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Správnou volbou oken získá váš dům 
punc jedinečnosti. Okna jsou totiž 
v podstatě očima budovy, jedním z nej-
výraznějších prvků, který značně ovliv-
ňuje charakter a vzhled celého domu. 

Ale vybrat správná okna není právě 
snadný úkol. Na základě naší vlastní 
zkušenosti jsme proto shrnuli ta nej-
důležitější fakta, která vám pomohou 
lépe se v problematice  orientovat.
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Jak vybrat správná okna 
– dřevo, hliník nebo plast?

Plast
Je to téměř ideál. Univerzální materiál, 
vhodný do všech typů staveb. Výborně 
odolává povětrnostním vlivům a má dlouhou 
životnost.

Okna jsou téměř bezúdržbová, nemusí se 
tedy natírat. V základním provedení se navíc 
jedná o nejlevnější řešení. Dřívější hendikep 
v podobě bílé barvy je dnes řešen různými 
fóliemi nebo z venkovní strany vysoce 
hodnotným hliníkovým opláštěním v různých 
barvách mimo jiné s metalických efektem či 
dekorem dřeva. 

Ještě před několika lety byl materiál, 
z něhož je okno vyrobeno, snadno 
rozeznatelný. Plast byl bílý, dřevo hnědé 
a hliník stříbrný. Dnes to v řadě případů 
na první pohled odhalíte jen stěží. Je-li 
na oknech fólie či barva, materiál okem 
nerozpoznáte: plast může vypadat jako 
dřevo, dřevo jako plast.  Navíc existují 
i okna z kombinovaných materiálů, a tak 
některá okna mohou být jiná zevnitř 
a zvnějšku budovy.  Nejlepší tedy je 
porovnat materiály na základě jejich 
vlastností.
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Dřevo
Někde by ovšem plast působil dost nevhodně, 
zejména v některých moderních, nebo 
naopak starších či historických domech. 

Nemluvě už vůbec o chatách a chalupách. 
Dřevo je prostě přírodní materiál, který jen 
těžko plnohodnotně nahradíme, pokud 
budeme okno zkoumat opravdu důkladně. 
Jeho přírodní vzhled je prostě velký bonus.

Má ovšem i řadu úskalí. Hůře odolává povětr-
nostním vlivům. Protože se jedná o roztažný 
materiál, může ho poničit nadměrná vlhkost 
a nedostatečné větrání. Navíc dřevěná okna 

vyžadují údržbu, zhruba jednou za 3 až 5 let je 
nutné obnovit nátěr.

Cena dřevěných oken se pohybuje zhruba 
mezi plastem a hliníkem.

CO SE SKRÝVÁ UVNITŘ 
TROJITÉHO OKNA?

Trojsklo se pro svou výbornou izolaci může stát 
i nevýhodou. Zabrání totiž solárním ziskům. 

Proto na jižní straně volte trojskla se speciálním 
solárním pokovením umožňujícím solární zisky.

výplň inertním 
plynem

okenní tabulka

distanční rozpěra
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DŮLEŽITÉ PARAMETRY OKEN

KOEFICIENT 
SOLÁRNÍHO 

ZISKU  

PROPUSTNOST 
VZDUCHU

U-FAKTOR

VIDITELNÁ 
TRANSMITANCE  

měří množství vnějšího 
tepla, které se přirozenou 

cestou dostane do místnosti. 

udává, kolik vzduchu se 
přirozenou cestou dostane 

přes okno do místnosti. Čím 
nižší hodnota, tím lépe okno 

těsní.

udává únik tepla z místnosti. 
Čím nižší je jeho hodnota, tím 

nižší je i množství uniklého 
tepla.

udává, kolik denního světla se 
přirozenou cestou dostane do 

místnosti. Vyšší hodnota 
tedy znamená více denního 

světla.
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Hliník
Hliník je jako materiál mimořádně vhodný 
do moderních budov.  Hliníková okna 
dotvářejí nápaditou architekturu do podoby 
skutečných uměleckých děl. Je to dané tím, že 
hliník umožňuje výrobu těch nejužších, velice 
útlých profilů. A právě subtilní vzhled rámů, 
často nápaditě zapuštěných, se skrytými 
prvky, je v současné době vysoce moderní. 

