoje pochybnosti. 

S použitím následujících soupis� kontrolních bod� („Check-List“) má zadavatel 

výb�rového �ízení k dispozici možnost pro p�esné stanovení druhu a rozsahu 

požadovaných výkon� a pro kontrolu jejich dodržování. 
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3.1. Všeobecné údaje k výb�rovému �ízení 

K výb�rovému �ízení je p�iložený p�ehled 

oken (viz obrázek 1), který slouží ke 

znázorn�ní zp�sobu d�lení okna a typu jeho 

konstrukce a otevírání. 

Protože v popisu položek nejsou uvedené 

žádné údaje o provedení profilu, tak je 

možné nezbytné údaje k provedení profilu 

(nap�íklad rozm�ry okna, stejn� jako 

rozm�ry jednotlivých prvk�) získávat 

z p�ehledu oken, pop�ípad� z údaj� ke 

stavebnímu objektu. 

P�edm�tem tohoto výb�rového �ízení je 

výroba a montáž oken, okenních dve�í, 

domovních dve�í a okenních prvk� (okenní 

st�ny) z plastu, v�etn� zasklení. Typ 

a rozsah celkových výkon� pro nabídku se 

popisují v následujícím textu. 

Základem pro nabídku jsou krom� t�chto 

zadávacích technických smluvních 

podmínek rovn�ž všeobecné smluvní 

podmínky pro provedení stavebních výkon�.  

 

• v�etn� sk�ínek na rolety 

• v�etn� dopravy 

• v�etn� montáže 

• v�etn� ochranných opat�ení proti 

pov�trnostním vliv�m 

• v�etn� r�zných dopl�k� … 
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3.2. Výkony s odlišnými technickými specifikacemi 

V p�ípad� nabídky s výkonem, který se odlišuje od technické specifikace popsané v t�chto 

zadávacích technických smluvních podmínkách, se musí tato odchylka v nabídce 

jednozna�ným zp�sobem objasnit, a na nabízející stran� p�itom spo�ívá od�vodn�ní 

stejné hodnoty tohoto �ešení. 

 

3.3. Doklady, které musí nabízející strana p�edložit k nabídce 

Možnost použití aplikovaných profilových systém� se musí potvrdit pr�kazem systémové 

zkoušky (STO nebo Certifikát) podle sm�rnice R AL-GZ 716/1 odstavec III, pop�ípad� 

u domovních dve�í podle sm�rnice RAL-GZ 996 : 1987-07. Od nezávislé zkušebny (nap�. 

VÚPS;CSI,TA24S….) 

 

Dokládání hodnot U a teplotního sou�initele fRsi tvo�í sou�ást vypsaného výb�rového 

�ízení. Je pot�eba postupovat podle zadaných úkol� p�edpisu EnEV a podle zadaných 

úkol� normy DIN 4108-4. 

Vyžaduje se doložit hodnotu útlumu hluku pro nabízené stavební díly. Výhradním 

základem k tomu je norma DIN 4109 a pr�vodní list 1. P�ipouští se pr�kaz o provedených 

jednotlivých zkouškách v p�íloze 8.4 stavební sm�rnice. 

 

 
 

Pohyb oto�ných k�ídel ve sm�ru k pozorovateli se zde vyzna�uje spojitými �arami (1a). 

Pohyb oto�ných k�ídel ve sm�ru od pozorovatele se zde vyzna�uje p�erušovanými �arami 

(2a). 
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Obrázek 1 : Typy otevírání k�ídel oken 

Další typy otevírání a ozna�ení se uvád�jí v norm� DIN EN 12519 
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3.4. Údaje ke stavebním objekt�m 

3.4.1 Zp�sob použití budovy 
 

• obytné budovy 

• nemocnice 

• sportovní haly 

• školy 

• ú�ední budovy 

• pr�myslové budovy 

• _________________________ 

 

3.4.2 �ešení detailu p�ipojení (typ 

ost�ní) 

 

• tupé ost�ní 

• vn�jší ost�ní 

• vnit�ní izolace 

• vnit�ní ost�ní 

• vn�jší izolace 

• vnit�ní izolace se zadním v�tráním 

• __________________________ 

 

3.4.3 Materiál st�n 
 

• plná cihla 

• p�í�n� d�rovaná cihla 

• armovaný beton 

• pórobeton 

• silikátová (vápenopísková) tvárnice 

• d�ev�ná sloupová st�na / zárube� 

• __________________________ 
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3.5. Provedení oken 

3.5.1 Typ oken 

Okna je pot�eba provést jako jednoduchá 

okna.  

Zvláštní konstrukce, jako jsou nap�íklad 

sdružená okna nebo dvojitá (špaletová) 

okna  

pro zvláštní požadavky, je pot�eba 

nabídnout odd�len�. 

 

• jednoduchá okna 

• zvláštní konstrukce 

• ________________ 

 

3.5.2 Provedení profil� pro rám 

a k�ídla 

 

• plošné p�esazení 

• polovi�ní plošné p�esazení 

• plošné lícování 

• _______________ 

 

3.5.3 T�snicí systémy a profily 

Vytla�ované t�snicí profily tvo�í sou�ást 

profilového systému a musejí odpovídat 

požadavk�m normy RAL-GZ 716/1 

odstavec II „Vytla�ované t�snicí profily“. 

 

• t�sn�ní pro ost�ní 

• st�ední t�sn�ní 

• _____________ 

• _____________ 
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3.5.4 Význa�né prvky vybavení 

Na oknech se aplikují p�ídavné funkce 

a význa�né prvky vybavení. K takovým 

funkcím a význa�ným prvk�m mohou pat�it 

rolety, žaluzie, v�trací za�ízení, motorová 

ovládací za�ízení a tak dále. 

Pro p�ídavná za�ízení musejí být pr��ezy 

okenních rám� upravené tak, aby bylo do 

nich možné p�ídavná za�ízení odborn� 

zabudovat. 

 

P�ídavná za�ízení pro okna : 

• v�etn� sk�íní na rolety 

• v�etn� dopravy 

• v�etn� montáže 

• v�etn� ochranných opat�ení proti 

pov�trnostním vliv�m 

• v�etn� : ______________ 

 

3.5.5 Kování 

Prvky kování musejí odpovídat požadavk�m 

podle normy DIN EN 13126.  

Musejí být vyrobené v souladu 

s o�ekávaným zatížením a musejí být 

chrán�né proti korozi. 

Je pot�eba v�novat pozornost údaj�m od 

výrobce kování. 

U popisu jednotlivých položek je pot�eba 

uvést p�ídavná za�ízení, jako jsou nap�íklad 

omezova�e otev�ení atd. 

Musí být odpovídajícím zp�sobem 

stanovená výška obsluhy držadlových díl� 

a tyto díly musejí být jednotn� uspo�ádané 

uvnit� jednoho prostoru (pokud to je ú�elné). 

Okenní držadla musejí být ve své barv�, 

povrchu a tak dále provedené podle 

zadaných údaj�. 

 

Výška obsluhy 

(od OKF = od �isté podlahy) : 

 

od _______ do _______ mm 

 

Provedení okenního držadla 

___________________ 

___________________ 
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3.5.6 Okenní p�í�le 

Krom� okenních p�í�lí pro rozd�lení 

sklen�ných ploch se mohou použít 

nalepené profily v�etn� nebo bez 

distan�ních rám� v prostoru mezi okenními 

tabulemi (SZR) anebo rovn�ž systémy, 

vkládané do prostoru mezi okenními 

tabulemi (SZR). P�i použití okenních p�í�lí 

v prostoru mezi okenními tabulemi je 

možné, že p�i otevírání a zavírání a rovn�ž 

p�i mechanickém p�sobení se mohou uvnit� 

ležící okenní p�í�le dotýkat povrchu skla, 

a to m�že vést ke vzniku rušivého zvuku. 

 

• žádné okenní p�í�le 

• pro rozd�lení sklen�ných ploch 

• nalepené s distan�ními držáky 

• nalepené bez distan�ních držák� 

• okenní p�í�le v prostoru mezi okenními 

tabulemi (SZR) 

 

Pohledová ší�ka 

______________ mm 
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3.6. Všeobecné technické požadavky 

3.6.1 Rozm�ry otvor� ve zdi 

P�ed zahájením výroby musí výrobce 

zodpov�dn� uskute�nit zam��ení, 

požadované k provedení daných prací 

(schéma musí být k dispozici od dodavatele 

hrubé stavby). Pokud jsou tolerance hrubé 

stavby nad stanovenými cílovými hodnotami 

podle normy DIN 18202, je nutné o tom 

neprodlen� ústní a písemnou formou 

informovat zadavatele, nejlépe do 

stavebního deníku. 

 

M�rové údaje 

• úplné 

• neúplné 

 

 

3.6.2 Lešení 

Ve v�ci výšek, pracovních poloh, p�ípadn� 

požadovaných p�estaveb a vzdáleností 

mezi lešením a stavbou je nutné se v�as 

spojit s vedením stavby. V zásad� je 

pot�eba p�i využití lešení zohlednit p�edpisy 

profesních svaz� a – pokud se to požaduje 

– také ustanovení stavebního dozoru. 

Veškeré pot�ebné vnit�ní lešení a také 

montážní plošiny až do 2 m musí 

poskytnout dodavatel. K tomu pot�ebné 

náklady se musejí zapo�ítat do jednotkové 

ceny. 

Pro ten p�ípad, že dodavatel má vystav�t 

lešení, tak regula�ní základ pro 

p�íslušnou nabídku p�edstavuje norma 

DIN 18451. K tomu p�ibude jedna položka 

v popisu výkon�. 

 

• lešení je k dispozici na stran� stavby 

• lešení je pot�eba zahrnout do nabídky 
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3.6.3 Likvidace 

Okna a r�zné stavební �ásti, které se 

musejí vybourat v souvislosti s nabízeným 

výkonem, a dále rovn�ž veškeré ostatní 

odpady, se musejí zlikvidovat v souladu se 

zadanými požadavky pro ochranu životního 

prost�edí. 

Je p�itom nutné v�novat pozornost 

zvláštním místním p�edpis�m. Pokud se 

u díl� k likvidaci zjistí škodlivé látky, je nutné 

o tom neprodlen� ústní a písemnou formou 

informovat zadavatele. 

 

Stavební �ásti k likvidaci 

• po�et oken 

• po�et dve�í 

• r�zné dopl�ky ____________ 

___________________________ 

 

Likvidace odpadu zatíženého škodlivými 

látkami a odpadu nezatíženého škodlivými 

látkami v objemu p�es 1 m3 z prostoru 

zadavatele p�edstavuje „zvláštní výkon“. 

K tomu se do popisu výkon� doplní 

odpovídající výkonové položky , uvede se 

likvida�ní za�ízení. Výslovn� upozor�ujeme, 

že se bude od dodavatele vyžadovat pr�kaz 

o �ádném zp�sobu likvidace. 

 

Materiál oken 

• hliník 

• d�evo 

• plastické hmoty 

• ocel 

 

Recykla�ní za�ízení (viz bod 6.10) 

_________________ m2 

 

3.6.4 Skladovací plocha na 

staveništi 

 

 

• je k dispozici _____________ m2 

• není k dispozici 
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3.6.5 Všeobecné požadavky 

Ve výb�rovém �ízení musejí být uvedené 

všechny požadavky, kladené na okna 

a dve�e. Základ tvo�í všeobecný stav 

techniky a dále p�íslušné normy a sm�rnice. 

Pokud se požaduje pr�b�žná výrobní 

kontrola, musí se to v p�ípad� zakázky 

prokázat. 
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3.6.6 Statické požadavky 

Okenní konstrukce (okna a balkónové 

dve�e) – v�etn� prvk� pro p�ipojení ke 

stavebn� – musejí zachycovat všechny 

podle plánu p�sobící síly a musejí být 

schopné tyto síly p�enášet na nosné 

konstrukce stavby. 

P�itom je nutné zohlednit : 

• výšku osazení na fasád�, 

• zatížení silou v�tru podle normy pro 

zat�žovací pásma na fasád�  

• polohu a charakter stavby v krajin�.. 

 

Samonosné profily, jako jsou sloupky, 

p�í�ky a volné spoje rám� v oblasti korpus� 

rolety je pot�eba dimenzovat tak, aby 

deformace profil� pod p�sobením zatížení 

nevedla k poškození oken nebo k jinému 

omezení možnosti jejich použití. P�ípustné 

prohnutí nesní p�ekro�it hodnotu 1/300 

volné délky. 

Vodorovné zatížení podle normy  

DIN 1055 – 3. 

Upozorn�ní : P�i velikosti prvk� nad 9 m2 

a p�i délce kratší strany nad 2 m se m�že 

podle normy DIN 18056 požadovat statické 

vyhodnocení. 

 

Zatížení silou v�tru podle normy  

 

_____________ Pa 

 

Zatížení ve výšce parapetu / p�í�níku 

silou __________ kN/m 

u položek : 

_____________________ 

 

Statické vyhodnocení : 

• nepožaduje se 

• požaduje se 
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3.6.7 Zajišt�ní proti propadnutí  

V p�ípad� nedostate�né výšky parapetu 

anebo p�i nebezpe�í propadnutí se vyžadují 

opat�ení k zajišt�ní proti propadnutí. Tato 

opat�ení se provedou mechanickým 

zajišt�ním , které musí být staticky 

dostate�né spojené s konstrukcí stavby. 

Upozorn�ní : V p�ípad� použití prosklené 

parapetní �ásti se má ve spojení 

s dostate�n� dimenzovaným p�í�níkem 

poskytnout pr�kaz statickým výpo�tem. 

 

• mechanické zajišt�ní proti propadnutí 

• zasklení zajišt�né proti propadnutí 

 

Doložení statického výpo�tu 

 

 

3.6.8 Vzduchová propustnost 

Vzduchová propustnost se podle normy 

�SN 730504. 

 

T�ída : 

• 2 = (vyhláška pro úsporu energií do 2. 

podlaží),  

• 3 = (vyhláška pro úsporu energií p�es 

2 podlaží),  

• 4 = zvláštní nároky 

 

3.6.9 Ut�sn�ní proti srážkové 

vlhkosti 

Ut�sn�ní proti srážkové vlhkosti se vykazuje 

podle normy �SN EN 12208. 

Upozorn�ní : p�itom si odpovídají t�ídy : 

1A až 4A ve starém za�azení podle normy 

DIN 18055 t�íd� „A“ 

5A až 7A ve starém za�azení podle normy 

DIN 18055 t�íd� „B“ 

8A až 9A ve starém za�azení podle normy 

DIN 18055 t�íd� „C“ 

 

t�ídy : 

• 1A 

• 2A 

• 3A 

• 4A 

• 5A 

 

 

• 6A 

• 7A 

• 8A 

• 9A 
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3.7. Okenní parapety a detaily p�ipojení v oblasti prah� 

Vn�jší p�ipojení musí být provedené jako 

t�sné proti srážkové vlhkosti a musí 

zajiš�ovat kontrolovaný odvod vody. Musí 

být vybavené odkapávací hranou a 

p�edepsaným p�esahem. 

 

 

3.7.1 Vn�jší okenní parapety 

Provedení se zajiš�uje takto : 

_________________________ 

 

Okenní parapet musí zasahovat pod okenní 

profil. 

P�esah p�es fasádu má být nejmén� 

30 mm. U kovových okenních parapet� je 

nezbytné použití ochrany proti nadzdvižení, 

odhlu�n�ní a zachování možnosti 

neomezených teplotních zm�n délky. 

Ut�sn�ní musí být v p�ípad� kovových 

okenních parapet� s fólií ve vanovém tvaru 

k dosažení kontrolovaného odvodu vody. 

Zm�ny délky je pot�eba zajistit pomocí 

pružných doraz�. 

U balkónových dve�í musí být k dispozici 

spodní detail bezpe�ný p�i našlápnutí. 

 

 

• dodavatel 

• ze strany stavby 

 

 

• staré provedení z�stává k dispozici 

• hloubka : ________ mm 

• kovový okenní parapet se ukon�ovacím 

kusem 

• kovový okenní parapet bez 

ukon�ovacího kusu 

• odhlu�n�ní 

• pružné dorazy 
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3.7.2 Vnit�ní okenní parapety 

Provedení se zajiš�uje takto : 

______________________ 

 

Na stran� místnosti s pr�b�žným tuhým 

podložením. 

 

• dodavatel 

• ze strany stavby 

• staré provedení z�stává k dispozici 

• mramor 

• um�lý kámen 

• d�ev�ný materiál 

• plastická hmota 

• _______________ 

• vyložení : mm 

• síla : mm 

 

3.7.3 Prahové profily-detaily 

p�ipojení  

Prahové profily musejí být trvale ut�sn�né 

proti srážkové vod� a proti zvýšené vlhkosti. 

Musejí být konstruk�n� �ešeny tak, aby bylo 

možné vodu kdykoliv odvád�t z konstrukce 

sm�rem ven. 

Volba výšky prahu se uskute��uje p�i 

uvážení následujících okolností : 

• zát�ž pov�trnostními vlivy v míst� 

osazení, 

• možnosti odvád�ní vody  

• stavební ochranné prvky proti 

pov�trnostním vliv�m (p�e�nívající 

st�íška a tak dále). 

 

V p�ípad� bezbariérového provedení 

s hodnotou 20 mm se musí z vn�jší strany 

stavby p�ipravit p�ímé odvodn�ní (nap�íklad 

žlábek,…). 

