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Požadavky na zabudování a kvalitu dokončených hliníkových 

výplní otvorů 

 

 

Abstrakt 

 

Autor v bakalářské práce řeší požadavky na zabudování a kvalitu 

dokončených hliníkových výplní otvorů. Práce je zaměřena na podrobné 

zpracování technologického předpisu pro osazení hliníkových oken a 

vnějších dveří včetně stanovení požadavků na kvalitu a vzhled dokončené 

konstrukce. Ve své práci se zaměřuje na pracovní podmínky, montáž  a 

kvalitu zhotoveného díla.  
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Requirements for installation and quality of finished 

aluminum fillings 

 

 

Abstract 

 

In this bachelor thesis, the author deals with the requirements for 

installation and quality of finished aluminium fillings. The thesis is focused on 

detailed processing of the technology regulations for the installation of 

aluminium windows and exterior doors, including setting requirements for 

quality and design of the finished construction. In his thesis, he focuses on 

working conditions, assembly and quality of work. 

 

Keywords 

technology regulations 

installation of windows and doors 

inspection of windows and doors 
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Úvod  

V dnešní době jsou hliníková okna a dveře velmi oblíbenou a 

vyhledávanou variantou výplní otvorů. Hliníkové výplně otvorů se používají 

nejen v komerčních, průmyslových a bytových stavbách, ale dnes i v 

moderních rodinných domech a při rekonstrukcích starších objektů. Hliníková 

okna vznikala v 50. letech 20. století a stala se velmi oblíbená. První norma 

ČSN 74 6210, která definovala navrhování, osazování a výrobu kovových 

oken, vznikla 25.4.1973 a později byla nahrazena normou ČSN 74 6210 

platnou od 1.7.1986. Od té doby byla norma pouze částečně upravována. 

Design, životnost a komfort využití těchto oken se díky novým technologiím a 

postupům značně změnily a vylepšily. Uživatelé hodnotí kromě už zmíněných 

vlastností i varianty které se nabízejí. Je to především snadná obsluha 

mechaniky a snadné udržování čistoty skel i rámů.  

 

Cílem této bakalářské práce je definovat a co nejpodrobněji popsat 

osazování hliníkových výplní v dnešní době. V práci bude podrobně 

zpracován technologický předpis pro osazení hliníkových oken a vnějších 

dveří. Jako podklad pro zpracování předpisu bude použita nově vzniklá 

norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, která 

vešla v platnost 1.5. 2014. Dále budou použity podklady výrobců. 

 

Cílených předpisů na osazení hliníkový výplní je v běžných 

informačních zdrojích  nedostatek a nejsou  k dispozici stavařům a 

potencionálním zákazníkům. Touto prací se snažím poskytnout komplexní 

informace a vytvořit předpis o hliníkové výplni , která má svoji tradici a 

využitelnost.  
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1 Hliníková okna a dveře 

Hliníková okna a dveře jsou výplně stavebních otvorů jejichž rám je 

tvořen ze slitin hliníku. Hliník je materiál vyznačující se dlouhou dobou 

životnosti, vysokou pevností, moderním vzhledem a tvarovou stálostí. Díky 

tomu jsou hliníková okna a dveře vhodná pro velké skleněné plochy, tam kde 

budou okna a dveře hodně namáhaná, vystavena náročným povětrnostním 

podmínkám a tepelným změnám. Hliníkové systémy jsou vhodné pro výrobu 

sklopných, otvíracích a posuvných oken a dveří včetně jejich kombinací.  

1.1  Využití 

V dnešní době se hliníková okna nejvíce používají především pro 

administrativní budovy v kombinaci s provětrávaným pláštěm. Díky 

modernímu designu jsou okna často používána v bankách, pojišťovnách a 

dalších kancelářských a reprezentativních budovách. Dále se hliníková okna 

používají při výstavbě průmyslových a bytových budov, rodinných domů a 

nebo při rekonstrukci památkově chráněných objektů. Hliníkové dveře pro 

svou odolnost jsou velmi často osazovány do komerčních prostorů a 

bytových domů.  Dveře je možné osadit bezpečnostními prvky, elektrickým 

otvíráním na kartu nebo čipem. V neposlední řadě lze také okna použít do 

prosklených systémů a výloh. 