Navíc je jako materiál vhodný i pro výrobu 
velkých a atypických oken a dobře odolává 
povětrnostním vlivům.

Říká se ovšem, že pro krásu se musí trpět. 
Hliník má tedy o něco horší tepelněizolační 
vlastnosti než plast nebo dřevo. A především, 
vyšší je i jeho cena. 

Kombinace 
dřevo – hliník
Hodí se hlavně do nízkoenergetických 
a energeticky pasivních domů. Vyniká skvělou 
tepelnou a zvukovou izolací. Hliníkový povrch 

má dobrou povětrnostní odolnost a zvyšuje 
trvanlivost dřeva.

Velkým bonusem je jeho vzhled – zevnitř se 
dřevěné rámy hodí k nábytku, zvenčí hliníkové 
působí na fasádě moderně.

Kombinace 
plast – hliník
Hodí se hlavně do nízkoenergetických 
a energeticky pasivních domů. Kombinace 
zaručuje moderní vzhled hliníkového okna 
s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi 
plastu. Cenově je přijatelnější než okna 
celohliníková. 

Navíc nabízí možnost široké škály barevného 
provedení, kterého nelze u plastových fólií 
dosáhnout.
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Okna patří 
z hlediska tepelné 
bilance k jednomu 
z nejslabších míst 
domu. Vždyť jsou tenčí 
než jakákoliv stěna 
budovy, proto jsou 
jejich tepelněizolační 
vlastnosti tak důležité.

Starými a špatně 
izolovanými skly totiž 
může unikat zhruba 
30 % tepla, což zvyšuje 
náklady na vytápění, 
přináší vyšší hluk a také 
větší množství prachu 
v místnosti. 

Tepelná 
izolace oken
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Okna v energeticky 
pasivních domech
Ještě větší význam mají okna v pasivních 
domech. Mohou totiž snížit tepelné ztráty, 
a dokonce díky slunečnímu záření zajistit 
i tepelné zisky.

Například trojskla Internorm s nízkým 
součinitelem prostupu tepla mají 
nadstandardně vysoké tepelněizolační 
vlastnosti a zároveň až 62% propustnost 
slunečního záření (podle typu povlaku 
a plynové výplně), které se postará o tepelný 
zisk zvenku.

Především v chladném počasí je skvěle 
využito slabé sluneční záření a získané teplo 
se udržuje v budově. Samozřejmě je dobře 
postaráno i o izolace okenního rámu a řešení 
tepelných mostů na okrajích skel.

Jak poznat 
kvalitu tepelné 

izolace?
Dnes jsou u dobrých výrobců 
standardem izolační trojskla. 

Vždy je kvalitnější to okno, které má nižší 
součinitel prostupu tepla

označovaný jako Uw. 

Doporučená hodnota Uw je maximálně 
1,2 W/m2K. 

Pro energeticky úsporné a pasivní domy 
je doporučovaná hodnota součinitele 

0,8 W/m2K. 
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Typy oken
podle způsobu otvírání
Pro otvírání oken jsou nejběžnější tři typy kování:

Existují ale i další, 
složitější systémy. 

Zvolit můžete třeba okenní křídla 
na kolejnicích. Odstavně posuvné 
kování vysune křídlo z rámu a po 
kolejnici zajede do boku. Zdvižně 
posuvné kování křídlo při otvírání 
mírně nadzvedne a to potom zajede 
po kolejnici do strany.

Otvíravé
umožní otevřít okno dokořán.  Díky 
tomuto typu lze rychle vyvětrat, okno 
se rovněž snadno myje. 

Sklopné
je lidově zvaná ventilačka. Bývá nízké, 
používá se většinou v koupelnách, 
garážích, spížích apod., nebo jako okno 
doplňkové nad oknem otvíravým.

Otvíravě sklopné
kombinuje vlastnosti obou předchozích 
kování, křídlo může být v první poloze 
zcela otevřeno, ve druhé jen 
ve větrací poloze.
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Okna s nízkou emisivitou 

Speciální povrchová vrstva nanesená na 
skle odráží infračervené záření. Pomáhá 
tak udržet teplo uvnitř domu v zimě 
a venku v létě. Navíc, tím, že zamezuje 
UV záření, pomáhá i chránit nábytek 
před stárnutím. 