 

• minimáln� 150 mm nad rovinou vn�jší 

nášlapné vrstvy  

• minimáln� 50 mm 1) 

• maximáln� 20 mm k horní hran� �isté 

podlahy  

• odlišná výška prahu : 

____________ mm 

• další položky viz p�íloha 

 
Poznámka 1) : V tomto p�ípad� musí být v oblasti dve�í podél 

osazení roviny  ploché st�echy k dispozici odtok vody. 
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3.8. Ochrana pohledu 

3.8.1 Provedení 
 

• P�edsazené roletové kastlíky 

• Roletové sk�ín� zabudované na stavb� 

tzv. NEUBAU 

• nasazovací kastlíky dodat v rámci 

dodávky oken – REHAU Kastlíky S 738 

• materiál : ___________ 

• p�eklady s roletovou sk�íní 

event.NEUBAU  

• dodá stavba  

• dodat v rámci dodávky oken 

• další položky 

 

3.8.2 Provedení viditelných �ástí 

roletového kastlíku dle 

provedení  

 

 

• PVC, bílá barva 

• d�evo, bílá barva 

• _____________ 

 

3.8.3 Útlum hluku 

Pro stanovení požadavku na útlum hluku 

platí norma DIN 4109. 

Je pot�eba v�novat pozornost zohledn�ní 

nam��ené hodnoty +2 dB. 

Bude se požadovat také prokázání hodnoty 

Rw,R (Rw,P(zkušební hodnota) – 2dB = Rw,R(výpo�tová 

hodnota)) 

 

• žádné požadavky 

• Rw,R = ________db 
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3.8.4 Tepeln� technické parametry 

Pro roletové korpusy platí požadavky podle 

normy DIN 4108-2 (�SN 730540). 

V pr�m�ru musí být hodnota Usb nejmén� 

0,85 W/m2K. 

 

Usb= 0,85 W/m2K 

Usb= ________ W/m2K 

 

3.8.5 Velikost roletových korpus�  

 

 

• podle výšky oken a roletových profil� 

• ____________________ 

 

 

3.8.6 Barva roletových korpus�,  

pop�ípad� roletových vodítek 

 

 

• bílá barva 

• __________ 

 

 

3.8.7 Zaomítací úhelník 

 

 

• odpadá 

• uvnit� 

• vn� 

 

P�ípadn� oboustranný zaomítací úhelník 

• tlouš�ka zdi : ______________ 
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3.8.8 Zp�sob ovládání 

 

 

• Pás nebo š��ra 

• pás s p�evodem 

• klika 

• poloha umíst�ní navíje�e 

___________________ 

• elektromotor 

• p�ívod silového nap�tí 

• je k dispozici 

• není k dispozici 

• st�nový zapušt�ný navíje� 

• výkyvný navíje� 

• __________________ 

 

 

3.8.9 Materiál roletového pancí�e 

 

 

• PVC 

• hliník 

• _________________ 

 

 

3.8.10 Barva roletové lamely 

 

 

• bílá barva 

• šedá barva 

• ___________ 
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3.8.11 Provedení roletového 

pancí�e  

 

 

• zajišt�ní proti vysunutí 

• ší�ka lamely 35 až 40 mm 

• ší�ka lamely 50 až 55 mm 

• v�tší ________________ 
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3.9. Tepelná ochrana 

Požadované sm�rné energetické hodnoty 

oken : 

 

 

3.9.1 Novostavba 

• budovy s normálními požadavky na 

vnit�ní teplotou - parametry oken podle 

ro�ní energetické spot�eby Q podle 

energetického zákona 

 

• Q ____________________ 

 

3.9.2 Stará stavba 

Zm�ny p�esahující 20 % 

• v p�ípad� výrazných zm�n – požadavky 

na okna z hlediska ro�ní energetické 

spot�eby Q 

• v p�ípad� zm�n více než 20 % oken –

 požadavky na stavební díly  
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3.9.3 Podklady pro prokázání 

Podle zákona o energetických auditech je 

pro p�ejímku okenních ploch k prokázání 

podle vyhlášky pro úsporu energií EnEV 

pot�eba použít sv�tlý hrubý rozm�r. 

Jmenovitá hodnota 

• popis tepeln� technických vlastností 

pomocí tabulek, propo�t� a m��ení 

M��ená hodnota 

• Pro prokázání podle vyhlášky pro 

úsporu energií EnEV jsou rozhodující 

m��ené hodnoty Uo, které zohled�ují 

stanovené okrajové podmínky. 

Uo = Uo + 	∆Uo 

 

 

 

 

 

 

• Uo = ______________ W/(m2K) 

z tabulky normy �SN 730540 

• „g-hodnota“ zasklení 

 _____________ %  

(„g-hodnota“stanovuje, jaké procento 

slune�ní energie prochází sklem z vn�jší 

strany dovnit�) 
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3.10. Ochrana proti hluku 

Pro ochranu proti hluku u novostaveb platí 

norma DIN 4109. Je pot�eba v�novat 

pozornost na zohledn�ní nam��ené hodnoty 

+2dB. Bude se požadovat také pr�kaz 

hodnot Rw,R (Rw,P(m��ená hodnota) – 2dB 

= Rw,R(výpo�tová hodnota)) – v zabudovaném stavu 

 

Rw,R = ________________ dB 

 

 

3.10.1 Okna odolná proti 

proražení 

Ochrana proti vypá�ení se dosahuje 

použitím odpovídajícího kování podle normy 

RAL RG 607/13. 

 

T�ídy odolnosti (WK) se musejí prokázat 

zkušebním protokolem. 

 

• žádné požadavky 

• ochrana proti vypá�ení AhS - standardní 
(norma ochrany proti vypá�ení RAL RG 607/13) 

• ochrana proti vypá�ení AhS – extra 
(norma ochrany proti vypá�ení RAL RG 607/13) 

• t�ída odolnosti WK 1 podle normy 

DIN V ENV 1627 

• t�ída odolnosti WK 2 podle normy 

DIN V ENV 1627 
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3.11. Materiály 

3.11.1 Plastové okenní profily 

Profily pro plastová okna musejí odpovídat 

norm� RAL-GZ 716/1, odstavec I. 

Je pot�eba sd�lit, zda se mají nasazovat 

okenní profily z : 

• PVC-U, bílá barva, podle odstavce 1 

• PUR - tvrdá p�na, podle odstavce 2 

• PVC-U-PMMA koextrudovaný materiál, 

podle odstavce 3 

• PVC-U - tvrdá p�na s hliníkovou výztuží, 

podle odstavce 5 

• nebo z PVC-U – kašírovaná fólie, podle 

odstavce 7 

Profily a celý systém musejí odpovídat 

norm� RAL-GZ 716/1, odstavec 

III : „Prokázání zp�sobilosti pro plastové 

okenní systémy“ a základním systémovým 

popis�m od výrobce profilu. 

(Profilové systémy, které odpovídají t�mto 

požadavk�m, jsou uvedené v soupisu 

držitel� zkušebních zna�ek RAL od 

Spole�nosti pro kvalitu plastových okenních 

systém�, Baumschulallee 6, D - 53115 

Bonn, N�mecko.) Pokud by se m�ly použít 

profily z jiných plastických hmot, tak je 

pot�eba doložit pr�kazy výrobce profilu. 

 

• PVC-U bílá barva 

• barva / dekor ___ 

• vnit�ní barva / dekor ___ 

• vn�jší barva / dekor ___ 

• oboustranná barva / dekor ___ 

• jiné plastické hmoty 

_________________ 

• ozna�ení barvy 

_________________ 

• ozna�ení dekoru 

_________________ 
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3.12. Ukotvení do stavby  

Na okna anebo na dve�e se nesmí ze 

samotných stavebních t�les p�enášet žádné 

zatížení. 

Okna a dve�e nesm�jí p�ebírat žádné 

statické zatížení. 

Na to je nutné dávat pozor zvlášt� v t�chto 

p�ípadech : 

• velké vzdálenosti op�rných – 

podp�rných bod� 

• skeletový typ konstrukce zejména 

montovány s možnostmi dilata�ních 

zm�n , 

• vykonzolované  konstrukce, 

• dilata�ní mezery mezi díly stavby. 

 

P�i �ešení spár je nutné dávat pozor na : 

• prohnutí __________ mm 

• vyhnutí ___________ mm 

• r�zné dopl�ky __________ 

 

 

 

Veškeré síly, které plánovit� p�sobí na okna 

anebo dve�e, se musejí odvád�t do 

stavební nosné konstrukce. 

Sem se za�azuje : 

• vlastní hmotnost 

• zatížení silou v�tru a dále 

• provozní zatížení (zát�ž podmín�ná 

uživatelem) 

 

• plná cihla 

• voštinová cihla 

• armovaný beton 

• pórobeton 

• silikátová (vápenopísková) tvárnice 

• d�ev�ná sloupová st�na / zárube� 

• ___________________________ 
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Pokud není možné uskute�nit upevn�ní 

horního dílu okenního rámu na p�eklad, 

musí se vhodnými opat�eními zajistit pevné 

statické zajišt�ní horního  rámu a musí se 

zamezit jejich prohnutí. 

 

• Bez rolet 

• ze strany stavby dodávané p�ekladové 

roletové sk�ínky – tzv. NEUBAU 

• nasazovací sk�ínky nap�. REHAU S 738 

• p�edsazené sk�ínky 

• rozší�ení rám� 

• propojení s roletovým kastlíkem 

• viditelný úhel podhledové strany kastlíku 

• radiální ložisko s h�ídelí 

• podrobné �ešení podle p�ílohy 

• ________________________ 

 

 

V p�ípad� aplikace prvk� odolných proti 

proražení je pot�eba typ a uspo�ádání 

upev�ovacích prost�edk� odvodit 

z montážní sm�rnice zkušebního protokolu. 

Zkouška se uskute��uje podle normy DIN 

V ENV 1 627, p�íloha B. 

Stavební konstrukce a zp�sob osazení 

element� musejí být vhodné pro p�enesení 

vznikajících zatížení. 
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3.13. Zatížení 

3.13.1 Vlastní hmotnost 

a provozní zatížení 

Tato zatížení p�sobí v rovin� okna na 

základ� vlastní hmotnosti oken anebo dve�í, 

a dále na základ� prom�nlivého namáhání 

v d�sledku �innosti osob. 

 

Pro upevn�ní v osazovací spá�e je pot�eba 

použít dostate�n� staticky dimenzované 

upev�ovací prost�edky. 

 

 

Odvád�ní stálého zatížení p�es : 

• Klínky, stabilní špalíky 

 

 

 

• ocelové úhelníky 

• konzoly 

• patky 

• _________________ 

 

 

3.13.2 Zatížení silou v�tru 

Toto zatížení p�sobí kolmo k rovin� okna na 

základ� dynamického tlaku a vlivem 

používání. 

 

Upev�ovací prost�edky 

• trubková rámová hmoždinka (düfle) 

• oto�ná kotva / p�íchytka /  

• úhelníky 

• patky 

• konzoly 

• turbošrouby 

• chemické kotvy 

• _______________ 
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3.14. Stavební p�ipojení 

Platí toto pravidlo : uvnit� t�sn�ji než 

vn� ! 

Používané t�snicí materiály musejí být 

ve sm�ru ven více tzv.difúzn� otev�ené.. 

 

 

• Rovné ost�ní 

• Zalomené vnit�ní ost�ní 

• Zalomené vn�jší ost�ní 

• vn�jší rovina izolace 

• vnit�ní rovina izolace 

• vnit�ní rovina izolace s odv�tráváním 

• ____________________________ 

 

Norma �SN 730540 popisuje, jakým 

zp�sobem je pot�eba zohlednit tepelné 

mosty. 

 

• vnit�ní povrchové teploty 

• pro dané konstrukce v detailu napojení 

 

 

3.14.1 �ešení spár p�i použití 

t�snicích hmot 

Všeobecn� platí : 

• P�i špalet� s ost�ním se má mezi 

rovinou okna a ost�ním udržet minimální 

osazovací spára o velikosti 10 mm. 

• P�i okenních pásech je pot�eba 

p�edpokládat provedení dilatace. 

 

• jednostup�ové 

• dvoustup�ové 

• konstruk�ní spáry – nap�. zvukoizola�ní 

• dilata�ní spáry 

• _____________ 
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3.14.2 Izolace jádrových spár 

Jádrové spáry je pot�eba pr�b�žn� 

naplnit izola�ní hmotou. 

 

• 1-K PUR - na míst� vyp�n�ná izola�ní 

hmota („Ortschaum“) 

• 2-K PUR - na míst� vyp�n�ná izola�ní 

hmota („Ortschaum“) 

• skelná vata 

• minerální vata 

• st�íkaný korek 

• izola�ní pásky 

• ___________ 

 

3.14.3 Ut�sn�ní ze strany 

místnosti 

(viz obrázek 32) 

Provedení je následující : 

 

Ut�sn�ní musí být na stran� místnosti 

provedené jako vzduchot�sné. 

 

 

• Výrobce v rámci montáže 

• ze strany stavby 

 

•  

• okenní fólie *) 

• butylová páska 

• spárová t�snicí hmota nap�… 

bitumenové tmely  
 

Poznámka *) Je použitelné pouze do SSK 3 (RW,R maximáln� 

39 dB) 
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3.14.4 Ut�sn�ní z vn�jší strany 

(viz obrázek 31) 

Provedení je následující : 

 

 

Vn�jší ut�sn�ní musí být provedené jako 

t�sné proti srážkové vlhkosti. 

 

 

• Výrobce s rámci montáže 

• ze strany stavby 

 

 

• impregnovaná páska z p�nové plastické 

hmoty 

• ut�s�ovací fólie 

• butylová páska 

• spárová t�snicí tmely  

• krycí lišta s kombinovanou páskou 

• _____________________ 

 

 

3.14.5 Možná ov��ovací m��ení ze 

strany odb�ratele  

 

 

• m��ení infiltrace 

• termovize – povrchové teploty 

• m��ení hladiny hluku  
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4. Rozm��ení a zjišt�ní reálné stavební situace 

Po ud�lení zakázky je pot�eba z d�vodu p�edcházení chyb v provedení podle výb�rového 

�ízení na objektu ov��it, zda reálné okolnosti na míst� souhlasí s projektem. 

K tomu je nutné zjistit reálnou stavební situaci a stanovit rozm��ení všech okenních 

otvor�. Stanovení stavebních skute�ností je zvlášt� d�ležité p�i rekonstrukcích ve starých 

stavbách. 

 

4.1. P�ejímka stavební p�ipravenosti a poukázání na nedostatky 

 

Pro kontrolu stavu stavební p�ipravenosti a pro p�ípadné poukázání na nedostatky 

projektanta, konstruktéra a zadavatele se doporu�uje použití následujícího postupu : 

• Odpovídají použité stavební materiály a provedení vn�jších st�n projektu ? To jsou 

podklady pro volbu upev�ovacích prost�edk� ! 

• Jaký je typ a stav vn�jších st�n (omítka, klinker, obklada�ky a tak dále.) ? To jsou 

podklady pro volbu vnit�ních a vn�jších t�snicích systém� a pro stanovení vedlejších 

prací. 

• Jaká je k dispozici konstrukce st�n (jednovrstvá nebo dvouvrstvá stavba v�etn� nebo 

bez prov�trávání) ? To je podklad pro volbu p�ipojení a pro rovinu osazení. 

• Od projektanta je pot�eba vyzvednout údaje k p�ípadným pohyb�m stavby v oblasti 

osazení. Tyto údaje jsou rozhodující pro volbu p�ipojovacího profilu a pro �ešení 

dilata�ních spár. 

• Je pot�eba stanovit o�ekávané namáhání ze zatížení silou v�tru, z provozního zatížení 

a tak dále. To jsou základy pro stanovení výztuh, volbu t�sn�ní, kování a síly skla a 

použitého zp�sobu kotvení. 

• Je k dispozici výškový polohopis prvk� na fasád� – P.D.(vym��ovací ná�rtek) ? 

• Je možné zjistit tepelné mosty a vznik nadm�rné vlhkosti ? 

• Požadují se další bezpe�nostní preventivní opat�ení pro osazení? 

 

Na odchylky je nutné písemnou formou upozornit zadavatele, nejlépe do 

stavebního deníku. 
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Podle požadavk� místních stavebních �ád� se musejí okna do konstrukce stavby 

ukotvit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví lidí ani k narušení 

obecné bezpe�nosti. 

 

4.2. Rozm��ení stavebních otvor� 

Než se bude vyráb�t n�jaké okno, je pot�eba v konstrukci stavby (na hrubé stavb�) 

p�em��it rozm�ry okenních otvor�. K tomu se budou m��it okenní otvory v jejich výšce 

(vlevo, uprost�ed, vpravo) a v jejich ší�ce (naho�e, uprost�ed, dole) prov��it odchylky 

v úhlop�í�kách.  

 

Pro výrobu je rozhodující nejmenší zjišt�ný rozm�r. 

 

 
Obrázek 2 : Schéma ke stanovení rozm�r� 

 

P�esné vym��ení znamená polovinu montáže. 
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Pro otvory ve st�n� se vykazují, p�ípustné mezní rozm�ry, uvedené ve výtahu 

v následující tabulce 1. Odborná montáž je možná též v tom p�ípad�, jak popisuje �ešení 

úpravy podle �ádky 6. 

Musí být zajišt�né podmínky pro možnost vodorovn� a svisle vyrovnané a p�esn� 

vyvážené montáže oken. P�itom je pot�eba zohlednit p�esnost vodováhy. Maximáln� 

p�ípustné tolerance pro odchylky od svislého a od vodorovného sm�ru jsou 1,5 mm/m pro 

délky prvku do 3,00 m, ovšem nejvýše 3 mm. 

 

Pokud se z d�vodu p�ekro�ení toleran�ní míry nebo odchylky od udané stavební 

situace požadují zm�nová nebo p�ídavná opat�ení, musejí se smluvn� stanovit p�ed 

za�átkem montáže. 