1.2 Tepelně izolační vlastnosti 

Tepelně izolační vlastnosti oken a dveří se odvíjí od konstrukce rámu, 

typu zasklení, počtu komor rámu a šířkou profilu. Koeficient prostupu tepla 

také závisí na způsobu přerušení tepelného mostu. Z toho důvodu se 

hliníkové profily osazují průběžnými polyamidovými páskami, které jsou 

vyztužené skelným vláknem, nebo se vyplňují polyuretanovou pěnou. V 

dnešní době se u nejvyspělejších systémů nepoužívají jen jednoduché 

polyamidové izolátory, ale je komplexně řešena celá tepelná zóna 

hliníkového profilu. Vyplnění rámu těmito materiály také zlepšuje zvukově-

izolační vlastnosti okna.  Dnes se běžně používají okna s dvojsklem nebo 
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trojsklem přičemž dvojsklo má součinitel prostupu tepla U = 1,1 - 1,2 W/(m2K) 

a trojsklo U = 0,6 - 0,7 W/(m2K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Příklady typů izolátorů hliníkových profilů [1] 
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1.3 Povrchová úprava 

1.3.1 Práškové vypalovací laky 

Proces práškového lakování spočívá v nanesení barevného prášku v 

elekrostatickém poli na  profil, který se následné zahřeje na teplotu okolo 200 

°C , tím se prášek slije  do souvislé vrstvy. Před zahájením procesu musí být 

profil nejprve projít předúpravami. 

Díky práškovým barvám mohou být hliníková okna jakoukoliv barvu. 

Barvy oken je možné vybírat ze vzorníku RAL. Práškové barvy se dělí také 

podle struktury povrchu a to na hladkou, jemnou, hrubou a kladívkovou. 

Práškové barvy mohou být po vypálení v matném až lesklém provedení. 

    

1.3.2 Anodická oxidace hliníkových výrobků 

Jedná se o uměle vytvořenou průhlednou oxidovou vrstvu na povrchu 

hliníkového profilu. Vzniká v kyselé lázni při působení elektrického proudu. 

Od přirozeně zoxidované povrchové vrstvy se liší větší tloušťkou a tím i vyšší 

odolností. Díky tomu zaručuje větší povrchovou ochranu a díky svým 

vlastnostem dlouhodobě dodává povrchu kovový vzhled. 

Výhodou anodické oxidace je zachování kovového charakteru povrchu 

hliníkového profilu. Nevýhodou jsou pak optické změny povrchu které mohou 

vzniknout při kontaktu hliníkového profilu s cementem či maltou. Proto se 

Obrázek 2 - Příklady barev ze vzorníku RAL [3] 
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doporučuje okenní profily chránit smývatelnými fóliemi a osazovat až po 

dokončení mokrých procesů na stavbě.  

Barevnou jednostupňovou anodizací je možno docílit jak světlých, tak i 

tmavých odstínů. Zbarvení je dosaženo pomocí speciálních elekrolitů. [1] [2] 

 

Tabulka 1 - Standardní barvy podle Euras [1] 

Označení Barva 

C0 přírodní 

C31 - 34 světle až tmavě bronzová 

C35 černá 

C 36-38 světle až tmavě šedá 

Zdroj:[1], zpracování vlastní, 2017 
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2 Vymezení pojmů 

Stavební otvor - otvor ve stavební konstrukci, který je určený k zabudování 

otvorové výplně 

 

Připojovací spára - prostor mezi rámem okna nebo vnějších dveří a 

navazující stavební konstrukcí 

 

Kotvící prvek - prvek, který slouží k upevnění výplně otvoru ke konstrukci 

 

Nosná podložka - podložka přenášející síly a hmotnost od užívání  výplně 

otvoru do stavební konstrukce 

 

Distanční podložka - podložka vymezující prostor mezi rámem a stavebním 

otvorem 

 

Výplň otvoru - okno nebo vnější dveře osazené do stavebního otvoru [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Názvosloví 
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3 Vstupní materiály 

3.1 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Okna a dveře se dopravují na stavbu speciálních stojanech. Náklad je 

nutné při přepravě zajistit proti posunutí, aby nedošlo k jeho poškození.  