Vyšší počet skel

Dvě tabulky skla, s mezerou 
mezi nimi vyplněnou 
vzduchem nebo inertním 
plynem, izolují výrazně lépe 
než jedna. V současné době 
se v nejkvalitnějších oknech 
používají trojskla. 

Kvalitní 
materiál 
okenního 
rámu

Odolný 
materiál snižuje 
prostup tepla 
a napomáhá tak 
lepší izolaci.

Těsnicí elementy 
a distanční hrany

Meziskelní rozpěrky drží 
tabulky skla ve správné 
vzdálenosti od sebe. 
Nekovové a kombinované 
kovové /nekovové rozpěrky 
rovněž pomáhají utěsnit 
hrany a zamezit přenosu tepla 
v okně.

Výplň inertním 
plynem

Některá okna jsou mezi 
skly vyplněna argonem, 
kryptonem nebo jiným 
inertním plynem. Tyto 
nejedovaté plyny bez barvy 
a zápachu pomáhají okno 
lépe izolovat.
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Vybíráme design 

Designovým trendem dnešní doby je 
bezpochyby snaha o co největší subtilitu 
rámu. Tedy o skla co nejvíce zapuštěná 
do fasády domu. Výhodou je nejen jejich 
moderní vzhled, ale rovněž více světla 
v interiéru. V pasivních domech k tomu 
navíc můžeme přičíst větší energetické 
zisky.

Teď přichází na řadu design. 

Máte vybraný materiál 
okenních rámů a znáte 
tepelněizolační 
vlastnosti skel? 
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1. 
Jsou pro vás na prvním místě 
nové technologie, maximální 
důraz na design, je pro vás 
důležitá vaše individualita? 

Pokud ano, vyberte si plošně lícující systémy 
oken a dveří, které mohou být kompletně 
integrovány do zdiva budovy.

2. 
Upřednostňujete spíše stylovou 
čistotu a máte vysoké nároky 
na design spojený s kvalitou? 

V tom případě volte hranaté prvky s rovnými 
liniemi, budou skvěle vyhovovat vašemu 
puristickému vkusu.

3. 
Je pro vás spíše důležitá útulnost 
a harmonická domácnost?

Pak pro vás budou nejlepší zaoblené tvary 
okenních rámů, dodávající domovu charakter 
bezpečného útočiště.

4. 
Líbí se vám tradiční architektura? 
Okouzlují vás stará venkovská 
stavení nebo ladné secesní domy?

Pak pro vás budou nejlepší zaoblené tvary. 
Svůj smysl pro eleganci a obdiv ke klasice 
nejlépe vyjádříte volbou okenních rámů 
s profilovanými hranami, řadou různých 
mřížek a třeba i okenicemi.

Ale výběr záleží především na vašem vkusu. 
Zkuste si položit následující otázky:
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Bezpečnost 
především

Co to znamená? 
Okno je vybaveno speciálním čepem 
hříbkovitého tvaru, na okenním rámu jsou 
uzávěry s drážkou. Do nich čep zapadne 
a okno je zajištěno proti otevření i vysazení.

Chcete ještě větší ochranu? 
Spolehnout se můžete na systémy, kde 
jsou čepy umístěny ve všech čtyřech rozích 
okna a klička je zajištěna proti odvrtání (třída 
odolnosti 1), nebo na nejdokonalejší způsob 
(třída odolnosti 2), kdy jsou okna vybavena 

Při výběru oken myslete také 
na bezpečnost. Okno se 
standardním celoobvodovým 
kováním totiž zloděj vypáčí 
obyčejným šroubovákem za pár 
sekund. Zvolte proto, především 
do přízemí či nižšího patra, okna 
s bezpečnostním kováním.
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Bezpečnostní sklo

Chcete-li svůj dům před 
zloději ochránit maximálně, 
pak místo běžných skel 
sáhněte po vrstveném 
sklu bezpečnostním (VSG). 
Nerozbitné sklo s odolnou 
elastickou mezivrstvou 
poskytuje navíc ochranu 
před poraněním.

po celém svém obvodu speciálními částmi 
kování se zamykatelnou kličkou.