 

Tabulka 1 : Mezní rozm�ry pro stavební rozm�ry podle normy DIN 18203 (výtah) 

sloupec 1 2 3 

 jmenovitý rozm�r do 3 metr� p�es 3 metry do 

6 metr� 

�ádek odkaz mezní rozm�ry v mm 

5 otvory nap�íklad pro okna, dve�e, 

vestavované prvky 

+/- 12 +/- 16 

6 otvory jaké jsou uvedené výše, ale 

s povrchov� upravenými špaletami a 

zateplené KZS dle �SN 730540. 

+/- 10 +/- 12 

 

Pod povrchov� dohotovenými špaletami je také pot�eba rozum�t, že zde nejsou žádné 

spáry p�i zd�ní, klinkrování nebo podobn�. 
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Obrázek 3 : Pojmy tolerancí – okenní otvor (p�íklad pro jmenovitý rozm�r 1620 mm) 

 

Uvedené pojmy jsou definované v norm� DIN 18 201. 

 

 
Obrázek 4 : Zam��ení - okenní rám 

 

Pokud není kolem dokola zajišt�ná minimální ší�ka spáry, m�l by být proveden 

zápis do montážního, nebo lépe do stavebního deníku objektu. 
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4.3. Pravoúhlost okenních otvor� 

Pomocí výsuvného m��idla a vodováhy je možné ur�it, zda je špaleta ve zdi umíst�ná 

v pravoúhlé poloze. Další možnost pro p�ezkoušení pravoúhlosti p�edstavuje diagonální 

rozm�r. 

K tomu se p�em��í ob� diagonály ve špalet� a navzájem se porovnají. Pokud jsou 

diagonální rozm�ry rozdílné, tak špaleta není v úhlu 90°. 

 

okenní otvor je pravoúhlý    okenní otvor není pravoúhlý 

    

cbac ′=+= 22  cbac ′≠+= 22  

Obrázek 5 : Diagonální rozm�ry 

 

Pro pravoúhlost otvor� oken a dve�í platí úhlové tolerance podle tabulky 2. 

 

Tabulka 2 : Úhlové tolerance podle normy DIN 18202 

odkaz p�ípustné tolerance diagonálního rozm�ru (v mm) p�i 

jmenovitém rozm�ru (v m) 

svislé, vodorovné do 1 m od 1 m do 3 m p�es 3 m do 6 m 

a ost�ní plochy 6 mm 8 mm 12 mm 
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4.4. Sm�rné rozm�ry hrubé stavby 

P�i p�íprav� dve�í se orientují všechny rozm�ry podle sm�rných rozm�r� hrubé stavby . 

Za dodržení t�chto rozm�r� a za vyzna�ení vym��ovacího ná�rtku zodpovídá dodavatel 

hrubé stavby. 

 

Obrázek 6 : Sm�rné rozm�ry hrubé stavby, dve�e 

 

1 = ší�ka sv�tlého otvoru 

• sm�rný rozm�r 

stavby B=RR+(2*5) 

mm 

 

 

 

 

2 = výška od povrchu �isté podlahy až ke spodní 

hran� p�ekladu, pop�ípad� podhledu 

• sm�rný rozm�r stavby H 

 

P�íklad platí pro zd�né konstrukce s obvyklými 

ší�kami spár a s normovanými formáty cihlových 

prvk�.  

P�i bezespárových stavebních dílech platí: stavební 

rozm�r = RR 
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1 = ší�ka sv�tlého otvoru 

2 = výška od povrchu �isté podlahy (OFF) až ke spodní hran� p�ekladu, pop�ípad�  

      podhledu 

3 = metrová zna�ka – srovnávací rovina 

OFF = povrch podlahy stavby 

OFR = povrch hrubé podlahy stavby  

 

Výškové vztažné body : 

Zna�ka srovnávací roviny je ozna�ení, umíst�né p�esn� 1 m nad povrchem �isté 

podlahy (OFF) a nemá být vzdálená více než 10 m od místa osazení výpln�, nejlépe 

na každém ost�ní. Musí být k dispozici v každém podlaží. 

Umís�uje se ve všech místnostech v blízkosti dve�í a oken. 

Pomocí hadicové vodováhy, nivela�ního za�ízení nebo laserového za�ízení se m�že 

zna�ka srovnávací roviny promítnout na požadované místo. 
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4.5. D�lení okna a typy otevírání 

Dílenské výkresy a p�ehled oken slouží ke znázorn�ní d�lení okna a typ� otevírání a dále 

rovn�ž k  situování v dispozici. Zpravidla z toho není možné odvozovat detaily osazení . 

Rozm�ry je proto nutné prov��it  na stavb�. Aby se p�edešlo zp�tným dotaz�m, je nutné 

dále vyjasnit všechny parametry, požadované pro výrobu a montáž oken. 

P�i stanovení sm�ru otevírání se musí výrobci  oken �ídit výkresovou normou a nebo se 

dotázat, pokud sm�r otevírání  není možné z výkres� nebo z provedení výkresu vy�íst. 

V p�ípad� domovních dve�í a balkónových dve�í je nutné stanovit provedení detailu prahu. 

 

Obrázek 7 : Definice normy výkresové normy – sm�ry otevírání  

     
Levé k�ídlo je to k�ídlo, jehož osa otá�ení p�i   Pravé k�ídlo je to k�ídlo, jehož osa otá�ení 

pohledu na jeho otevíranou plochu leží      p�i pohledu na jeho otevíranou plochu leží 

vlevo.           vpravo. 

 

Obrázek 8 : Pohledy na okno 

vnit�ní pohled vn�jší pohled 

       
k�ídlo otevírané dovnit�         k�ídlo otevírané dovnit�  

DIN vlevo           DIN vlevo 

pozorovatel stojí uvnit�         pozorovatel stojí vn� 
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posuvné okno (schéma A) 

      
posuvné k�ídlo levé          posuvné k�ídlo pravé 

pozorovatel stojí uvnit�         pozorovatel stojí uvnit� 
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4.6. Souhrn kritérií, kterým je nutné v�novat pozornost již p�i 

zam��ování  

 zohledn�ní nap�íklad : p�íklad kladených otázek : 
ost�ní vn�jší ost�ní 

vnit�ní ost�ní 
tupé ost�ní 

Je poloha okna ve špalet�  jednozna�n� stanovená 
ze strany projektanta / architekta ? 
(To platí zvlášt� pro tupé ost�ní.) 

statika kotvení odpovídající zatížení 
pro : 
zatížení silou v�tru / vlastní 
hmotností / provozním 
zatížením 
(také nap�íklad odolnost 
proti násilnému prolomení), 
tepelné dilatace, zvláštní 
zatížení (markýzy, 
francouzské dve�e  a tak 
dále) 

Pomocí jakých kotvících prost�edk�, pop�ípad� 
pomocí jakých montážních systém�, je možné okno 
s jistotou p�ipevnit ? 
Je oblast špalety dostate�n� stabilní nap�íklad pro 
turbošrouby francouzských balkónových dve�í  
nebo pro markýzu, pop�ípad� je možné realizovat 
ochranu proti násilnému prolomení ? 

poloha oken 
mimo ost�ní 
otvoru 

ze zakázky není z�ejmé 
p�ídavné zatížení 

Je nap�íklad nutné p�edpokládat zvláštní zatížení 
silou v�tru ? 
Budou se okna osazovat  v kritické oblasti arký�e ? 
(nap�íklad nebezpe�í vzniku kondenzace vody – 
tepelné mosty) 

tepelná izolace 
sendvi�ová 

zateplovací systém,  
konstrukce obvodového 
plášt� 

Je možné napojit osazení oken do izola�ní 
roviny ? Vyžadují se zvláštní 
požadavky ? (nap�íklad pasivní d�m) 

ochrana proti 
hluku 

požadovaná úrove� útlumu  
hluku 

P�edpokládá se speciální geometrie spár ? 

ut�sn�ní t�snicí systém Jaký t�snicí systém se má použít ? (nap�íklad 
t�snicí hmoty, kompri pásky, ut�s�ovací fólie) 
M�že se ut�sn�ní všeobecn� realizovat p�i dané 
situaci špalety ? 

�ešení 
p�ekladu 

Speciální p�eklady na rolety 
ze strany stavby - NEUBAU 
pohyby na stavb� 

Je možné provést upevn�ní na horní stran� ? 
Je pot�eba po�ítat s prohnutím p�ekladu ? 
(Síly z pohybu konstrukcí stavby se nesm�jí 
p�enášet na zabudované prvky !) 

zastín�ní rolety 
skláp�cí okenice 
žaluzie 

Kde je možné upevnit navíjecí elektro pás ? 
Je k dispozici p�ípojka pro napojení motoru rolet ? 
Je možné p�ipevnit skláp�cí okenice na vn�jší 
st�nu ? 

okenní parapet vnit�ní a vn�jší okenní 
parapety, 
materiál okenních parapet� 

Jaká bo�ní drážka se požaduje pro p�ipojení ? 
Jaké odvodn�ní je zapot�ebí ? 
Musí se dávat pozor na tepelné mosty ? 
Je materiál okenního parapetu slu�itelný 
s ut�s�ovacím systémem ? 

práh 
domovní dve�e 
balkón 

prahy rekonstrukce– nebo 
novostavba 
provedení pro bezbariérový 
vstup  
p�ipojení na balkón 

Je možné snadno po�ídit p�ipojení na vodot�snou 
izola�ní rovinu ? 
Jaké odvodn�ní se má zvolit ? 

zvláštní funkce  Jsou nezbytná nap�íklad zapot�ebí zvláštní 
ochranná opat�ení proti mechanickému poškození 
v pr�b�hu stavební fáze ? 
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4.7. Listy pro rozm��ení 

nabídka 
�íslo nabídky 

položka      

zakázka 
�íslo zakázky 

kus�      

datum :       

vystavil : 
dodací požadavek : 
dodací termín : 

hotový rozm�r bez 
p�ipojovacího profilu  
parapetu (v mm) 
ná�rtky : 
• vnit�ní 

pohled 
• vn�jší pohled 
(vyzna�it sm�rnice 
a rozd�lení DIN) 

š: _________ 
v: _________ 

š: _________ 
v: _________ 

š: _________ 
v: _________ 

š: _________ 
v: _________ 

š: _________ 
v: _________ 

zákazník 
jméno : 
ulice : 
PS� / místo : 
telefon : 
datum / podpis : 

 
izolace 

 
• minerální 

vata 
• PU p�na 
• _______ 

 
• minerální 

vata 
• PU p�na 
• _______ 

 
• minerální 

vata 
• PU p�na 
• _______ 

 
• minerální 

vata 
• PU p�na 
• _______ 

 
• minerální 

vata 
• PU p�na 
• _______ 

• odeslání 
• odvoz 
• montáž 
• práce na omítkách 
• demontáž 
• ochrana proti 

prolomení 

• kotvení 
 
 
 
 
 
 
 
• výška 

osazení na 
fasád� 

• rámové 
hmoždinky 

• páskové 
kotvy 

• šrouby 
• zvláštní 

/ podle 
výkresu 

 
• 0 až 8 m 
• 8 až 20 m 
• 20 až 300 m 

• rámové 
hmoždinky 

• páskové 
kotvy 

• šrouby 
• zvláštní 

/ podle 
výkresu 

 
• 0 až 8 m 
• 8 až 20 m 
• 20 až 300 m 

• rámové 
hmoždinky 

• páskové 
kotvy 

• šrouby 
• zvláštní 

/ podle 
výkresu 

 
• 0 až 8 m 
• 8 až 20 m 
• 20 až 300 m 

• rámové 
hmoždinky 

• páskové 
kotvy 

• šrouby 
• zvláštní 

/ podle 
výkresu 

 
• 0 až 8 m 
• 8 až 20 m 
• 20 až 300 m 

• rámové 
hmoždinky 

• páskové 
kotvy 

• šrouby 
• zvláštní 

/ podle 
výkresu 

 
• 0 až 8 m 
• 8 až 20 m 
• 20 až 300 m 

projektant 
jméno : 
ulice : 
PS� / místo : 
telefon : 
datum / podpis  
partner pro komunikaci : 

t�sn�ní uvnit� 
 
 
 
 
 
 
t�sn�ní vn� 

• t�snicí hmota 
+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 
 
• t�snicí hmota 

+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 

• t�snicí hmota 
+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 
 
• t�snicí hmota 

+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 

• t�snicí hmota 
+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 
 
• t�snicí hmota 

+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 

• t�snicí hmota 
+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 
 
• t�snicí hmota 

+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 

• t�snicí hmota 
+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 
 
• t�snicí hmota 

+ výpl�ová 
š��ra 

• stálá spárová 
t�snicí páska 

• t�snicí pás 

Dodavatel 
stavby partner pro 
komunikaci : 
ulice : 
PS� / místo : 
telefon : 
 
materiál  obvodového 
plášt� : (nap�íklad p�í�n� 
d�rované cihly HLZ, beton, 
a tak dále) 
omítka : 
• nosná 
• ot�rová 

• pískuje 

p�ídavné profily 
uvnit� 
 
 
 
p�ídavné profily vn� 

naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 
 
naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 

naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 
 
naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 

naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 
 
naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 

naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 
 
naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 

naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 
 
naho�e typ : 
dole typ : 
vlevo typ : 
vpravo typ : 

• jednovrstvá 
konstrukce st�ny 

• dvouvrstvá 
konstrukce st�ny 

• dvouvrstvá 
konstrukce st�ny /  
odv�tráváním 

sklo (konstrukce 
/ typ) 
 
struktura skla 

hodnota Ug 
hodnota g 

hodnota Ug 
hodnota g 

hodnota Ug 
hodnota g 

hodnota Ug 
hodnota g 

hodnota Ug 
hodnota g 

barva / provedení: m�ížka 
panel / výpl� 
požadavky na 
protihlukovou 
ochranu (hodnota 
zkušebního 
protokolu) 

 
hodnota UP 
 
 
RW,P= ___dB 

 
hodnota UP 
 
 
RW,P= ___dB 

 
hodnota UP 
 
 
RW,P= ___dB 

 
hodnota UP 
 
 
RW,P= ___dB 

 
hodnota UP 
 
 
RW,P= ___dB 
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vn�jší okenní parapet: 
(typ, barva,…) 
vnit�ní okenní parapet: 
(typ, barva,…) 

vn�jší okenní 
parapet: 
 
 
 
 
vnit�ní okenní 
parapet: 
 
 

vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 
 
vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 

vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 
 
vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 

vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 
 
vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 

vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 
 
vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 

vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 
 
vyložení : 
__________ 
ší�ka: 
__________ 

ochrana proti 
tepelným  
zisk�m 
slune�ního 
zá�ení 
• ne 
• ano, 

viz strana 1.2 
 

      

 požaduje se 
p�ídavný statický 
profil 

     

poznámky: 
* _____________ 
* _____________ 
* _____________ 
* _____________ 
* _____________ 
* _____________ 
 

• roletový 
nasazovací 
kastlík 

• p�edsazené 
rolety 

• žaluzie 
p�ekladové sk�ínky: 
revize uvnit� 
revize vn� 

 
• 150 mm 
• 170 mm 
• 190 mm 
• 210 mm 
• _____mm 
 

 
• 150 mm 
• 170 mm 
• 190 mm 
• 210 mm 
• _____mm 
 

 
• 150 mm 
• 170 mm 
• 190 mm 
• 210 mm 
• _____mm 
 

 
• 150 mm 
• 170 mm 
• 190 mm 
• 210 mm 
• _____mm 
 

 
• 150 mm 
• 170 mm 
• 190 mm 
• 210 mm 
• _____mm 
 

 délka roletových 
vodicích lišt 
• PVC 
• d�evo 
• hliník 
 
rozm�r lamel 
pancí�e 

 
 
• _____mm 
 
 
 
 
• _____mm 
 

 
 
• _____mm 
 
 
 
 
• _____mm 
 

 
 
• _____mm 
 
 
 
 
• _____mm 
 

 
 
• _____mm 
 
 
 
 
• _____mm 
 

 
 
• _____mm 
 
 
 
 
• _____mm 
 

 obsluha 
 
 

• vlevo 
• vpravo 
• navíje� 

zapušt�ný do 
zdi 

• výkyvný 
navíje� 

• navíje� 
napolo 
zapušt�ný do 
zdi 

• vlevo 
• vpravo 
• navíje� 

zapušt�ný do 
zdi 

• výkyvný 
navíje� 

• navíje� 
napolo 
zapušt�ný do 
zdi 

• vlevo 
• vpravo 
• navíje� 

zapušt�ný do 
zdi 

• výkyvný 
navíje� 

• navíje� 
napolo 
zapušt�ný do 
zdi 

• vlevo 
• vpravo 
• navíje� 

zapušt�ný do 
zdi 

• výkyvný 
navíje� 

• navíje� 
napolo 
zapušt�ný do 
zdi 

• vlevo 
• vpravo 
• navíje� 

zapušt�ný do 
zdi 

• výkyvný 
navíje� 

• navíje� 
napolo 
zapušt�ný do 
zdi 

 pohon 
 
 

• pásem 
• elektricky 
• klikou 
• centráln� 

• pásem 
• elektricky 
• klikou 
• centráln� 

• pásem 
• elektricky 
• klikou 
• centráln� 

• pásem 
• elektricky 
• klikou 
• centráln� 

• pásem 
• elektricky 
• klikou 
• centráln� 

 barva lamel pancí�e • bílá barva 
• šedá barva 
• béžová 

barva 
• okrová barva 

• bílá barva 
• šedá barva 
• béžová 

barva 
• okrová barva 

• bílá barva 
• šedá barva 
• béžová 

barva 
• okrová barva 

• bílá barva 
• šedá barva 
• béžová 

barva 
• okrová barva 

• bílá barva 
• šedá barva 
• béžová 

barva 
• okrová barva 

 koncová lamela 
pancí�e 

• doraz 
• hliníková 

lamela 
•  

• doraz 
• hliníková 

kolejnice 
• kolejnice 

ost�ní 
• ________ 

• doraz 
• hliníková 

kolejnice 
• kolejnice 

ost�ní 
• ________ 

• doraz 
• hliníková 

kolejnice 
• kolejnice 

ost�ní 
• ________ 

• doraz 
• hliníková 

kolejnice 
• kolejnice 

ost�ní 
• ________ 

 ochrana proti 
násilnému vniknutí 

• proti vysunutí 
nahoru 

• p�ídavné 
zesílení 

• ______ 

• proti vysunutí 
nahoru 

• p�ídavné 
zesílení 

• ______ 

• proti vysunutí 
nahoru 

• p�ídavné 
zesílení 

• ______ 

• proti vysunutí 
nahoru 

• p�ídavné 
zesílení 

• ______ 

• proti vysunutí 
nahoru 

• p�ídavné 
zesílení 

• ______ 
 z�stávají stávající 

rolety 
     

 infiltrace 
 
 
 
násobnost vým�ny 

• �ízená  
• atmosférická 
• rozdíl tlak� 
•  

• regulovaný 
rozdílový tlak  

• neregulovan
ý rozdílový 
tlak 

• motorové 
• uzavíratelné 
• ________ 

• regulovaný 
rozdílový tlak  

• neregulovan
ý rozdílový 
tlak 

• motorové 
• uzavíratelné 
• ________ 

• regulovaný 
rozdílový tlak  

• neregulovan
ý rozdílový 
tlak 

• motorové 
• uzavíratelné 
• ________ 

• regulovaný 
rozdílový tlak  

• neregulovan
ý rozdílový 
tlak 

• motorové 
• uzavíratelné 
• ________ 

 poznámky      
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5. P�íprava montáže 

Po rozm��ení se m�že zahájit p�íprava montáže. P�itom je nutné v�novat pozornost 

následujícím bod�m : 

• Pro hladký pr�b�h je nutné p�esn� roz�lenit a jasn� stanovit rozsahy odborných 

specializací. (Je montážní �eta kvalifikovaná pro všechny rozsahy prací ? Je pot�eba 

provád�t zednické práce, speciální izolace, požárn�-d�lící konstrukce apod. 