Místo pro skladování oken a dveří by mělo být suché s nízkou 

prašností a možností výrobky chránit před znečištěním nebo poškozením. 

Okna a dveře se zásadně skladují ve svislé nebo šikmé poloze na 

podložkách. Tato poloha odpovídá poloze, ve které budou okna a dveře 

montovány do stavebního otvoru. Jednotlivá okna by se měla v místě styku 

pokládat měkkým pružným materiálem, například pěnovým polystyrenem 

nebo vlnitým papírem. Podložky by se měli umisťovat tak, aby nedošlo k 

jejich propadnutí a nedocházelo k deformaci rámů. 

 

Obrázek 4 - skladování oken [4] 

3.2 Metody kontroly kvality materiálu 

Za bezvadnost dovezených výrobků ručí dodavatel. Dovezené výrobky 

přejímá na stavbě pověřený pracovník. Při převzetí bude provedena vizuální 

kontrola výrobků. Kontroluje se zda okna nebo dveře nejsou poškrábaná, 

nemají poškozený rám či kování. Dále se zkontroluje stav a kompletnost 

dodávky podle dodacího listu.  Při přejímce výrobků se sepíše předávací 

protokol. 
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4 Pracovní podmínky 

4.1 Stavební připravenost 

Okna a dveře se mohou osazovat pouze do předem upravených 

otvorů. Povrch ostění, parapetu a nadpraží by měl být před montáží zbavený 

prachu a nečistot. Před začátkem montáže by měl být stavební otvor 

zkontrolován. Kontrolují se zejména rozměry a kvalita parapetu, ostění a 

nadpraží. Tolerance rozměrů stavebního otvoru se řídí dle platné normy ČSN 

74 6077. Dále by se měla překontrolovat vlhkost stavební konstrukce. Dle 

normy ČSN 74 6077 povrch ostění stavebního otvoru musí být čistý, suchý, 

nosný, rovný, nezvlněný, pevný,  bez trhlin a bez materiálů snižující 

přilnavost izolačních materiálů.  

4.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro montáž výplní otvorů se skládá ze dvou až tří 

kvalifikovaných dělníků. Za provedení práce podle domluvených podmínek 

zodpovídá stavbyvedoucí. Ten předává úkoly vedoucím čet, kteří odpovídají 

za vykonanou práci. Pracovníci musí být proškoleni o způsobu provádění 

práce, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále musejí být seznámeni s 

technologickým postupem.  

Způsob provádění prací se liší dle podmínek na staveništi a okolí 

staveniště. Výměny oken se často provádějí za provozu, tedy v přímém 

kontaktu s osobami na které je potřeba hledět, zejména v oblasti ochrany 

před možnou událostí, která je může přímo ohrozit na zdraví nebo životě.  

Např. rekonstrukce stávajících budov ve zdravotnictví nebo sociálních 

službách se provádějí za provozu.  

4.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Osazování výplní by mělo být prováděno při teplotách vyšších než 0 

°C. Při teplotě pod 0 °C je nutné si dát pozor na to, aby povrch ostění 

stavebního otvoru byl nejen řádně zbaven prachu a nečistot, ale také aby na 
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něm nebyla jinovatka nebo námraza. Hraniční hodnotou pro osazování oken 

je - 5 °C. Při aplikaci těsnících fólií musí být teplota vyšší než + 5 °C. 

Musí být zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výšce. Ve 

vícepatrových budovách je třeba zajistit bezpečnost pracovníků na obou 

stranách otvoru pro okno. Bezpečnostní pomůcky a výstroj jsou samozřejmé.  

Podmínky pro bezpečnost a zdraví jsou jasně stanovené mezi zadavatelem a 

zhotovitelem ve smlouvě o dílo. [3] 

4.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky: vrtačka, montážní pistole, svinovací metr, 

vodováha, vysouvací nůž, sada šroubováků, kladivo,  váleček, koště, 

smeták, tužka.  

 

Všichni pracovníci by měli být vybaveni pracovními pomůckami BOZP: 

helma, ochranné rukavice, pracovní oděv a obuv, ochranná sluchátka.  
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5 Montáž 

5.1 Stavební otvor 

Zaměření rozměrů každého stavebního otvoru se provádí vždy na 

třech místech a to na okrajích a uprostřed otvoru. 