Vlepovaná skla
Také to, jakým způsobem je skleněná 
tabule přichycena k rámu, ovlivňuje vaši 
bezpečnost. Standardně jsou totiž skleněné 
tabule usazovány do drážek rámů na nosné 
podložky, což umožňuje jejich vyjmutí. 
Technologie vlepování skla do rámu tuto 
možnost téměř vylučuje.

Sklo je celoobvodově spojeno s rámem křídla, 
vyjmutí skla je pak téměř nemožné.

Díky pevnému spojení skla a okenního 
profilu není totiž možné sklo vytlačit dovnitř 
a vniknout tak do interiéru.

VLEPOVÁNÍ S SEBOU NESE 
DALŠÍ BONUSY:

Lepší stabilita – trvalým přilepením rámu se 
sklem je eliminováno riziko prohýbání oken 
v důsledku změn teploty.

Lepší tepelná izolace – při lepení skla k rámu 
zcela odpadla nutnost používat vyztužovací 
ocelový profil, který působil vždy negativně 
na tepelnou izolaci.

Lepší ochrana proti hluku a prachu – 
dokonalá těsnost skla a rámu zaručuje 
maximální ochranu před hlukem a prachem 
zvenku.

Přes těsnění také nikdy nepronikne voda 
a navíc se snižuje rosení skla na jeho okrajích.
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KVALITNÍ 
MATERIÁL 

OKENNÍHO 
RÁMU

VYŠŠÍ 
POČET 
SKEL

OKNA 
S NÍZKOU 

EMISIVITOU

VÝPLŇ 
INERTNÍM 
PLYNEM

TĚSNICÍ 
ELEMENTY 

A DISTANČNÍ 
HRANY

Odolný materiál snižuje 

prostup tepla a napomáhá tak lepší izolaci.

Dvě tabulky skla, s mezerou mezi nimi 
vyplněnou vzduchem nebo inertním 

plynem, izolují výrazně lépe než jedna. 

V současné době se u kvalitních výrobců 
standardně používají trojskla.

Speciální povrchová vrstva nanesená na 
skle odráží infračervené záření. Pomáhá 

tak udržet teplo uvnitř domu v zimě 
a venku v létě. Navíc, tím, že zamezuje 

UV záření, pomáhá i chránit nábytek před 
stárnutím.

Některá okna jsou mezi skly vyplněna 
argonem, kryptonem nebo jiným inertním 

plynem. 
Tyto nejedovaté plyny bez barvy 

a zápachu pomáhají okno lépe izolovat.

Distanční hrany drží tabulky skla 
ve správné vzdálenosti od sebe. 

Nekovové a kombinované kovové/
nekovové hrany rovněž pomáhají utěsnit 

hrany a zamezit přenosu tepla v okně.

eBookDokonalé okno16



Péče a údržba
O každou součást domu je potřeba se po 
nějakém čase starat. Stejně tak tomu je 
i s okny. Nejvíce práce je s těmi dřevěnými. 
Ostatní profilové materiály jsou takřka 
bezúdržbové. 
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Zkontrolujte těsnost 
tak, že zavřete okno 

a přidržte v místě, 
kde se stýká rám 

a sklo, svíčku. 
Pokud se plamen 
pohybuje, okno 
pravděpodobně 

netěsní.

ZTRÁTU 
TĚSNOSTI

Během horkého 
a následně naopak 

studeného dne 
pomalu pohybujte 
rukou nad okenním 

rámem a snažte 
se vnímat pocity 
chladu či horka.

TEPELNOU 
POHODU

Mají-li vaše okna 
dodatečné těsnění, 

zkontrolujte, zda 
je stále funkční 
a všude přiléhá.