• Všeobecn� je pot�eba p�i rozm��ení v�novat pozornost navrženým p�idruženým 

pracem a výkon�m dle nabídky. Pro volbu správných kotevních prost�edk� je nutné 

zvlášt� p�i sanaci starých budov v�novat pozornost charakteru ost�ní. 

• Rovn�ž je pot�eba vyjasnit, zda mají výrobci oken ú�tovat demontáž starých oken 

a také jejich likvidaci jako vedlejší výkon nebo sou�ást dodávky. 

 

5.1. Organizace montážních prací 

Prov��ení p�esnosti stavebních otvor� 

• stav okenních špalet u novostaveb 

• zp�sob ut�sn�ní oken 

• omítka vnit�ního ost�ní 

Prov��ení pracovních podklad� 

• rozm��ení a rozmíst�ní jednotlivých pozic dle P.D. 

• technické výkresy a detaily napojení 

• pracovní a bezpe�nostní pokyny 

• materiálové listy 

Demontáž starých oken p�i renovacích 

• plán demontáže 

• koordinace s postupem prací 

• likvidace pop�ípad� recyklace starých oken 

Montáž-osazení nových oken 

• �asové naplánování 

• �išt�ní, odstran�ní ochranné fólie 

• provedení p�ejímky nebo pop�ípad� p�inejmenším smluvní ustanovení 
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Všeobecné pokyny 

• školení montážních pracovník� 

• použití výhradn� jen p�ípustných montážních prost�edk� u  

• zabrán�ní zne�išt�ní, zvlášt� v p�ípad� barevných profil� 

 

5.2. Požadavky na montáž 

Všechny prvky je pot�eba namontovat, pokud to není výslovn� stanovené jinak, 

vyrovnané ve svislém sm�ru, ve vodorovném sm�ru a p�esn� zalícované. 

P�esná poloha oken a dve�í ve stavebních otvorech, pokud to není p�esn� stanovené, se 

musí ur�it písemnou smlouvou se zadavatelem pop�ípad� s projektantem. 

5.2.1 Kotvení do stavby 

Kotvení  oken a dve�í do stavební konstrukce p�edstavuje základ montáže. Veškeré síly 

p�sobící na okna se musí bezpe�n� p�enášet do staticky ur�ité konstrukce. Nutno vzít 

v úvahu pohyby, vznikající v oblasti p�ipojení. 

5.2.2 Všeobecné zásady 

Podle místního stavebního �ádu je pot�eba okna ukotvit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 

života ani zdraví lidí, a ani k narušení obecné bezpe�nosti. 

Tato základní pravidla platí již pro p�epravu a pro skladování okenních prvk�. 

 

Základní pravidla 

Upevn�ní musí být mechanické. P�ny, lepidla nebo podobné hmoty nejsou jako 

upev	ovací prost�edky p�ípustné. 

P�i upevn�ní musí z�stat zajišt�ná dilatace profilu v d�sledku p�sobení teplotních 

zm�n. 

Na okna se nesm�jí p�enášet síly z pohybu konstrukce stavby. 

 

5.3. Stanovení podrobností montáže 

Zohledn�ní statiky 

• prohnutí v d�sledku zatížení silou v�tru maximáln� l/300, pop�ípad� maximáln� 8 mm 

pro izola�ní zasklení 
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• nainstalování spojek podle statiky, v�nování pozornosti na upevn�ní v ost�ní 

• pozornost v�novat vyztužení rám� p�i použití rolet 

 

Stavebn� fyzikální požadavky 

• tepelná izolace se znázorn�ním pr�b�hu izoterm 

• ochrana proti hluku 

• ochrana proti vlhkosti 

• zajišt�ní min. hygienické vým�ny vzduchu  

• tepelné dilatace, dodržení rozm�ru spár 

 

Upev	ovací prost�edky 

• šroubové upevn�ní s hmoždinkami a bez hmoždinek 

• oto�né plechové kotvy 

• montážní systémy 

• chemické kotvy 

 

Ut�sn�ní 

• montážní PUK p�ny  

• impregnované Kompri - pásky 

• t�snicí provazce 

• t�snicí pásky 

 

Izolace 

• izolace z PU p�ny 

• minerální vata 

• plst�né pásy z minerálních vláken 

• st�íkaný korek 

 

Ochrana proti násilnému vniknutí 

• základní zajišt�ní 

• normy DIN V ENV 1627 / DIN V ENV 1628 / DIN V ENV 1629 / DIN V ENV 1630 
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Detaily p�ipojení 

• kastlíky na rolety (nadpraží, ost�ní,parapet� nebo bez nich) 

• okenní parapety (p�ipojení a izolace, zajišt�ní odvodn�ní rám�, realizace ut�sn�ní, 

a tak dále) 

• p�ídavné upevn�ní pro skláp�cí okenice, francouzské dve�e nebo markýzy 
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6. Provedení montáže 

Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich p�ipojení k obvodové 

konstrukci. 

Odborn� provedené osazení a uspo�ádání stavebních p�ipojovacích spár p�itom má ten 

zásadní význam. 

Zde je pot�eba vyjmenovat všechny stavebn� fyzikální vlivy, které na okna p�sobí (viz 

obrázek 9). 

 

Obrázek 9 : Vlivy p�sobící na okna 
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Krom� vyjmenovaných zatížení od v�tru, provozním zatížením a vlastní hmotností 

dochází k ovlivn�ní vznikajících sil krom� jiného také : 

• ohybovou tuhostí profil� rámu, 

• polohou a po�tem kotevních bod�, 

• teplotním rozdílem vnit�ní a vn�jší teploty, 

• sou�initelem tepelné roztažnosti materiálu okenních rám�, 

• poddajností (pružností) kotevních prvk�. 

 

P�i zanedbání t�chto okolností m�že dojít k poškození materiálu rám� (nap�íklad 

prasklinky v rozích) nebo k selhání kotevních prvk�. 

 

6.1. Ukotvení 

Pro zajišt�ní možnosti dlouhodobého použití oken, dve�í a fasád, se musejí veškeré síly, 

které p�sobí na okna, bezpe�n� odvád�t do stavební nosné konstrukce. 

P�i tom se zde projevují následující síly : 

• zatížení silou v�tru 

• provozní zatížení (také zát�ž podmín�ná uživatelem), 

• vlastní hmotnost. 

 

Základ pro stanovení zatížení p�edstavuje norma DIN 1055. 

6.1.1 Všeobecné pokyny pro ukotvení oken: 

• Správn� vrtat, pracovat bez použití p�íklepu (s výjimkou prací v betonu). 

• V p�ípad� zd�né konstrukce podle možností vrtat do maltové spáry. 

• V�novat pozornost únosnosti a délce hmoždinek, p�i zvážení konstrukce st�ny 

a pokyn� výrobce. 

• K hmoždinkovému systému používat vhodné šrouby, kotvy, patky, montážní systémy 

a tak dále. 

• Vyfukovat vyvrtané otvory. 

• V závislosti na druhu stavebního materiálu obvodového plášt�  je nutné dodržet 

osové a okrajové vzdálenosti, udané výrobcem hmoždinek a dle materiálových 

norem. 
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• Šrouby se musejí utahovat rovnom�rn� a vzhledem k rám�m bez nap�tí (používejte 

vrtací šroubováky a p�íklepová kladiva s omezova�em krouticího momentu). 

• Kombinovat nosné podložky a kotevní prvky 

• Plechové páskové kotvy (ankry) musí být p�išroubovány do armování v rámu. 

Výjimku tvo�í parapetní kotvy, art. 299721 001. 

• Není dovoleno p�ibíjení h�ebík�, a to ani ve speciálním provedení. 

• Šroubování do spodních vodorovných profilových rám� je p�ípustné pouze výjime�n� 

a pak je pot�eba osu šroub� vést pokud možno hluboko do profilu (p�ípadná 

pronikající voda se tak m�že nerušen� odvád�t p�es šikmou drážku). 

• Aby nemohla do ocelových komor pronikat žádná voda, je pot�eba trvale ut�snit hlavy 

hmoždinek. 

6.1.2 P�enesení zatížení 

Zakotvení musí být provedeno mechanicky, aby bylo zajišt�no definované 

p�enesení zatížení. 

Zatížení silou v�tru 

Správná volba kotvících prost�edk� se �ídí v první �ad� podle vznikajících zatížení. Tato 

zatížení jsou závislá na geografické poloze, na výšce budovy, na kategorii území, na 

stávající stavební dispozici a na zp�sobu p�ipojení ke st�n� (viz 3.4.2). 

Použitými upev�ovacími prost�edky se budou v první �ad� odvád�t síly od zatížení v�trem 

a  provozního zatížení. P�ny PUR, t�snicí hmoty s možností st�íkání nebo r�zné izola�ní 

pop�ípad� t�snicí materiály podle aktuálního stavu techniky nemohou p�edstavovat žádné 

upev�ovací prost�edky. 
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Zásady umíst�ní kotvících prvk� pro plastová okna podle obrázku 10. 

Obrázek 10 : Vzdálenosti kotevních bod� pro plastová okna 

 

 
Zvláštní uspo�ádání viz odstavec 6.2.2. 

 

Zatížení vlastní hmotností a provozním zatížením 

Pod tímto ozna�ením se rozum�jí síly, které vznikají na základ� vlastní hmotnosti 

okenních nebo dve�ních prvk� a dále na základ� prom�nlivého zatížení, nap�íklad 

p�sobením osob. 

Rámy musejí být konstruovány pro p�enesení zatížení do konstrukce obvodového plášt� 

a musejí být pomocí obvyklých upev�ovacích prost�edk� p�ipojeny na tuto konstrukci (viz 

obrázek 11). 
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Obrázek 11 : Podkládání okenních prvk� 
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Zárove	 je nutné v�novat pozornost následujícím položkám : 

• Nosné podložky musejí být vyrobené z vhodného materiálu (nap�íklad PVC-U). 

• Uspo�ádání podložek nesmí nep�ípustn� omezovat dilataci prvk�. 

• Podložky musejí v pracovní spá�e z�stat k trvalému odvád�ní zatížení. 

• V p�ípad� prvk�, které jsou uložené p�ed zd�nou konstrukcí, se musejí použít 

p�íslušné stabilní ocelové úhelníky, pop�ípad� konzoly. 

• P�edpokladem je stále dostate�ná ohybová pevnost profil� rámu, v souladu s bodem 

3.4.2. 

• Podložky nesm�jí omezovat pr�b�h následných prací. 

 

6.1.3 Kotevní prost�edky 

Pro volbu správných upev�ovacích prost�edk� je rozhodující aktuální stavební detail 

p�ipojení, konstrukce obvodového plášt� a upev�ovací prost�edky musí tomu vyhov�t. 

Zde je bezpodmíne�n� nutné v�novat pozornost údaj�m výrobce, podle obrázku 4, jako je 

nap�íklad : 

• únosnost na st�ih, 

• maximální vzdálenost mezi rámem a zd�nou konstrukcí : 

maximální volná délka da (konzola - ohybný moment), 

• minimální kotevní hloubka hv, 

• vzdálenost hmoždinek od kraje nosné konstrukce, 

• pr�m�r vrtaného otvoru „d“ a hloubka vrtaného otvoru td, 

• délka hmoždinek „l“. 
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Obrázek 12 : D�ležité rozm�ry pro upevn�ní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6-62 

 

V obrázcích 13 a 14 jsou znázorn�né n�které obvyklé upev	ovací prost�edky. 

Je pot�eba v�novat pozornost údaj�m p�íslušných výrobc� ! 
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P�i upevn�ní rámu v oblasti parapetu se mají volit takové upev�ovací prost�edky, které 

nebudou nutn� vrtat výztužnou komoru ze strany odvod�ovací drážky. 

Pokud to není možné, tak je pot�eba výztužnou komoru trvale ut�snit. 

 

Volba upev�ovacích prost�edk� se �ídí podle materiálové konstrukce obvodového plášt�. 

V p�ípad� z p�í�n� d�rovaných cihel se musí zd�ná konstrukce v oblasti hmoždinek 

zaplnit (nap�íklad p�i použití injek�ní malty Fischer FIS VS 150 C).  
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6.2. Speciální kotvení 

6.2.1 Dopl	kové a speciální profily 

Dopl�kové profily, jako jsou nap�íklad podokenní parapetní profily, rozší�ení a tak dále, je 

nutné vždy  p�išroubovat k hlavnímu profilu, a ut�snit (nap�íklad pomocí kompri-pásk�, 

apod.). 

6.2.2 Roletové kastlíky 

Pokud se okno montuje ve spojení s roletovým kastlíkem, tak je (nasazovací kastlík nebo 

tzv. NEU-BAU kastlík) problematické ukotvení okna na horní stran�. V tomto p�ípad� je 

nutné provést pr�kaz statiky horního osazovacího rámu (viz statika okna). 

Osazovací rám se p�i tom bere jako p�í�ník s jednostranným zatížením (viz. obrázek 15). 

Zesílení nebo pop�ípad� vyztužení je možné provést podle schématu v obrázku 16. 

 

 
Obrázek 15: Okno s roletovým kastlíkem  
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Statická výztuha nasazovacích kastlík� 

Vyztužení roletových nasazovacích kastlík� v p�ipojení na rám okna 

 
1. zesílení výztuhy rámu 2. zesílení výztuhy rámu se  3. zesílení výztuhy rámu  

spojením s výztuhou kastlíku  + výztuž kastlíku 

+ p�ídavný ztuhující profil 
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Statická výztuha zabudovaných kastlík� - tzv. NEU-BAU 

Podle údaj� výrobce ! 

  

 

P�ídavné zesílení rámového profilu 

pomocí r�zných druh� armovacích 

výztuží a sešroubováním krytu 

roletového kastlíku s hlavním 

profilem. Po�et dalších upev�ovacích 

prost�edk� se �ídí podle 

zohled�ovaných požadavk� z bodu 6.1. 

 

Obrázek 16: Výztuha a upevn�ní roletových sk�ínek 

 

V p�ípad� v�tších ší�ek prvk� je pro dostate�né vyztužení a upevn�ní nutné provést 

rozd�lení element�. �ešení je znázorn�no na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Spojení jednotlivých element� s roletovými kastlíky 
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6.2.3 Domovní vchodové dve�e 

Domovní dve�e jsou výrazn�ji namáhané dynamickým zatížením, jako je nap�íklad silné 

p�ibouchávání dve�í, než statickým zatížením. Navíc je u domovních dve�í k dispozici 

menší po�et uzavíracích bod�, než tomu je u oken. Z toho d�vodu se musí vedle již 

popisovaných kotevních  bod�, obvyklých p�i montáži oken, použít další pomocné kotvení 

(obrázek 18). 

 

Obrázek 18 : Upevn�ní domovních dve�í 

 
 

V p�ípad� vícek�ídlých domovních dve�í se sloupky nebo v p�ípad� dve�í provedených 

jako spojované jednotlivé prvky je pot�eba navíc p�ipevnit vyztužovací profily (obrázek 19). 
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Obrázek 19 : Upevn�ní vícedílných domovních dve�í 

 
 
Ukotvení v dolní prahové �ásti se provádí podle schématu v obrázku 20. 
 

 
Obrázek 20: Ukotvení podlahového prahu 
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6.2.4 Spojky 

Pro bezpe�né p�enesení p�sobících sil do stavební konstrukce se musejí armovací prvky, 

použité k vyztužení jednotlivých prvk�, zakotvit též do stavby. P�itom je pot�eba v�novat 

pozornost tomu, že se armovací prvky nikdy nesm�jí zakotvit bez možnosti dilatování, ale 

s jednou volnou stranou podle obrázku 21 musejí mít možnost kluzného pohybu 

umož�ující stavebn� podmín�né zm�ny. 