5.1.1 Rozměry stavebního otvoru pro dveře 

Dle normy ČSN 74 6077 se kvůli výrobě dveří stanovují všechny 

rozměry dle rozměrů stavebního otvoru. Pro stanovení výšky musí být 

zřízena referenční výška (srovnávací rovina) 1 metr nad úrovní čisté podlahy. 

 

             Obrázek 5 - Zaměřené rozměry stavebního otvoru [5] 

 

Legenda: 

A   výška od úrovně čisté podlahy ke spodní hraně překladu 

B   šířka otvoru 

C   referenční výška 

D   úroveň čisté podlahy 

E   úroveň hrubé podlahy [5] 
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5.1.2  Geometrická přesnost stavebního otvoru     

Dle normy ČSN 74 6077 musí být otvor pro zabudování okna a 

vnějších dveří proveden v požadované přesnosti s ohledem na polohu a 

způsob zabudování okna nebo vnějších dveří a s ohledem na návrh a 

provedení připojovací spáry. Provedení stavebního otvoru musí umožnit 

zajištění všech funkčních vlastností připojovací spáry. [5] 

 

Obrázek 6 - Geometrická přesnost stavebního otvoru [5] 

Legenda: 

1      rozměr stavebního otvoru 

1a    mezní odchylka stavebního otvoru (±) - tabulka 1 

2      vztažná délka 

2a    tolerance rovinnosti - tabulka 2 

3      vztažná délka  

3a    tolerance svislosti, vodorovnosti ostění - tabulka 3  

Tabulka 2 - Mezní odchylky pro rozměry stavebního otvoru  

Jmenovité rozměry stavebního otvoru [m] do 1 m od 1m do 3 m od 3 m do 6 m 

 Mezní odchylka [mm] 

Stavební otvor s neupraveným povrchem ±10 ±12 ±16 

Stavební otvor s upraveným povrchem ±8 ±10 ±12 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017 
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Tabulka 3 - Tolerance rovinnosti ostění stavebního otvoru  

Vztažný rozměr [m] do 0,1 m do 1 m do 4 m do 10 m 

 Mezní odchylka [mm] 

Stavební otvor s neupraveným povrchem 5 10 15 25 

Stavební otvor s upraveným povrchem 3 5 10 20 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  

Tabulka 4 - Tolerance svislosti a vodorovnosti ostění stavebního otvoru  

Vztažný rozměr [m] do 0,5 m od 0,5 m do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 8 m 

 Mezní odchylka [mm] 

Odklon hrany 3 6 8 12 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  

 

Obrázek 7 - Zjišťování pravoúhlosti stavebních otvorů - tolerance úhlopříček [5] 

Tabulka 5 - tolerance pravoúhlosti stavebního otvoru  

Vztažný rozměr [m]  
větší z rozměrů a a b 

do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m 

 Mezní odchylka [mm] = [c-c´] 

Rozdíl úhlopříček 6 8 12 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  
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5.1.3 Poloha výrobku ve stavebním otvoru     

Dle geometrického tvaru ostění a polohy otvorové výplně rozlišujeme 

tyto tři způsoby osazení:   1  do rovného ostění  

                                          2  do zalomeného ostění 

                                          3  do roviny tepelné izolace 

                                          4  předsazená otvorová výplň 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8 - příklady typu osazení otvorové výplně 
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Po zabudování musí výplň zůstat dilatačně oddělena od stavebního 

otvoru. Na výplň se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Proto 

musí byt po usazení výplně do stavebního otvoru dodrženy tyto minimální 

šířky připojovací spáry. [5] 

 

Tabulka 6 - Šířka připojovací spáry se zohledněním dilatace výrobku 

Materiál rámového 
profilu okna 

Doporučená šířka připojovací spáry v mm při dovolené dilataci 
materiálu od 25 % 

v zalomeném ostění v rovném ostění 

do 3,5 m do 4,5 m do 1,5 m do 3,0 m do 4,5 m 

Hliník - světlý profil 10 15 10 10 20 

Hliník - tmavý profil 15 15 10 15 25 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  