DODATEČNÉ 
TĚSNĚNÍ

JAK JEDNODUŠE POZNÁTE, ŽE VAŠE OKNA 
POTŘEBUJÍ VYMĚNIT? ZKONTROLUJTE:

Dřevěné rámy se musí pravidelně impregnovat a voskovat. 
Udržujte je čisté nejlépe prostředky určenými na konkrétní 
povrchy, případně vodou s mýdlovým roztokem. Vyhněte 
se jakýmkoliv abrazivním materiálům (písku apod.), 
nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, kyselé výrobky ani 
žádné další agresivní prostředky. Každoročně impregnujte 
také jejich těsnění.

Pravidelně (jednou v roce) ošetřujte olejem jednotlivé 
díly kování.  Zachováte tím jejich lehký chod a předejdete 
předčasnému opotřebení. Z tohoto pohledu jsou výhodou 
okna se skrytými panty, které se velmi snadno udržují.

Kompletní péči o okna, to znamená jejich seřízení, 
impregnaci a ošetření kování, lze u seriózních firem 
objednat v rámci servisní prohlídky. 

Zkontrolujte 
viditelné známky 
tlejícího dřeva na 

vnitřní, ale zejména 
na vnější straně 

okna.

OPOTŘEBENÍ 
MATERIÁLU
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Dveře
jsou vizitkou majitele
Vstup do domu o vás prozradí hodně.  Řekne příchozím na první pohled, co jste 
vlastně zač, jak vám záleží na vašem bydlení.  Proto je nutné věnovat výběru 
vchodových dveří potřebný čas. Je to natolik výrazný designový prvek, že musí 
zosobňovat váš styl a domu slušet.
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Nepodceňujte 
ochranu dveří 
před vaším 
mazlíčkem.
Když váš pejsek chce domů, 
prostě si na vás zaštěká nebo 
zaškrábe na dveře. Nečekáte 
přece, že bude zvonit? Jenže 
po čase to na dveřích zanechá 
stopy. Ty nejen že nejsou 
hezké, ale hlavně se do nich 
může dostat vlhkost a dveře 
poškodit. 

Co s tím? 
1) odnaučit ho to 
2) pokrýt dveře plechem 
3) pravidelně rýhy opravovat
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PŘI VÝBĚRU SI ODPOVĚZTE 
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

Je konstrukce dostatečně pevná a stabilní?
–  Nejvyšší míru stability zaručí křídlo z kvalitní 

vícevrstvé konstrukce.

Je zohledněna bezpečnost?
– Nespokojte se se zamykáním na jednu 

závoru, vyžadujte bezpečnostní vícebodové 
zavírání.

– Bezpečnostní dveře mají kovovou kostru 
pokrytou plechem.

– Automatické závorovací systémy lze 
dokonce vybavit kontrolou přístupu.

Jaké mají dveře tepelněizolační vlastnosti?
– Vyžadujte nejvyšší míru tepelné izolace 

a energetické úspornosti. Zajistí ji vhodné 
materiály – kvalitní deska, trojsklo či čtyřsklo 
s povlakem a plynem a tepelně přerušený 
práh.

– Neméně důležité je těsnění. Vhodné jsou tři 
roviny.

DESIGN
Stejně jako u oken také na vstupních dveřích 
se stále více prosazuje kombinování materiálů. 
Do obliby se dostává hlavně spojení dřeva, 

výplně z polyuretanu a hliníkového překrytí 
z vnější strany. 

V ideálním případě volte vstupní dveře ze 
stejné kolekce jako okna.

Populární jsou vysoká madla, někdy až přes 
celou výšku dveří.
Prosazuje se ale také  minimalismus, kdy se 
klika pohledově ztrácí, nebo jsou madla do 
dveří zapuštěná. 

ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE
Trendem u rodinných domů je co největší 
propojení interiéru s exteriérem. Protože kdo 
by nestál o  výhled do zahrady či na terasu?
Ničím nerušenou podívanou zajistí 
zdvižně posuvné dveře. Dají se vyrobit 
v nadrozměrných formátech a mají úzké rámy, 
takže i když jsou zavřené, maximálně propojují 
vnitřek s exteriérem.  Velké plochy skla zajistí 
nejvyšší možné prosvětlení místnosti. 