 

Obrázek 21 : Spojky prvk� 
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P�i v�tších ší�kách anebo výškách prvk� je pot�eba podle údaj� výrobce zajistit kluzné 

ukotvení tak, aby bylo možné zachytit vodorovné a také svislé dilatování profilu (obrázek 

22). 

 

Tabulka 3 : Sm�rné hodnoty pro teplotní zm�ny délky PVC profil� a oken 

 zm�ny délky ∆ (mm) p�i ± 30°C 

ší�ka okna (cm) p�i α PVC-U 70*10-6/K p�i αokno 42*10-6/K 

vyarmovaný PVC profil 

150 ± 3,15 ± 1,9 

250 ± 5,25 ± 3,2 

350 ± 7,35 ± 4,4 

450 ± 9,45 ± 5,7 

 

6.2.5 Odvád�ní zát�že p�es rozší�ení 

P�i nasazení rozší�ení s pohledovou výškou p�es 60 mm nedosta�uje upevn�ní ke zd�né 

konstrukci s p�íchytkami, pop�ípad� s kleštinami (skobami) nebo se šrouby. V takovém 

p�ípad je pot�eba rozši�ující profily p�ipevnit s úhelníky (obrázek 23a a 23b). 
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6.3. Izolace / t�sn�ní 

Požadavky sm�rnice pro ochranu proti tepelným ztrátám : 

Spáry musejí být trvale vzduchot�sn� ut�sn�né. 

Odpor difúze par musí být na stran� místnosti v�tší, než je na vn�jší stran�. P�ipojovací 

spáry se musejí zcela zaplnit izola�ní hmotou. 

 

 
Obrázek 24 : Model funk�ních rovin 

 

Funk�ní rovina 1 : Vzduchot�sné odd�lení vnit�ního prost�edí a vn�jšího klimatu. Opat�ení  

proti difúzi par je t�sn�jší z vnit�ní strany než ochrana proti pov�trnostním vliv�m (funk�ní 

rovina 3). 

Funk�ní rovina 2 : Poloha osazení do stavebního otvoru. Izola�ní rovina : materiál pro 

tepelnou a protihlukovou izolaci. 

Funk�ní rovina 3 : Vn�jší ut�sn�ní, trvale odolné proti srážkové vlhkosti, otev�ené pro 

difúzi par, materiál odolný UV zá�ení. 

 

1 : odd�lení vnit�ního prost�ení a vn�jšího klimatu 

2 : funk�ní oblast 

3 : ochrana proti pov�trnostním vliv�m 
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6.3.1 Ut�sn�ní spár 

Pro izolaci je možné používat nap�íklad následující materiály : 

• jednosložková p�na PUR, 

• dvousložková p�na PUR, 

• skelná vata, 

• minerální vata, 

• st�íkaný korek, 

• izola�ní pásky (kompriband). 

Pozor : 

P�i montáži je pot�eba dbát na to, že použité izola�ní materiály musejí z�stat suché, 

aby si zachovaly svoji izola�ní funkci. 

P�ny PUR p�i vytvrzování vytvá�ejí v�tší nebo menší tlak, a tento tlak se musí 

zachycovat konstrukcí okna a jeho mechanickým zakotvením. 

Otev�ené p�ídavné profily v rovin� okna se musejí p�i montáži na stran� místnosti 

uzav�ít a na vn�jší stranu otev�ít. 

 

Zvláštní pozornost je zde pot�eba v�novat roletovým kastlík�m v oblasti horní �ásti 

a v oblasti revizní klapky, zde nesmí v d�sledku vytvrzování p�ny PUR dojít k žádným 

deformacím. Je nutné postupovat v souladu s údaji výrobce (obrázek 25). 

 

Obrázek 25 : Izolace v oblasti roletové sk�ínky (zobrazení �ezu) 

p�edtím : 
 
montážní p�na 
 
podélná drážka v kastlíku pro výstup 
pancí�e 
 
 
potom : 
 
podélná drážka v kastlíku pro výstup 
pancí�e 
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6.3.2 �ešení spár 

Pro �ešení spár je pot�eba zohlednit informa�ní list IVD (Pr�myslový svaz pro t�snicí látky) 

�íslo 9. 

Jednofázové ut�sn�ní: K sou�asné ochran� proti dešti a v�tru slouží jeden vhodný t�snicí 

prost�edek (obrázek 26). 

 
Obrázek 26 : Jednofázové �ešení spár          Obrázek 27 : Dvoufázové  �ešení spár 

 

Dvoufázové ut�sn�ní: První úrove� pomocí konstruk�ních prvk� zabra�uje pronikání 

dešt� (p�ekrývání), a vodu kontrolovaným zp�sobem odvádí dol�. Konstrukce v žádném 

p�ípad� nep�edstavuje ze všech stran uzav�ený systém. Druhá úrove� je provedená jako 

ochrana proti v�tru (obrázek 27). 

Konstruk�ní spáry 

Konstruk�ní spáry se t�sní pomocí vhodného p�ipojovacího systému s t�snicími 

manžetami, p�i použití vhodných plastových profil� není pot�eba žádné další t�sn�ní. 

Dilata�ní spáry 

Dilata�ní spáry : Spáry, u kterých je pot�eba p�i používání po�ítat se zm�nami délek na 

základ� teplotních výkyv� v pr�b�hu roku. 

V p�ípad� plastových oken se zde vyžaduje zvláštní pozornost a pe�livé zpracování 

detail�. 

Tyto dilata�ní spáry lze ut�s�ovat t�snicími hmotami s možností vyp�n�ní, 

impregnovanými t�snicími páskami z elastických hmot (nap�. Kompri-pásky) nebo 

fóliovými t�snicími systémy. 
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Obrázek 28: Ut�sn�ní s použitím        Obrázek 29 vpravo : Ut�sn�ní s použitím 

t�snicích tmel� mezi omítacím profilem       p�edem stla�ené t�snicí pásky a 

a plastovým oknem         zalištování na omítku 

 

U rám� s drážkami je výhodné, pokud t�snicí hmota nate�e do spojovací drážky a tak 

vznikne pomocné ukotvení. 

 

 
Obrázek 30 : T�snicí hmota ve spojovací drážce 
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6.3.3 Ut�s	ovací systémy 

Ší�ky spár pro t�snicí hmoty musejí být p�i hloubce t = 0,5  b v�tší nebo rovné 6 mm 

(viz výkres v tabulce 4). 

Ší�ka spáry se stanovuje na základ� dilatování profilu v d�sledku p�sobení výkyv� teploty 

(tabulka 4). 

 

Tabulka 4 : Minimální ší�ky spáry „b“ pro p�ipojovací spáry s t�snicí hmotou 

 

 

 

 

 

Materiál okenního profilu 

bSta pro t�snicí hmoty 

s celkovou p�ípustnou 

deformací 25 % 

 
bSti pro t�snicí hmoty 

s celkovou p�ípustnou 

deformací 15 % 

bAa pro t�snicí hmoty 

s celkovou p�ípustnou 

deformací 25 % 

 
bSti pro t�snicí hmoty 

s celkovou p�ípustnou 

deformací 15 % 

 délka prvku v m 

 do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5  do 3,5 do 4,5 

 minimální ší�ka spáry pro kolmé, 

rovné ost�ní, bS v mm 

minimální ší�ka spáry 

pro zalomené ost�ní, bA 

v mm 

PVC-U (bílá barva) 10 15 20 25 10 10 15 

PVC-U (s barevným 

povrchem) 

15 20 25 30 10 15 20 

 

bSti  minimální ší�ka spáry pro rovné ost�ní, strana místnosti 

bSta  minimální ší�ka spáry pro rovné ost�ní, vn�jší strana 

bAa minimální ší�ka spáry pro zalomené ost�ní, vn�jší strana 
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6.3.4 Ut�sn�ní spár 

Úkol t�sn�ní je následující : Zabránit unikání vlhkosti do spáry. To platí stejn� pro 

srážkovou vlhkost na vn�jší stran� jako také pro vlhkost z místnosti na vnit�ní stran�. 

Ut�sn�ní musí : 

• být t�sné proti v�tru, tlumit hluk, tepeln� izolovat, 

• kompenzovat zm�ny délky  stavebn� podmín�nými pohyby nebo pohyby oken 

• odolávat stárnutí, protože by mohly vznikat trhlinky a docházelo by k bo�nímu 

odtrhávání. 

 

Platí následující princip : uvnit� t�sn�ji než vn�. 

 

P�itom se zde rozlišuje : 

Funk�ní rovina 1 : Vnit�ní ut�sn�ní zajiš�uje odd�lení klimatu v místnosti a vn�jšího 

klimatu. 

Funk�ní rovina 2 : Ukotvení do konstrukce obvodového plášt� a zvuková a tepelná 

ochrana. 

Funk�ní rovina 3 : Vn�jší ut�sn�ní proti pov�trnostním vliv�m. 

 

Funk�ní roviny 1 a 3 (viz obrázek 9) se kombinují podle principu vyšší difúzní odpor 

uvnit� než vn�. 

Zde je pot�eba v�novat pozornost údaj�m výrobce t�snicích materiál�. Podrobné 

znázorn�ní geometrie spár a provedení sty�ných ploch je možné získat z informa�ního 

listu IVD �íslo 9 „T�snicí hmoty pro p�ipojovací spáry oken a vn�jších dve�í – základy pro 

konstrukci detailu a jeho provedení“. 

 

Funk�ní rovina 3 musí být provedená jako t�sná proti srážkové vlhkosti, funk�ní rovina 

1 slouží k odd�lení klimatu v místnosti a vn�jšího klimatu. V obou funk�ních rovinách 

musejí být izola�ní hmoty uspo�ádané tak, aby rovina 2 byla pr�b�žn� uzav�ená. 

V p�ípad� nerovných ploch je pot�eba použít pastovité lepicí hmoty. 

Nesmí se používat fólie s obsahem bitumenu - pro p�ilepení na PVC profil 

P�íklady vhodného ut�sn�ní spár se uvád�jí v obrázcích 31 až 33. 
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Obrázek 31 : P�íklady pro ut�sn�ní spár na vn�jší stran�, volba spárové izolace podle 

bodu 6.3.1 
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Obrázek 32 : P�íklady pro ut�sn�ní spár na vnit�ní stran� 
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Rovina t�sn�ní musí také pokra�ovat do oblasti bo�ního p�ipojení okenního parapetu 

(obrázek 33). 

 

 
Obrázek 33: Ut�sn�ní v oblasti bo�ního napojení okenního parapetu - p�íklady detailu 

 

Volba t�snicích materiál� se bude p�izp�sobovat okolnostem stavebního detailu napojení. 

Kritéria volby jsou daná geometrií spár a rovn�ž materiálem stavební konstrukce v míst� 

styku (nap�. zd�né konstrukce). I zde je nutné v�novat pozornost údaj�m výrobce, jako je 

nap�íklad správný zp�sob použití t�snicích hmot. To platí zejména pro povrchovou 

vlhkost, tlakovou pevnost, teplotní parametry, materiálovou snášenlivost a povrchovou 

p�ilnavost. Podle povahy materiálu se zde musí použít p�edb�žná úprava nap�. základní 

barvou (primer). 
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6.3.5 T�snicí materiály 

P�íklady vhodných t�snicích materiál� jsou uvedené v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 : P�ehled vhodných ut�s�ovacích systém� 

základní surovina p�íklad použití p�i navrhování a p�i 

provedení se musí v�novat 

pozornost : 

t�snicí hmoty - tmely, PVC p�ny apod. 

silikon, 

polysulfid, 

polyuretan, 

polyéter (SMP), 

akrylová disperze  

• p�ilnavost a snášenlivost 

• p�ípustná celková 

deformace 

• pracovní postup 

• uspo�ádání detailu 

• zatížení p�ídržných ploch 

impregnované t�snicí pásky - KOMPRI-BAND 

polyuretanová p�nová páska 

s impregna�ní látkou 

 

• stupe� stla�ení 

• tlakové plochy 

• spáry, provedení hran 

• snášenlivost 

• pr��ez 

t�snicí pruhy 

polyizobutylen, 

EPDM, 

m�kké PVC 

 

• mechanické zajišt�ní p�i 

malé lepicí ší�ce 

• dostate�ná p�ilnavost 

• p�ekrývané nalepování 

• p�edb�žná p�íprava 

p�ídržných ploch 

• snášenlivost lepicí hmoty 
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t�snicí pásky 

butyl, 

polyizobutylen 

 

• dostate�ná p�ilnavost 

• p�ekrývané nalepování 

• p�edb�žná p�íprava 

p�ídržných ploch 

• p�itla�ovací tlak p�i 

nalepování 

• pohybové smy�ky 

elastomerové spárové pásky 

polysulfid, 

silikon, 

polyuretan 

 

• snášenlivost 

• p�edb�žná p�íprava 

p�ídržných ploch 

• provedení hran, spáry 

• krytí 

 

6.4. Ochrana viditelných ploch profil� okna, prosklené výpln� 

Pro ochranu provedených výkon� platí norma DIN 18 355. Doporu�uje se stanovení 

jednotlivých opat�ení pomocí smlouvy se zadavatelem. K ochran� ploch rám� proti 

zašpin�ní, proti p�epravním a montážním škodám, proti montážní p�n� a tak dále se 

doporu�uje zakrýt viditelné plochy pomocí ochranné fólie.  Ochranné fólie, nanesené již 

z výroby, je zpravidla nutné po provedeném osazení do stavby okamžit� odstranit. 

 

6.5. �išt�ní oken 

�išt�ní oken zahrnuje odstran�ní ne�istot, zp�sobených dodavatelem až do doby 

bezprost�edn� po namontování oken (sem nap�íklad nepat�í zne�išt�ní z ovzduší). 

Sm�jí se použít výhradn� jen �isticí prost�edky doporu�ené výrobcem systému. 

Na oknech zachycené zbytky montážní p�ny je pot�eba odstra	ovat neprodlen�, 

p�ed jejich vytvrzením speciálními odstra	ova�i. 
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6.6. Záv�re�ná kontrola 

Po dokon�ení montážních prací je pot�eba p�ekontrolovat funkci všech otvíravých díl� 

z hlediska jejich chodu a tuto kontrolu zaprotokolovat. 

 

6.7. Údržba a ošet�ování 

Okna, stejn� jako jiné stavební �ásti, také vyžadují pr�b�žnou údržbu a ošet�ování s cílem 

zachování možnosti jejich použití. „Stavební výrobky se sm�jí používat jen tehdy, pokud 

stavební za�ízení p�i jejich použití s �ádným zp�sobem údržby, v pr�b�hu k jejich ú�elu 

odpovídající p�im��ené doby trvání, spl�ují technické požadavky a jsou schopné užívání.“ 

Po ukon�ení montáže se proto má uživatel upozornit na  okolnosti údržby a s odvoláním 

na informa�ní listy „Údržba a ošet�ování“ - dle výrobce rovn�ž na možnosti servisní 

smlouvy. 

 

6.8. V�trání 

V�trání se má nezávisle na oknech regulovat nastavitelným v�tracím za�ízením podle 

normy �SN 730540, které pat�í k základní výbav� budov. 

Je to úkol p�i �ešení projektu. Zajišt�ní základní úrovn� v�trání (0,5/h pro obytné 

místnosti) není pouze úkolem okenních t�sn�ní. 

Vzhledem ke stavebním škodám, vznikajícím v d�sledku p�sobení vlhkosti ve vnit�ních 

prostorách zvlášt� p�i sanaci starých staveb, ve kterých zpravidla nejsou k dispozici 

decentralizovaná v�trací za�ízení, je pot�eba uživatele upozornit na pot�ebu d�kladného 

v�trání pomocí pravidelného otevírání oken nebo zajišt�ní p�íslušných technických 

opat�ení. 

 

6.9. P�ejímka 

Po ukon�ení montáže a po vy�išt�ní osazených oken a dve�í je pot�eba se zadavatelem 

provést p�ejímku provedených výkon� a písemnou formou ji potvrdit. 
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6.10. Recyklace vymontovaných oken 

P�i sanaci starých staveb je zpravidla zapot�ebí zlikvidovat vymontovaná stará okna. 

Pokud se p�itom jedná o plastová okna, musejí se p�edat do za�ízení pro recyklaci 

materiál�.  
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7. Stavebn� fyzikální požadavky 

Okna a dve�e uzavírají otvory ve st�nách budov a musejí v�etn� p�ipojovacích spár tvo�it 

jejich integrální sou�ást. 