5.2 Připojovací spára 

 Připojovací spára je definována jako prostor mezi stavebním otvorem 

a obvodem výplně otvoru.V konstrukci připojovací spáry se rozlišují tři 

základní zóny: 

 

A    Vnější uzávěr spáry 

B    Vnitřní uzávěr spáry 

C    Tepelně izolační výplň   

       spáry 

 

 

 

 

 

 

 

  Připojovací spára je definována jako stavební detail popsaný v 

normě ČSN 74 6077. Dle této normy se při návrhu provedení připojovací 

spáry musí dbát na následující parametry: 

 okrajové podmínky vnějšího a vnitřního prostředí 

Obrázek 9 - Popis připojovací spáry [5] 
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 typ stavební konstrukce 

 rozměry připojovací spáry 

 stav povrchu ostění 

 vnější a vnitřní uzávěr 

 materiál výplně připojovací spáry 

 způsob kotvení výplně 

 dilatační pohyby výplně 

 rozměrové tolerance stavebního otvoru a výplně [5] 

5.2.1 Vlivy působící na připojovací spáru 

Připojovací spára je nejdůležitějším a velmi namáhaným detailem 

osazení výplně otvoru. Připojovací spára musí být navržena a provedena tak, 

aby odolala namáhání od pohybu stavební konstrukce, hmotnosti a pohybu 

výplně otvoru a větru. Jelikož výplň otvoru odděluje venkovní a vnitřní prostor 

musí odolávat dalšími vlivům, které na ni působí jako jsou vnitřní a venkovní 

teplota, vlhkost vzduchu v místnosti, sluneční záření, déšť a hluk.  

Aby těmto vlivům připojovací spára mezi výplní stavebního otvoru a 

stavební konstrukcí odolala, musí být v dostatečné míře splněny určité 

požadavky: 

 

Vodotěsnost 

Připojovací spára musí být navržena a provedena tak, aby byla odolná 

proti zatékání, hnanému dešti a například i proti kondenzátu z okolí tepelné 

izolace. Vnější uzávěr spáry musí být navržen tak, aby tepelně izolační výplň 

spáry nebyla zatížena vlhkostí z venkovního prostředí. Obvykle se toho 

dosahuje použitím paroprotustné fólie nebo těsnícím tmelem. 

 

Vzduchotěsnost 

Skrz připojovací spáru musí být zajištěno téměř nulové pronikání 

vzduchu za podmínek plynoucích z užívání stavby a to dilatační pohyby rámu 

výplně, zatížení větrem nebo tlakový spád při nucené ventilaci. 
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Aktivní bilance vodní páry  

Aby bylo zabráněno vzniku kondenzátu nebo jeho hromadění a  

vzniklý kondenzát se mohl odpařit, musí být připojovací spára  provedena 

tak, že vnitřní uzávěr musí mít vyšší ekvivalentní výšku než uzávěr vnější. To 

je docíleno například paroprostnou fólií v exteriéru a parotěsnou v interiéru 

nebo použitím tmelu. 

 

 Tepelná izolace 

 Připojovací spára by se měla vyplnit vhodným tepelně izolačním 

materiálem, který splňuje požadovaný lineární činitel prostupu tepla . Jako 

tepelná izolace se používá buď polyuretanová pěna nebo minerální vlna. 

 

Zvuková izolace 

Návrh připojovací spáry musí být proveden tak, aby splňoval 

požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Pro vedení by mělo odpovídat 

neprůzvučnosti výplně otvoru. Zpravidla se aplikují těsnící matriály s 

dostatečnou tloušťkou a vysokou objemovou hmotností. [1],[6] 

 

Obrázek 10 - Zatížení připojovací spáry [6] 
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5.2.2 Tepelně izolační výplň spáry 

Polyuretanová pěna 

Polyuretanová pěna je nejrozšířenějším materiál pro všechny typy a 

tvary připojovací spáry. Díky možnosti vypěnění jakéhokoliv tvaru spáry se 

jedná o velice oblíbený produkt. Za nevýhodu polyuretanové pěny lze 

považovat špatnou vodotěsnost. Připojovací spára mezi výplní a stavební 

konstrukcí by se měla vyplnit polyuretanovou pěnou stejnoměrně. Pěnění se 

provádí z vnější i vnitřní stravy výplně. U zalomeného ostění pouze ze strany 

vnitřní. Rám výplně je vždy potřeba mechanicky zajistit rozepřením proti 

prohnutí, neboť nabitím polyuretanové pěny se může rám deformovat.  