Při otevření zajedou po kolejnici do boku 
a nezabírají zbytečně plochu v interiéru.
I v případě zdvižně posuvných dveří záleží 
volba materiálu na vás, můžete zvolit hliník 
a nebo třeba kombinaci hliník–dřevo. Zvenku 
bude dům působit moderně, zevnitř příjemně 
zatepleně. Samozřejmostí by měla být 
možnost doplnit dveře ochranou proti hmyzu 
a stínicí technikou.

Dveře musí být ale také 
vysoce funkční. Jedná se 
o nejpoužívanější prvek otvorové 
výplně, který je navíc vystaven 
častému a někdy dost hrubému 
zacházení. Proto volte kvalitní 
materiály a perfektní zpracování. 
Dveře mají také dobře izolovat 
a ochránit vás před zloději. 
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Nechcete řešit, zda jste zapomněli zavřít 
okno? Vstávat z gauče, když byste rádi spustili 
žaluzie? Nepřemýšlet o tom, kolik uteče 
z místnosti tepla, když vyvětráte? 

Svěřte tyto starosti inteligentnímu řízení 
domova. Technologii, která umožňuje pomocí 
tabletu či chytrého telefonu řídit a kontrolovat 
nejrůznější komponenty v domě. Větrání 
i stínění si můžete přednastavit, ale také 
snadno několika doteky na displeji změnit.

Chytrý
domov
Současně s nároky na 
design, kvalitu a funkčnost 
roste i požadavek na co 
nejkomfortnější ovládání.
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A JAKÉ KONKRÉTNÍ VÝHODY MŮŽETE S INTELIGENTNÍ 
TECHNOLOGIÍ OČEKÁVAT V PŘÍPADĚ OKEN?

Integrované stínění – zdvojené 
okno je vybaveno žaluzií s vlastním 
napájením pomocí fotovoltaického 
článku. Na ovládání stínění tudíž 
nepotřebujete žádnou další energii 
ani pohon. Žaluzie např. automaticky 
pustí dovnitř sluneční světlo a tím 
pomohou vytopit dům.

Inteligentním systémem ušetříte 
mnoho energie a zvýšíte svou 
bezpečnost. Lze ho propojit 
rovněž s detektory kouře, vnitřními 
i venkovními světly, chlazením, 
vytápěním apod.

Automatické větrání – větrání 
je zcela integrováno do okenního 
systému. Na okně je úzká 
ventilační mřížka, která umožňuje 
neustálou výměnu vzduchu. 
Větráte, i když je okno zavřené, 
tudíž se nemusíte bát zlodějů. 

Díky integrovanému výměníku se 
navíc sníží energetické ztráty na 
minimum. Okna lze osadit i filtry 
pro alergiky.
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5 detailů, 
na které 
si dejte pozor 
při výběru oken

1
2

3
4
5

Kvalita těsnění 
Špičková okna jsou dnes vybavena 
třemi celoobvodovými těsněními. Ná-
sledkem je  menší proudění vzduchu. 
A to znamená lepší tepelnou a hluko-
vou ochranu.

Vlepované tabule skel 
Zdánlivý detail, který ale znamená 
zlepšení tepelné pohody, zvýšení 
ochrany  proti hluku a také bezpeč-
nosti. V případě, že je vlepení prove-
deno po celém obvodu okna, zvyšuje 
to i jeho stabilitu při vyšší hmotnosti 
křídel.

Skryté kování 
Chcete se přece dívat z okna, ne na 
pohyb mechanických částí rámu. Ta 
nejkvalitnější okna mají pevný otoč-
ný bod a jejich kování je skryté. To 
jim zaručuje vyšší zatížitelnost a delší 
životnost. Nepevný otočný bod totiž 
naopak po delší době vede k viditel-
nému mechanickému opotřebení, 
oděru a možnosti usazování nečistot.

Snadnost údržby 
Zkontrolujte, jak snadno se dají udr-
žovat uzavírací kusy oken. Usazování 
nečistot zabrání například i to, když 
jsou hrany zaoblené.

Dokonalost  
To znamená především perfektní 
dotažení všech detailů. Pečlivě 
zkontrolujte, jak jsou provedeny 
rohové spoje oken, jak působí jejich 
celková povrchová úprava a jak jsou 
zasazeny distanční rámečky.