Zvlášt� ve vn�jších st�nách se musejí spl	ovat tyto úkoly : 

• odd�lení vn�jšího klimatu a klimatu v místnosti, 

• osv�tlení vnit�ních prostor denním sv�tlem, 

• funk�ní schopnost p�i otevírání a zavírání, 

• v�trání vnit�ních prostor p�es otev�ená okna a dve�e, 

• zajišt�ní spolu s ostatními opat�eními min. hygienickou vým�nu vzduchu 

 

To znamená, že okna a dve�e v�etn� p�ipojovací spáry musí v pr�b�hu jejich užívání 

trvale odolávat vliv�m, uvedené v tabulce 6 : 

 

Tabulka 6 : Vlivy, p�sobící na okna, dve�e a p�ipojovací spáry 

 p�sobící vliv normy 

• z vn�jší strany teplotní zm�ny, 

déš�, vítr, UV zá�ení, hluk, 

dynamické zatížení 

z provozu, a tak dále 

DIN 18 055, DIN EN 1026 

DIN EN 1 027, DIN 4109 

DIN EN 12211, DIN EN 513 

• z prostoru místnosti vlhkost v místnosti, 

teplota vzduchu v místnosti 

DIN 4108 

• z vlastní konstrukce 

výpln� 

zm�ny délky, zm�ny tvaru, 

vlastní hmotnost 

DIN EN 1 07, DIN EN 5 14 

• z používání tahové – ohybové síly 

z používání 

DIN EN 1 07, EN 12046-1, 

EN 1 2400 

• z konstrukce stavby pohyby stavební konstrukce, 

tolerance 

DIN 18201, DIN 18202 

DIN 18203-1, DIN 18203-3 

 

Na základ� stavebn� fyzikálních vliv� se p�i montáži oken a p�i provedení p�ipojovacích 

spár vyžaduje dodržení následujících zásad. 
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7.1. P�sobení vody a vlhkosti 

Vodu je p�ítomná všude a v rozmezí normálních teplot se jako jedine�ná látka objevuje ve 

všech t�ech skupenstvích (v plynném skupenství jako vodní pára; v kapalném skupenství 

jako voda; a v pevném skupenství jako sníh a led), a to tvo�í p�í�inu vzniku mnoha škod 

na budovách. Pokud voda proniká, a� již p�ímo nap�íklad p�sobením dešt� z vn�jší strany 

nebo difúzí vodních par z vnit�ního prostoru, do st�n nebo do jiných �ástí budovy a zde 

kondenzuje, tak to vede ke vzniku stavebních škod. Ty se projevují jako provlhnutí, 

bobtnání a smrš�ování, mrazové škody anebo jako zvýšené tepelné ztráty a zhoršení 

mechanických pevností. Ve spojení s atmosférickým kyslíkem se objevují také korozní 

škody. 

Na okna a p�ipojovací spáry p�sobí déš� z vn�jšího prostoru a vysoká relativní vlhkost 

vzduchu z vnit�ního prostoru. 

 

7.2. Deš�ová voda 

Ochrana proti deš�ové vod� musí p�sobit na vn�jší stran� budovy. Musí zabránit vstupu 

deš�ové vody do vnit�ního prostoru a do p�ipojovací spáry. Voda, proniklá do st�ny 

budovy a do p�ipojovací spáry, musí odcházet difúzí sm�rem ven. Voda, proniklá do 

funk�ní oblasti, se musí kontrolovaným zp�sobem odvád�t ven. 

Pozor : N�které betony nepropouští vodu. Ut�sn�ní se nejlépe dosáhne použitím 

vícestup�ového ut�sn�ní (viz obrázek 27). 

7.2.1 Vlhkost ve vnit�ním prostoru 

Zatím co budovy postavené historickými stavebními metodami obsahují dostate�né otvory 

nebo pop�ípad� net�snosti, p�es které m�že vlhkost odcházet z vnit�ku budovy sm�rem 

ven, tak novými zákony stanovené požadavky na tepelnou a protihlukovou ochranu budov 

vedou k nutnému vzniku „ut�sn�né“ budovy. 

Pro uvnit� ležící systém odd�lení klimatu místnosti (rovina 1) a vn�jšího klimatu 

z toho vyplývá : 

• Musí vytvá�et bezvadn� t�sný úplný systém v rozsahu okno – p�ipojovací spára –

 st�na místnosti. 

• Jeho teplota musí ležet nad teplotou rosného bodu vnit�ního prostoru.!!! 

• Musí být uvnit� vzduchot�sný. 
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V p�ípad� režimu vlhkosti ve vnit�ním prostoru musí jít nejen o zohledn�ní vodní páry, 

vznikající p�i va�ení a koupání, ale také o objem vody vypa�ovaný obyvateli vnit�ního 

prostoru. Za normálních obytných podmínek „vypa�uje“ �ty��lenná rodina denn� asi 12 až 

14 litr� vody. Tato vlhkost se musí odvést pomocí kontrolovaného v�trání. P�íliš vysoká 

úrove� vzdušné vlhkosti uvnit� budovy neznamená jen zdroj škod na budov�, pokud se 

sráží na chladných zdech nebo v nich kondenzuje. Rovn�ž také ovliv�uje klima vnit�ního 

prostoru. Souvislost vlhkosti vzduchu v místnosti a teploty vzduchu v místnosti s pohodou 

v místnosti je vid�t na grafu pole pohody v místnosti, stanoveném Leusdenem 

a Freymarkem (obrázek 34). Krom� teploty vzduchu v místnosti a relativní vzdušné 

vlhkost je p�itom rozhodujícím faktorem pro pohodou také povrchová teplota okolních 

ploch (která má ležet v oblasti 20 až 25°C) a p�ívod chladn�jšího �erstvého vzduchu. 

 

Obrázek 34 : Pole pohody v místnosti podle Leusdena a Freymarka 

 

Raumtemperatur t (°C) 

teplota v místnosti „t“ (°C) 

 

unbehaglich feucht 

nep�íjemné vlhko 

 

behaglich 

p�íjemné a p�íznivé prost�edí 

 

noch behaglich 

ješt� p�íznivé prost�edí 

 

unbehaglich trocken 

vysoké sucho 
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7.1.2.1. Vzdušná vlhkost 

Schopnost vzduchu k p�ijímání vody je teplotn� závislá, ale omezená. Pokud dojde 

k p�ekro�ení maximáln� možného množství vodních par, bodu nasycení, tak nadbyte�né 

vodní páry se vyt�s�ují jako kondenza�ní voda. 

Teplý vzduch m�že p�ijmout více vody, než vzduch chladný. P�i 100% relativní vzdušné 

vlhkosti se dosahuje rosný bod. Pokud se teplý vzduch ochlazuje a v d�sledku toho 

vzr�stá hodnota relativní vzdušné vlhkosti, tak p�i dosažení hodnoty rosného bodu bude 

nadbyte�ná vodní pára kondenzovat a bude se srážet ve form� kapalné vody - 

kondenzátu. 

 

Obrázek 35 : K�ivka rosného bodu 

 
Dampfdruck (Pa) tlak par (Pa) 

Temperatur (°C) teplota (°C) 
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P�íklad : 

Teplota v místnosti je ti = 20°C, vnit�ní relativní vlhkost je 50%.ϕi = 50 % 

Aktuální tlak par je 1169 Pa 

Tlak nasycených par je 2338 Pa 

Teplota rosného bodu je podle diagramu Ø rosný bod = 9,25°C 

 

Tabulka 7 : Teplota rosného bodu v závislosti na teplot� a na relativní vlhkosti 

 Teplota rosného bodu Ø 
��ve °C, p�i relativní vlhkosti vzduchu : 

teplota 

vzduchu °C 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

30 10.6 12.9 14.9 16.8 18.4 20.0 21.4 22.72 23.9 25.1 26.2 27.2 28.2 29.1 

29 9.7 12.0 14.0 15.9 17.5 19.0 20.4 21.7 23.0 24.1 25.2 26.2 27.2 28.1 

28 8.8 11.1 13.1 15.0 16.6 18.1 19.5 20.8 22.0 23.2 24.2 25.2 26.2 27.1 

27 8.0 10.2 12.2 14.1 15.71 7.2 18.6 19.9 21.1 22.2 23.3 24.3 25.2 26.1 

26 7.1 9.4 11.4 13.2 14.8 16.3 17.6 18.9 20.1 21.2 22.3 23.3 24.2 25.1 

25 6.2 8.5 10.5 12.2 13.9 15.3 16.71 8.0 19.1 20.3 21.3 22.3 23.2 24.1 

24 5.4 7.6 9.6 11.3 12.9 14.4 15.8 17.0 18.2 19.3 20.3 21.3 22.3 23.1 

23 4.5 6.7 8.7 10.4 12.0 13.5 14.8 16.1 17.2 18.3 19.4 20.3 21.3 22.2 

22 3.6 5.9 7.8 9.5 11.1 12.5 13.9 15.1 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3 21.1 

21 2.8 5.0 6.9 8.6 10.2 11.6 12.9 14.2 15.3 16.4 17.4 18.4 19.3 20.2 

20 1.9 4.1 6.0 7.7 9.3 10.71 2.0 13.2 14.4 15.4 16.4 17.4 18.3 19.2 

19 1.0 3.2 5.1 6.8 8.3 9.8 11.1 12.3 13.4 14.5 15.5 16.4 17.3 18.2 

18 0.2 2.3 4.2 5.9 7.4 8.8 10.1 11.3 12.5 13.5 14.5 15.4 16.3 17.2 

17 -0.6 1.4 3.3 5.0 6.5 7.9 9.2 10.4 11.5 12.5 13.5 14.5 15.3 16.2 

16 -1.4 0.5 2.4 4.1 5.6 7.0 8.2 9.4 10.5 11.6 12.6 13.5 14.4 15.2 

15 -2.2 -0.3 1.5 3.2 4.76.

1 

7.3 8.5 9.6 10.6 11.6 12.5 13.4 14.2 14.2 

14 -2.9 -1.0 0.6 2.3 3.75.

1 

6.4 7.5 8.6 9.6 10.6 11.5 12.4 13.2 13.2 

13 -3.7 -1.9 -0.1 1.3 2.8 4.2 5.5 6.6 7.7 8.7 9.6 10.5 11.4 12.2 

12 -4.5 -2.6 -1.0 0.4 1.9 3.2 4.5 5.7 6.77 .78.7 9.6 10.4 11.2 11.2 

11 -5.2 -3.4 -1.8 -0.4 1.0 2.3 3.5 4.7 5.8 6.77 .78.6 9.4 10.2 10.2 

10 -6.0 -4.2 -2.6 -1.2 0.1 1.4 2.6 3.74.

8 

5.8 6.7 7.6 8.4 9.2 9.2 

Poznámka 1) : P�ibližn� je možné lineárn� interpolovat. 

 

 

 

 



 

 7-90 

 

Tabulka 8 : Bod nasycení vodních par 

Bod nasycení, tedy relativní vlhkost vzduchu 100 %, je nap�íklad : 

teplota (°C) bod nasycení (g/m3) 

- 10 °C 2,14 

± 0 °C 4,84 

+ 10 °C 9,4 

+ 20 °C 17,3 

+ 30 °C 30,3 

 

Tuto hodnotu je možné zjistit z k�ivky rosného bodu (nap�íklad obrázek 35) nebo z tabulek 

rosného bodu (nap�íklad tabulka 7). 

7.1.2.2. Pr�b�h izoterm 

Izotermy jsou �áry nebo plochy, na kterých je stejná teplota. P�enos tepla, tedy tepelný 

tok, probíhá od vyšší teploty k nižší teplot�, tedy ve sm�ru z teplejší oblasti do 

chladn�jší oblasti. 

Proto se difúzní proud vodních par, sm��ující zevnit� sm�rem ven, ochlazuje v souladu s 

teplotním spádem . Spolu s tímto ochlazením klesá i bod nasycení. Jakmile se dosáhne 

teplota rosného bodu, tak se bude nadbyte�né množství vodní páry srážet ve form� 

kondenza�ní vody. Ideální je, pokud se rosný bod dosáhne teprve na vn�jší ploše budovy, 

nebo ve vn�jším prostoru. 

Aby se p�edešlo vzniku škod p�sobením kondenza�ní vody, tak norma �SN 730540 

ukládá pro neklimatizované obytné a kancelá�ské budovy v zimním kondenza�ním období 

jako základ výpo�tu následující zjednodušený p�edpoklad : 

vn�jší klima :   - 15 °C, 80 % relativní vlhkost vzduchu 

vnit�ní klima :  + 20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu 

doba trvání :   60 dní 

 

Za t�chto p�edpoklad� se dosáhne teplota rosného bodu p�i 9,3 °C. Pro praxi se 

stanovuje pr�b�h izotermy 10 °C ve vn�jším plášti. Potom se musí volit detail osazení 

oken tak, aby izoterma 10 °C nezabíhala na vnit�ní povrch pop�ípad� do vnit�ního 

prostoru. 
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Pokud ale rosný bod leží uvnit� vn�jšího plášt� nebo p�ímo na vnit�ním povrchu, tak : 

• kondenza�ní voda musí mít možnost vydifundovat ven 

• p�ípadn� se musí kondenza�ní voda odvád�t tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na 

konstrukci stavby. 

 

V prvním p�iblížení se tento stav dosáhne, pokud rovina osazení: 

• p�i jednovrstvé zdi leží uprost�ed ost�ní, 

• p�i sendvi�ové konstrukci zdi leží v oblasti tepelné izolace 1). 

 

Poznámka 1) : U firmy Rehau je možné p�edložit dotaz pro výpo�et dvourozm�rného 

tepelného toku. 

 

P�íklady pr�b�hu izoterm pro typické situace osazení jsou uvedené v obrázcích 36 až 39. 

Aby se pomocí konstruk�ních opat�ení omezilo riziko vzniku plísn�, která se objevuje již 

od relativní vzdušné vlhkosti 80%, je podle normy �SN 730540 na stran� místnosti 

pot�eba dodržet povrchovou teplotu nepr�hledné konstrukce Θsi 
 13,2 °C (okna se z toho 

vyjímají). 

To znamená, že teplotní faktor musí být tRsi 
 0,70. Platí vztah : 

tRsi = (Θsi – Θe) / (Θi – Θe) 

kde : 

Θsi = povrchová teplota na stran� místnosti 

Θi = vnit�ní teplota vzduchu = 20°C 

Θe = vn�jší teplota vzduchu 

 

 
 

Obrázek 36 : Vliv polohy osazení  na pr�b�h izotermy 10 °C u jednovrstvé konstrukce 
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Obrázek 37: Sendvi�ová konstrukce obvodového plášt� s osazením okna do roviny 
tepelné izolace, kotveného pomocí speciálních nosných kotev 
 

 
Obrázek 38: Standardní detail osazení okna do konstrukce s provedeným KZS. 
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Obrázek 39: Standardní detail osazení okna uprost�ed ost�ní konstrukce, opat�ení KZS 
v�etn� ost�ní, nadpraží a pod parapetním plechem 
 

7.1.2.3. Difúze vodních par 

V plynech, v kapalinách, i v samotných pevných látkách dochází k vyrovnávání 

koncentrací, které je krom� jiného závislé na teplot�, tlaku a rozdílu koncentrací, 

a ozna�uje se jako difúze. 

Vyšší parciální tlak vodních par a vyšší teplota ve vnit�ním prostoru zp�sobují difúzi 

vodních par ze strany místnosti p�es pláš� budovy sm�rem ven. 

Každý materiál p�itom staví pronikajícímu toku vodních par ur�itý specifický odpor, který 

se stanovuje pomocí sou�initele difúzního odporu µ. O co je menší hodnota sou�initele µ, 

o to více vodních par m�že materiálem difundovat (viz tabulka 9). 
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Tabulka 9 : Sou�initel difúzního odporu vodních par µ pro stavební materiály (výb�r). 

Obsažné údaje uvádí norma DIN 4108-4. 

materiál sou�initel difúzního odporu µµµµ 

vzduch 1 

omítka a krycí štuk 6 - 10 

sádrová a vápenná omítka 4 - 10 

normální beton 60 - 100 

keramzitový beton (hustota 0,5 až 1,0 g/cm3) 2 - 10 

sádrokartonové desky 4 - 10 

zd�né konstrukce z pohledových cihel (klinker) 100 

zd�né konstrukce z plných nebo z dutinových 

cihel 

10 - 16 

vn�jší st�na z obkladových pásk� (klinker) 200 

korkové desky 5 - 10 

d�evo 50 

d�evot�ískové desky 10 - 50 

minerální vata, spojovaná 1 

extrudovaná Polystyrolová p�na 60 - 100 

polyuretanová p�na (hustota 0,030 až 

0,040 g/cm3) 

60 

p�na fenolové prysky�ice (hustota 0,020 až 

0,100 g/cm3) 

50 

bitumenové st�ešní a t�snicí pruhy, síla 3,0 mm 10.000 až 80.000 

bitumenové pásy s vloženou kovovou fólií, síla 

2,2 mm 

parot�sný materiál 

fólie PVC 50.000 

polyetylénová fólie 100.000 

hliníková fólie (125 g/m2) parot�sný materiál 

sklo parot�sný materiál 

 

Sou�initel difúzního odporu vodních par µ p�edstavuje pom�rové �íslo, které udává, 

kolikrát je v�tší difúzní odpor vrstvy daného materiálu, n�ž odpor stejn� silné vrstvy 

vzduchu. Tato hodnota se musí vynásobit sílou vrstvy d (m) a tak se získá ekvivalentní 

síla vzduchové vrstvy sd = µ�� d (m) 
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Z toho vyplývá : 

• Na stran� místnosti se musejí používat materiály s vysokou hodnotou sou�initele 

difúzního odporu vodních par µ. 

• Na vn�jší stran� se potom musejí používat materiály s nízkou hodnotou sou�initele 

difúzního odporu vodních par µ. 

• Aby mohly být nadifundované vodní páry odvedeny sm�rem ven, musí být celý 

pláš� budovy, v�etn� p�ipojovací spáry, uvnit� mén� difúzn� propustný než vn�. 

• I voda pronikající z vn�jší strany musí mít možnost být odvedena sm�rem ven. 

• P�i vícevrstvých vn�jších stavební konstrukci: 

– difúzní odpor stavebních vrstev musí klesat sm�rem ven 

– tepeln� izola�ní hodnota musí nar�stat sm�rem ven. 

• Musí se vzít do úvahy celý systém, v�etn� všech komplikovaných detail� (tepelných 

most�), v�etn� p�ipojovacích spár. 

 

7.3. Vliv teploty na dilatování 

Všechny materiály se s nar�stající teplotou prodlužují, pop�ípad� se zkracují 

s klesající teplotou. To znamená, že se rozm�ry oken soub�žn� se stálými zm�nami 

teplot neustále m�ní v jejich ší�ce a výšce. 

Tyto zm�ny délek se musejí kompenzovat ve spárách a musejí se zohlednit p�i volb� ší�ky 

spár. 

Navíc se ale musí v�novat pozornost také teplotn� závislým pohyb�m jiných materiál� 

a stavebních �ástí obvodového plášt� budov. 

7.3.1 Sou�initele délkové roztažnosti 

Zm�ny prodloužení  v závislosti na teplot� p�edstavuje materiálov� specifickou vlastnost 

a charakterizuje se sou�initelem délkové roztažnosti αt. 
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Tabulka 10 : Sou�initele délkové roztažnosti n�kterých materiál� v oblasti teplot od 0°C do 

100°C 

materiál Sou�initel délkové 

roztažnosti ααααt (10-6/K) 

zm�na délky ∆∆∆∆ (mm/mK) 

hliník 24 0,024 

m� 16 0,016 

železo 12 0,012 

ocel 12 0,012 

beton 12 0,012 

sklo 3 až 9 0,003 - 0,008 

d�evo 3 až 6 0,003 - 0,009 

PVC-U 70 0,07 

polyetylén 200 0,20 

polypropylen 160 0,16 

Z teplotního rozdílu ∆T, z výchozí délky l1 a ze sou�initele délkové roztažnosti αt se m�že 

vypo�ítat o�ekávaná zm�na délky ∆l : 

∆l = αt * l1 * ∆�T 

P�itom se musí zohlednit barva oken. V našich geografických ší�kách se p�i bílé barv� 

oken dosahují povrchové teploty asi kolem 45 °C. U oken s barevným povrchem se 

naproti tomu dosahuje teplota až k 75°C. 

Na osazených oknech jsou skute�né zm�ny délky ovšem menší, než by odpovídalo 

materiálov� specifickému sou�initeli délkové roztažnosti αPVC-U = 70 * 10-6/K. 

Snížení roztažnosti se �áste�n� eliminuje vyarmováním profil� provedených v souladu s 

Rehau Technickými podmínkami. 

M��ení v rozsahu teplot mezi -20°C a + 80 °C na bíle zbarvených oknech PVC-U 

o rozm�rech 130 cm * 150 cm vykazují sou�initel délkové roztažnosti jen αOKNO = 25 

* 10-6/K. (viz tabulka 11). 

Pokud z bezpe�nostních d�vod� po�ítáme se 60% ze charakteristické materiálové 

hodnoty αPVC-U, tedy nikoliv s 70 * 10-6/K, ale s αF = 42 * 10-6/K, s teplotou v okamžiku 

osazování oken 15 °C a s teplotním rozdílem ± 30 °C, tak se pro zabudovaná okna vedle 

teoretických hodnot vykazují reálné zm�ny délky, uvedené v tabulce 11. 
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Tabulka 11 : Zm�ny délky bílých oken PVC-U p�i teplotním rozdílu ∆�t v rozsahu ± 30°C 

 zm�ny délky ∆�l (mm) p�i ± 30 °C 

ší�ka okna (cm) se sou�initelem 

αPVC-U = 70 * 10-6/K 

se sou�initelem 

αOKNO = 42 * 10-6/K 

150 ± 3,15 ± 1,9 

250 ± 5,25 ± 3,2 

350 ± 7,35 ± 4,4 

450 ± 9,45 ± 5,7 

 

Zjednodušen� vyjád�eno, je pot�eba pro ší�ku spáry p�i bílé barv� oken PVC-U na 

1 m ší�ky okna zohlednit zm�ny délky v rozsahu ± 1,25 mm. 

V p�ípad� oken s barevným povrchem se tato hodnota zdvojnásobuje, protože se v lét� 

dosahují rozdíly povrchové teploty ∆�t = + 60°C místo + 30°C. 

V d�sledku malé tepelné vodivosti profil� PVC-U se musí v p�ípad� oken s barevným 

povrchem vedle zm�ny délky v rovin� okna také na základ� zadaných údaj� o velkosti 

okna zohlednit vyztužení a vzdálenosti kotvících bod�. Zohlednit se musí též zejména 

prohnutí ve sm�ru kolmo k rovin� okna. 

 

7.4. Tepelná ochrana 

Tepelné ochran� v pozemním stavitelství (viz normy CSN 730540 a zákon pro úspory 

energií) je v�nována ve st�edoevropských zemích ta nejvyšší priorita a v tomto bodu se 

kladou na stavitelství stále vyšší požadavky. P�i veškerém zam��ení na úspory energií, 

hodnoty izolací a decibely by se nem�lo zapomenout na pohodu vnit�ního klimatu 

v místnosti. 

Opat�ení pro tepelnou ochranu mají za úkol : 

• snížit tepelné ztráty, 

• zabránit p�eh�ívání v letním období, 

• zabránit vychladnutí v zimním období, 

• zabránit vzniku škodlivé kondenzace, ale také, a na to se �asto zapomíná : 

- zajistit vnit�ní pohodu. 
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Oba regula�ní systémy požadují : „Spáry ve vn�jší st�n� budovy je pot�eba 

v souladu se stavem techniky trvale vzduchot�sn� z interiéru izolovat.“ 

 

Norma �SN 730540 obsahuje veškeré technické parametry pro tepelnou ochranu a pro 

ochranu proti vlhkosti, výpo�etní postupy a rovn�ž požadavky a pokyny pro projektování 

a pro realizaci. 

Požadavek normy �SN 730540-2 na projek�ní zajišt�ní základní min. hygienické vým�ny 

vzduchu (standardní  úrove� η= 0,5 * h-1), uleh�uje pozici výrobc�m oken a montážním 

provoz�m. 

P�esto nem�že být na škodu upozorn�ní stavebník� a uživatel� na význam správného 

v�trání a na p�edcházení vzniku plísní a škod v d�sledku vlhkosti! 

7.4.1 Tepelná vodivost 

K zajišt�ní t�chto požadavk� p�edstavuje rozhodující parametr tepelná vodivost 

stavebních materiál� v ost�ní. Pomocí vedení tepla se teplo v látkách p�enáší od �áste�ky 

k �áste�ce. Tento jev se charakterizuje sou�initelem tepelné vodivosti λ. 

Tento sou�initel ur�uje, kolik tepla se p�enese za sekundu mezi dv�ma planparalelními 

rovnými plochami o plochách po 1 m2
 p�es vrstvu hmoty o síle 1 m a p�i teplotním rozdílu 

o hodnot� 1 K. 

Sou�initel tepelné vodivosti ovšem nemá konstantní velikost, ale je závislý na : 

• teplot� 

• obsahu vlhkosti 

• objemové hmotnosti 

• velikosti, typu a uspo�ádání pór� 

• tlaku plynu v pórech 

• typu plynu v pórech 

P�esto p�edstavuje hodnota tepelné vodivosti λ, v�tšinou stanovená p�i 20°C, d�ležitý 

parametr pro volbu vhodného stavebního materiálu v dané aplikaci (tabulka 12). 
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Tabulka 12: Tepelné vodivosti n�kterých stavebních materiál� v oblasti teplot mezi 0°C 

a 100°C. (Další rozsáhlé údaje jsou uvedené v norm� DIN 4108-4) 

materiál hustota (g/cm3) tepelná vodivost λ�(Watt/m K) 

hliník 2,7 220 

železo 7,86 50 

ocel 7,84 50 

m� 8,9 380 

normální beton 2,4 2,1 

pórobeton 0,5 0,22 

plná cihla 1,5 - 1,8 0,5 - 0,83 

armovaný beton 2,4 2,3 

sádrokarton  0,42 

žula (granit) 2,8 2,9 

p�í�n� d�rovaná cihla 30 cm 0,53 - 1,28 0,42 - 0,58 

smrkové d�evo 0,6 0,13 

sklo 2,5 0,8 

obklada�ky 2,0 0,58 

PVC-U 1,4 0,14 

polyetylén 0,96 0,33 - 0,50 

polypropylen 0,91 0,24 

korek 0,25 0,036 - 0,045 

vata s minerálními vlákny 0,015 - 0,10 0,04 - 0,037 

p�nový Polystyrol 0,012 - 0,035 0,037 - 0,044 

p�nový polyuretan 0,03 - 0,035 0,029 - 0,035 

voda 1 0,60 

vzduch 0,0012 0,025 

vodní pára 0,0025 0,031 

oxyd uhli�itý (CO2) 0,0019 0,014 
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7.4.2 Tepelné mosty 

Tepelné mosty vznikají v d�sledku používání stavebních materiál�, jejichž tepelná 

vodivost λ�je v�tší, než mají okolní stavební materiály. Tepelné mosty vedou k p�emíst�ní 

pr�b�hu izoterm a tím i k p�emíst�ní k�ivky rosného bodu. To znamená 

nap�íklad : nepoužívejte žádné kovové nosné podložky! 

Vliv tepelných most� na teplotní pr�b�hy na vn�jším plášti p�sobí na riziko kondenzace 

vody na vnit�ním povrchu stavebního dílu. O�ekávané povrchové teploty a p�enosové 

tepelné ztráty je možné stanovit s pomocí rovnice tepelné vodivosti a s využitím metody 

kone�ných prvk� v komplexním výpo�etním postupu. Pokud teplotní sou�initel tRsi 

poklesne na hodnotu pod 0,7 a na stran� místnosti je povrchová teplota pod 13,2 °C, tak 

se požaduje aplikace stavebních opat�ení k neutralizaci tepelných most�. 

Dnes je možné s použitím odpovídajícího po�etního programu vypo�ítat izotermy pro 

rozdílné detaily osazení (viz odstavec 7.1.2.2). 

 

7.5. Ochrana proti hluku 

Požadavky na „Ochranu proti hluku v pozemním stavitelství“ jsou dané normou „Tlumení 

hluku od oken a jejich p�ídavných za�ízení“.  

Podle použití a podle polohy budovy je pot�eba p�i konstrukci oken a p�i �ešení detailu 

osazení zohlednit zvláštní požadavky na ochranu proti hluku. 

V p�ípad� oken je rozhodující  tlumení tlaku prostorového hluku, zatím co vybuzení zvuku 

ší�eného v pevném materiálu oken (tzv. kro�ejového hluku) má z�ídka n�jaký význam. 

7.5.1 Zvuk ve spárách 

 Regula�ní systémy také poukazují na význam ut�sn�ní spár pro ochranu proti hluku, 

který se opírá o zavedení výpo�tu zvukové izolace spár. 

Pomocí úplného zapln�ní spáry vhodnou izola�ní hmotou (viz bod 5.3 izolace) se krom� 

tlumení hluku zlepší také tepelná izolace. 

D�ležité je vzduchot�sné uzav�ení spáry, protože již nejmenším otvorem nebo prasklinou 

v p�ipojovací spá�e se ochrana proti hluku výrazn� zhorší!! Infiltrace, pomocí polohy �tvrté 

kliky, je naprosto nevhodná zejména p�i vysokých nárocích na útlum hluku. 
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7.6. Mechanické zatížení 

Na okna p�sobí v jejich aplikaci mechanické zatížení, které se odvozuje : 

• ze zatížení silou v�tru 

• z vlastní hmotnosti 

• z používání 

• z provozu 

• z pohyb� konstrukce stavby 

 

Veškeré síly, p�sobící na okno, se musejí bezpe�n� odvád�t do staticky ur�ité - nové 

konstrukce stavby. 

Pro dosažení tohoto stavu je pot�eba v�novat pozornost následujícím bod�m : 

• Okna musejí být mechanicky upevn�ná do konstrukce stavby. 

• Spojení s konstrukcí stavby nesmí být nepoddajné. 

• Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti kotvení ve sty�né spá�e oken. 

• Vlastní hmotnost oken se musí odvád�t pomocí nosných podložek. 

 

Zvlášt� je nutné v�novat pozornost t�mto bod�m : 

• Není p�ípustné používat upevn�ní pouze pomocí montážní p�ny!!! 

• Pohyby konstrukce stavby nesm�jí vést k zatížení a ke zp�í�ení oken, protože : 

okna nejsou žádné nosné stavební �ásti - pouze výpl	ové konstrukce s vlastní 

statickou ur�itostí dle požadavku výrobce systému. 
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8. Zákonem stanovené požadavky 

Provedení budov a stavebních díl� podléhá rozsáhlým zákonem stanoveným 

požadavk�m v oblastech : 

• bezpe�nost proti ztrát� stability, 

• protipožární ochrana, 

• ochrana hygieny, zdraví a životního prost�edí, 

• bezpe�nost používání, 

• ochrana proti hluku, 

• tepelná bilance. 

 

Z toho je pot�eba pro výrobu oken a jejich montáž zvlášt� v�novat pozornost zákonem 

stanoveným regula�ním opat�ením pro bezpe�nost používání, tepelnou bilanci, ochranu 

proti hluku a pro hygienu. 

 

8.1. P�íklady zákonných rámcových podmínek 

zákonem p�edepsané normy 

(podle místního stavebního zákona a tak dále) 

- nap�íklad norma DIN 1055 návrhové zatížení pro stavby 

- norma DIN 4108 tepelná ochrana v pozemním stavitelství 

- norma DIN 18056 okenní st�ny, vym��ení a provedení 

- norma DIN 18202 tolerance v pozemním stavitelství 

p�ídavné normy 

- nap�íklad norma DIN V ENV 1627 / norma DIN V ENV 1628 / norma DIN V ENV 

1629 / norma DIN V ENV 1630 / odolnost proti prolomení oken, dve�í a rolet 

- norma CSN EN 12207 / norma CSN EN 12208 klasifikace oken a dve�í, vzduchová 

propustnost, ut�sn�ní proti srážkové vlhkosti a tak dále �ád pro úsporu energií 

(vyhláška pro úsporu energií)  
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9. Odkazy na literaturu, zákony, normy, sm�rnice 

a vyhlášky 
Ozna�ení * = cituje se v textu 

 

9.1. Zákony a p�edpisy 

Vyhláška pro úsporu energií  

Na�ízení pro energeticky úspornou tepelnou ochranu a pro energeticky úsporná technická 

za�ízení u budov (na�ízení vlády o úsporách energií) 

 

9.2. Normy 

9.2.1 Zkoušky a posuzování oken 

Tomu, aby jste místo okna nem�li pouze zasklený otvor ve zdi nebo ve st�eše, slouží, 

krom� snahy výrobc� vyráb�t v rámci konkuren�ního boje okna s lepšími parametry, 

systém certifikací a pr�kaz� o spln�ní konkrétních požadavk� na otvorové výpln�. Vydání 

certifikát� �i jiných ov��ení vlastností p�edchází složité a náro�né zkoušení. 

 

Na okna jsou kladeny vysoké, �asto protich�dné požadavky jak ze strany zákona a 

technických i hygienických norem, tak i ze strany samotných uživatel�. Pro okna, a� už 

jsou fasádní, tzn. svisle zabudovaná, nebo st�ešní, se aplikují stejné postupy zkoušení na 

stejných za�ízeních. Až p�ipravovaná novela tepeln� technické normy �SN 73 0450 bude 

pamatovat na to, že svisle a šikmo osazená okna (tedy st�ešní) mají kv�li jiné geometrii 

vzduchových proudnic v meze�e dvojskla znateln� vyšší prostup tepla. Svislé proud�ní 

vzduchu, které u svislých oken probíhá podél roviny skla, se u šikmých a vodorovných 

oken m�ní v cirkulaci nap�í� mezerou, což vede k výraznému zvýšení sdílení tepla v 

meze�e proud�ním. Prostup tepla u šikmých oken se ale nejspíš nebude m��it, ale stanoví 

se po�etn� pomocí „zhoršujícího“ sou�initele. Ten bude nabývat hodnot od 1,0 pro svislé 

okno do 1,2 pro vodorovné okno a bude se jím násobit sou�initel prostupu tepla 

stanovený pro svislé okno. 
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Okenní profily jsou vyráb�ny ze d�eva, plast�, hliníku nebo z kombinací t�chto materiál�. 

Zkoušky d�ev�ných oken se provád�jí nap�íklad ve Zkušebn� stavebn� truhlá�ských 

výrobk� Mendelovy zem�d�lské a lesnické univerzity v Brn� se sídlem ve Zlín�. Tato 

zkušebna a zárove� AO 209 vydává podklady pro prohlášení o shod�, provádí zkoušení 

oken, dve�í, podlahovin, desek ze d�eva, obklad� a dalších výrobk� podle �SN i EN, dále 

provádí výrobkovou certifikaci v�etn� certifikace je i kontrola zavedení vybraných prvk� 

systému �ízení jakosti podle norem �ady ISO 9000. Zkušebna spolupracuje s firmami p�i 

�ešení technických problém�, zavád�ní nových výrobk� na trh, provádí technologický 

dohled p�i výrob� a montáži a mnoho dalších aktivit. Zajiš�uje  informa�ní servis, 

spolupráci p�i vzd�lávání odborník� v rámci univerzity i mimo ni, publika�ní �innost a další 

aktivity. 

Zkušebna stavebn� truhlá�ských výrobk� úzce spolupracuje s Centrem stavebního 

inženýrství (CSI - AO 212), které má pobo�ky v Praze a ve Zlín� a které se zam��uje v 

oblasti oken na zkoušky ned�ev�ných oken. M��ení všech typ� oken se provádí podle 

totožné metodiky a stejných m��icích postup�, ob� pracovišt� se v n�kterých m��ících 

metodách dopl�ují. 

9.2.2 Posuzované vlastnosti oken 

Okna a sv�tlíky ur�ené pro svislé zabudování nebo pro zabudování do st�ech se m��í, 

zkouší a hodnotí podle následujících šesti základních kritérií: 

 

• Posouzení výrobku s technickou dokumentací, kontrolují se rozm�ry a pravoúhlost 

rámu a k�ídla – interní p�edpis AO 209 �. 6; 

• Pr�vzdušnost podle �SN EN 1026, vztažená na celkovou plochu (m3.h-1.m-2) a na 

délku spáry (m3.h-1.m-1); 

Pr�vzdušnost po zkoušce zatížení v�trem, vztažená na celkovou plochu (m3.h-1.m-2) a 

na délku spáry (m3.h-1.m-1); 

• Vodot�snost podle �SN EN 1027, jsou používány rozdílné postupy pro výrobky 

nechrán�né a �áste�n� chrán�né; 

• Odolnost proti zatížení v�trem podle �SN EN 12211, zde se hodnotí �elní zm�na 

polohy, �elní pr�hyb a relativní �elní pr�hyb, a to ve t�ech krocích – nap�. p�i tlaku 

1600 Pa, p�i opakovaném tlaku 800 Pa a na bezpe�nost p�i tlaku 2400 Pa (hodnoty 

pro t�ídu 4, viz Tab. 4). Sou�ástí zkoušky je zjišt�ní pr�vzdušnosti po zkoušce zatížení 

v�trem, vztažené na celkovou plochu (m3.h-1.m-2) a na délku spáry (m3.h-1.m-1); 
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• Únosnost omezova�� otev�ení a odolnost proti statickému kroucení podle �SN EN 

14609; 

• Prostup tepla výpo�tem podle �SN EN ISO 10077-1 nebo m��ením podle prEN ISO  

12567-2 – požadavky na okna v �SN 73 0540-2; 

9.2.3 M��ení a hodnocení oken 

Vlastní m��ení jsou �asto komplikované a �asov� náro�né postupy, vyžadují navíc 

nákladnou p�ístrojovou a výpo�etní techniku, jejíž p�esnost a spolehlivost musí být 

pravideln� ov��ována. Na základ� výsledk� m��ení lze hodnotit a posuzovat okna podle 

jejich základních vlastností a zkoušené výrobky, které v�tšinou slouží jako vzor pro v�tší 

sérii  stejným zp�sobem vyrobených výrobk�, za�adit do t�íd. 

 
 

9.3. Posouzení výrobku s technickou dokumentací 

Nezbytný krok - prvotní posouzení výrobku, zda odpovídá technické dokumentaci. 

9.3.1 Pr�vzdušnost 

Tato d�ležitá vlastnost oken, které se také �íká infiltrace, vypovídá, jaké množství vzduchu 

zevnit� ven �i opa�n� m�že procházet spárami a jinými net�snostmi okenní konstrukce p�i 

rozdílných tlacích, které p�sobí z obou stran na okno. U oken vyrobených podle 

sou�asných p�ísných požadavk� je infiltrace výrazn� menší, než nap�. u starých oken. 

Tím se myslí samoz�ejm� uzav�ené okno. Uvádí se, viz nap�. [1], že nová plastová okna 

mají infiltraci 12x a nová d�ev�ná okna 8x menší, než tomu je u starých d�ev�ných oken 

panelových dom�. 

Moderními okny, pokud jsou pln� uzav�ená, nelze zajistit p�irozené v�trání obytných 

místností. Výrobci oken se snaží o co nejvyšší t�snost proto, aby zvýšily tepeln�-izola�ní 

a zvukov�-izola�ní vlastnosti okna. Hygienické v�trání je tedy t�eba zajistit pravidelným 

otevíráním oken nebo okenní v�trací klapky (je-li sou�ástí okna) nebo jinými technickými 

prost�edky. Je dob�e známo, že prostup tepla oknem roste p�i jeho rostoucí pr�vzdušnosti 

(tedy v d�sledku proud�ní, kdy je teplo unášeno s teplým vzduchem). Pro navrhování je 

podstatné, že p�i výpo�tu ztrát tepla dle zjednodušené metody podle �SN EN ISO 10077-

1 není pr�vzdušnost (uzav�eného) okna zahrnuta - neboli se p�edpokládá, že je 

zanedbatelná. Ti, kte�í volí cestu aktivní vým�ny vzduchu, nap�íklad rekuperací, zám�rn� 

požadují minimální hodnoty pr�vzdušnosti, nebo� s její zvýšenou hodnotou logicky klesá 

energetická ú�innost rekupera�ního v�trání. 
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Velikost a sm�r proud�ní vzduchu, který v d�sledku pr�vzdušnosti prostupuje okny, závisí 

na rozdílu tlak� po obou stranách okna. Za v�tru podle toho, jestliže jeho sm�r je 

rovnob�žný s rovinou okna respektive kolmý na rovinu okna, vzniká na vn�jší stran� ve 

srovnání s vnit�ním tlakem podtlak resp. p�etlak a to tím v�tší, �ím je v�tší rychlost v�tru. 

V souladu s tím prostupuje vzduch net�snostmi v okn� v prvním p�ípad� zevnit� ven, a v 

druhém z venku dovnit�. 

Dopl�me, že ani p�i rovnosti tlak� vým�na vzduchu neustane. Teplý vzduch putuje 

net�snostmi okna ven a studený dovnit� v d�sledku statisticky nahodilých pohyb� molekul 

vzduchu, což je známý a spontánní proces difúze, který vede k ustavení termodynamické 

rovnováhy. Vým�na hmoty difúzí je ale ve srovnání s infiltrací pohán�nou velkým rozdílem 

tlak� malá. Díky tomu, že rychlosti molekul teplého vzduchu jsou v�tší, probíhá difúze 

teplejšího vzduchu rychleji. To má za následek, že v budov� s velmi nízkou infiltrací se za 

bezv�t�í ustálí menší tlak vzduchu než venku, pokud je venku chladn�ji, nebo v�tší, pokud 

je venku tepleji. 

M��ení pr�vzdušnosti se provádí v hermeticky uzav�ené komo�e, pomocí ventilátoru se 

vytvá�í požadovaný tlak a prost�ednictvím clony opat�ené kapalinovými nebo digitálními 

tlakom�ry se m��í úbytek tlaku (zkoušení podle �SN EN 1026). U každého tlakového 

stupn� se provede m��ení pr�vzdušnosti pomocí p�íslušného za�ízení. Na základ� m��ení 

dopo�ítané hodnoty se porovnají s referen�ními, a podle �SN EN 12207 se provede 

klasifikace do t�íd pr�vzdušnosti, viz tab. 1 a 2. 

 

Tab.1: Referen�ní pr�vzdušnost vztažená na jednotku plochy okna p�i rozdílu tlak�  
100 Pa, za�azení do t�íd a maximální zkušební tlaky. 

T�ída 
Referen�ní pr�vzdušnost p�i 100 Pa  

m3.h-1.m-2 

Maximální zkušební tlak  

Pa 

0 Nezkouší se 

1 50 150 

2 27 300 

3 9 600 

4 3 600 
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Tab.2 - Referen�ní pr�vzdušnost vztažená na jednotkovou délku spáry p�i rozdílu tlak� 
100 Pa, za�azení do t�íd a maximální zkušební tlaky. 

T�ída 
Referen�ní pr�vzdušnost p�i 100 Pa  

m3.h-1.m-1 

Maximální zkušební tlak 

Pa 

0 Nezkouší se 

1 12,50 150 

2 6,75 300 

3 2,25 600 

4 0,75 600 
 
Vztah mezi klasifikacemi pr�vzdušnosti vztaženými k ploše resp. délce spáry ur�uje t�ídu, 

do které bude okno za�azeno. Je t�eba si uv�domit, že spára mezi okenním k�ídlem a 

rámem není jediným místem, kudy m�že vzduch prostupovat. Uložení skla v k�ídle a 

vlastní materiál okna ovliv�ují celkovou hodnotu pr�vzdušnosti okna.  

Pokud výsledky klasifikace, vztažené na spáru a vztažené na plochu jsou 

• v téže t�íd�, pak se zkušební vzorek p�i�adí téže t�íd�; 

• ve dvou sousedních t�ídách, pak se zkušební vzorek p�i�adí p�ízniv�jší t�íd� ; 

• odlišné ob jednu t�ídu, pak se zkušební vzorek p�i�adí ke st�ední t�íd�; 

• odlišné ob více než jednu t�ídu, nesmí se zkušební vzorek p�i�adit k žádné t�íd�. 

9.3.2 Vodot�snost 

D�ležitá vlastnost, kterou ocení uživatel zejména p�i prudkém dešti a nárazovém v�tru. 

Není žádnou výjimkou, že stará a velmi exponovaná okna na panelových domech p�i 

t�chto podmínkách selhávají a propoušt�jí litry vody a promá�í zdivo pod parapetem. U 

st�ešních oken je vodot�snost ješt� d�ležit�jší a p�ípadné škody ješt� vážn�jší  

Zkouška vodot�snosti se provádí ve zkušební komo�e, kde je, dejme tomu st�ešní okno 

uloženo do konstrukce imitující st�echu, stejn� jako p�i v�tšin� ostatních zkoušek. Tlak je 

op�t generován ventilátorem. Zaznamenávají se podrobnosti o zkušebním tlaku jakož i 

místo, nebo místa, pr�niku vody. 
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Tab. 3 – Klasifikace vodot�snosti podle �SN EN 12208 
Zkušební tlak Klasifikace 

Pmax v Paa) Zkušební postup A Zkušební postup B 
Požadavky 

- 0 0 Bez požadavku 

0 1A 1B 15 min post�ikování 

50 2A 2B Jako t�ída 1 + 5 min 

100 3A 3B Jako t�ída 2 + 5 min 

150 4A 4B Jako t�ída 3 + 5 min 

200 5A 5B Jako t�ída 4 + 5 min 

250 6A 6B Jako t�ída 5 + 5 min 

300 7A 7B Jako t�ída 6 + 5 min 

450 8A - Jako t�ída 7 + 5 min 

600 9A - Jako t�ída 8 + 5 min 

< 600 Exxx - Nad 600 Pa ve 
stupních po 150 Pa 

musí �init doba 
každého stupn� 5 

min 

POZNÁMKA: Postup A je vhodný pro výrobek, který není chrán�ný. Postup B je vhodný pro 
výrobek, který je �áste�n� chrán�ný. 
a) Po 15 minutách bez zatížení tlakem a 5 min u dalších stup�� 
 

M��ení se provádí tak, že se bez tlaku vzorek post�ikuje 15 minut a pokud není 

zaznamenán pr�nik vody, aplikuje se na 5 minut tlak 50 Pa. Takto se po 5 minutách 

p�idává tlak po 50 Pa (od 300 Pa po 150 Pa), dokud nedojde k pr�niku vody. Za�azení do 

t�íd je podle velikosti tlaku, p�i kterém doško k pr�niku vody, viz tab. 3.  

Zkušební vzorky s pr�nikem vody bez zatížení tlakem p�ed uplynutím doby 15 minut není 

možno klasifikovat, nevyhovují minimálním požadavk�m na vodot�snost otvorových 

výplní. Zkušební vzorky, které p�i zkušebním tlaku nad 600 Pa b�hem minimální doby 5 

minut nevykazují žádný pr�nik vody, se klasifikují jako Exxx, p�i�emž xxx je tento 

maximální zkušební tlak (nap�. 750, 900). 

9.3.3 Odolnost proti zatížení v�trem 

Zkouška odolnosti na zatížení v�trem je v podstat� specifické m��ení tuhosti okenního 

k�ídla p�i p�sobení silného v�tru. Tuhost okna je zde velmi d�ležitá, nebo� p�i prudkém 

nárazovém v�tru m�že docházet k pr�hyb�m okna, významným net�snostem, v horších 

p�ípadech pak k utržení záv�su okenního k�ídla nebo prasknutí skla.  
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Podstatou zkoušky je aplikace stanovené �ady kladných a záporných zkušebních tlak�, p�i 

kterých je provád�no zkoušení a m��ení pro výpo�et relativního �elního pr�hybu a 

odolnosti proti poškození p�i zatížení v�trem. Pro ú�ely t�chto zkoušek jsou stanoveny t�i 

�ady zkušebních tlak� - P1, používá se pro m��ení pr�hyb� jednotlivých �ástí zkušebního 

vzorku; P2, rázový tlak, používá se 50 cykl� pro odhad schopnosti zkušebního vzorku 

odolávat opakovanému zatížení v�trem; P3, používá se k odhadu bezpe�nosti 

zkušebního vzorku p�i zatížení extrémními podmínkami. Na rozdíl od m��ení 

pr�vzdušnosti jsou m��ící tlaky n�kolikanásobn� vyšší. U st�ešních oken klasické 

koncepce to jsou místa v polovin� vzdálenosti mezi oto�ným záv�sem okenního k�ídla a 

horní hranou k�ídla. Nam��ená hodnota �elního pr�hybu je p�epo�tena na relativní 

hodnotu �elního pr�hybu, tedy pod�lena vzdáleností kování od hrany k�ídla, a okno je dle 

Tab. 5 a Tab. 6 za�azeno do odpovídající t�ídy. P�i stanovení t�ídy zatížení v�trem 

vycházejí technici ze zkušeností z p�edchozích m��ení, jen výjime�n� se stává, že p�i 

zkoušce dojde k destrukci okna (vytržení ze záv�su, uvoln�ní skla z k�ídla apod.). 

 

Tab. 4 - Klasifikace zatížení v�trem podle �SN EN 12210 
T�ída P1 [Pa] P2a) [Pa] P3 [Pa] 

Nezkouší se 0 

1 

2 

3 

4 

5 

Exxxxb) 

400 

800 

1200 

1600 

2000 

xxxx 

200 

400 

600 

800 

1000 

600 

1200 

1800 

2400 

3000 

a) Tento tlak se opakuje 50x.  

b) Zkušební vzorky se zatížením v�trem, zkoušené pro t�ídu vyšší než 5, se klasifikují jako 
Exxxx, p�i�emž xxxx je skute�ný zkušební tlak P1 (nap�íklad 2350 atd.) 

 
 
Tab. 5 - Klasifikace relativního �elního pr�hybu 

T�ída Relativní �elní pr�hyb 

A 

B 

C 

� 1/150 

� 1/200 

� 1/300 
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Tab. 6 - Odolnost proti zatížení v�trem – Klasifikace 
Relativní �elní pr�hyb T�ída pro 

zatížení v�trem A B C 

1 

2 

3 

4 

5 

Exxxx 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

AExxxx 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

BExxxx 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

CExxxx 

Poznámka: P�i klasifikaci odolnosti proti zatížení v�trem se vztahuje �íslice na t�ídu zatížení 
v�trem - viz tabulka 4, písmeno se vztahuje na relativní �elní pr�hyb - viz tabulka 5. 
 

9.3.4 Únosnost omezova�� otev�ení a odolnost proti statickému kroucení 

Únosnost omezova�� otev�ení a odolnost proti statickému kroucení se provádí 

jednoduchým zatížením okenního k�ídla v otev�ené poloze závažím po dobu jedné 

minuty. Je m��eno zborcení k�ídla v zatíženém stavu a následn� po odleh�ení. 

Bezpe�nostní za�ízení (nap�. pojistné a vratné uzáv�ry, omezova�e a upev�ovací za�ízení 

pro �istící procedury), musí být schopno držet k�ídlo po dobu 60 s p�i aplikaci 350 N na 

k�ídlo v nejnep�ízniv�jší vzdálenosti. 

9.3.5 Prostup tepla 

V sou�asné dob� u oken jedna z v�bec nejsledovan�jších vlastností, která má p�i velmi 

dobré tepelné izolaci obvodového zdiva rozhodující vliv na celkovou tepelnou ochranu 

budovy. 

Ke stanovení prostupu tepla oknem slouží zjednodušená metoda, dle �SN EN ISO 

10077-1 Tepelné chování oken, dve�í a okenic – Výpo�et prostupu tepla – �ást 1. 
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kde Ag zasklená plocha v m2 

 Af navrhovaná plocha rámu v m2 

 lg celkový viditelný obvod zasklení v m 

 Ug sou�initel prostupu tepla zasklením ve W.m-2.K-1 

 Uf sou�initel prostupu tepla rámem ve  W.m-2.K-1 

�g lineární �initel prostupu tepla zp�sobený kombinovanými tepelnými vlivy  
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zasklení, distan�ního ráme�ku a rámu ve W.m-1.K-1 

 

Stanovení prostupu tepla m��ením je záležitostí náro�nou na vybavení a �as. Výsledek 

m��ení je ovšem pr�kazn�jší než hodnoty získané výpo�tem. Výrobci oken nechávají 

�asto své výrobky zm��it v Centru stavebního inženýrství v Praze nebo ve Zlín�, kde jim 

je vystaven tzv. Certifikát na vlastnost výrobku. Tímto certifikátem pak nap�íklad mohou 

prokázat vlastnosti svých výrobk� uvád�né v propaga�ních materiálech, obvykle lepší než 

obecn� požadované parametry �i jiné vlastnosti, které prokazovat nemusí. Certifikát pro 

shodu výrobku uvádí pouze skute�nost, zda výrobek spl�uje požadavky vyžadované ze 

zákona. Investo�i a budoucí uživatelé by p�i koupi okem m�li vždy požadovat prohlášení o 

shod� a také by se m�li zajímat, nemá-li výrobce také Certifikáty na n�které vlastnosti 

okna, nap�. sou�initel prostupu tepla. 

Na našem trhu je dostate�n� široká nabídka st�ešních oken domácí i zahrani�ní 

produkce. Ne každý však nabízí okna pot�ebných parametr� ve standardní nabídce, ne 

každý dodává montážní materiál �ešící kritický bod všech otvorových výplní, p�echod mezi 

vlastním oknem a konstrukcí, respektive zateplovacím systémem. Výrobc� disponujících 

st�ešním oknem, které svými parametry výrazn�ji p�esahuje hodnoty požadované �SN 73 

0540, již tak široká �ada není. Pro p�ipomenutí, požadovaná hodnota celkového prostupu 

tepla oknem Uw = 1,8 W.m-2.K-1, doporu�ovaná hodnota Uw = 1,2 W.m-2.K-1. Pozor na 

zhoršení parametr� p�i zabudování okna v jiné, než svislé poloze. 
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