 

Minerální vlna 

Minerální vlna se používá nejvíce v případě osazení výplně v rovině 

tepelné izolace před nosný obvodový plášť. Použití minerální vlny je vhodné i 

pro širší připojovací spáry. [4] [6] 

5.2.3 Chyby při utěsnění připojovací spáry 

Při osazení výplně do stavebního otvoru z cihelného zdiva nebo po 

vybourání starých výplní musí být povrch ostění otvoru řádně upraven. 

Osazením výplně do otvoru, kdy na ostění zůstávají nánosy malty nebo špíny 

a prachu může znemožnit správné provedení a přilnutí tepelné izolace k 

podkladu. K správnému přilnutí je nutné povrch ostění očistit a penetrovat. 

Další chybou při montáži je vyplnění spáry nedostatečným nebo v 

opačném případě velkým množstvím polyuretanové pěny. Při velkém 

přesahu pěny přes rám výplně je nutné pěnu ořezat, tím se poruší celistvost 

a struktura pěny a vlivem slunečního UV záření se urychlí její degradace. 

Použití polyuretanové pěny jako jediné složky připojovací spáry je 

častou chybou. Může sice zajistit dostatečnou tepelnou izolaci, ale nedokáže 

přenést namáhání a dilatační pohyby výplně. Polyuretanová pěna není 

parotěsná a tak v zimním období může docházet k infiltraci vlhkého a teplého 

vzduch z interiéru do pěny a tím ke kondenzaci vodní páry. 
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Po odstranění klínů a jiných pomocných prostředků montáže vzniknou 

v tepelné izolaci připojovací spáry dutiny a přerušení. Tyto prostupy je nutné 

dodatečně vyplnit. 

I při správném vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou je 

nutné ji z vnější části ostění ochránit fóliovou páskou nebo tmelem. Jinak 

opět může dojít k degradaci. Polyuretanová pěna není odolná vůči slunečním 

UV záření a po proniknutí vody ztrácí své izolační schopnosti. 

Kotvící prostředky a podložky musí být z vhodného materiálu a 

umístěny tak, aby v připojovací spáře nevytvářeli tepelné mosty. 

5.3 Těsnící fólie 

Tepelně izolační fólie se používají jako vnější a vnitřní uzávěr 

připojovací spáry a ochraňují její tepelně izolační výplň. Fólie pro utěsnění 

spáry se používají z vnější a vnitřní stany různé a platí, že fólie na vnitřní 

stráně rámu musí mít vyšší ekvivalentní výšku než na straně vnější. To se 

docílí osazením paropropustné (hydroizolační) fólie v exteriéru a parotěsné v 

interiéru. Použití fólií lze rozdělit dle typu osazení výplně otvoru.  

Pro výplně otvoru umístěné v ostění stavebného otvoru se používají 

fólie typových rozměrů. Je nutné vhodně zvolit způsob připevnění fólie na 

rám výplně a ostění stavebního otvoru.  

Výplně otvoru předsazená před líc stavební konstrukce vyžaduje 

použití fólie atypických rozměrů a to jak pro vnější, tak pro vnitřní utěsnění 

tepelné izolace z minerální vlny. 

Je důležité, aby fólie byla  použita na obou stranách připojovací spáry. 

Při použití pouze interiérové  fólie je připojovací spára chráněna proti 

pronikání vlhkosti do detailu a zajistí vzduchotěsnost. Nicméně z exteriéru 

hrozí zatečení vody do spáry a znehodnocení jejích tepelněizolačních 

vlastností. Použití pouze exteriérové fólie opět zajistí vzduchotěsnost spáry a 

také voděodolnost. Nicméně ale zhorší odvětrávání spáry a tím se může 

uvnitř detailu hromadit a kondenzovat pára, která prosakuje do spáry z 

interiéru. Díky tomu dochází k nasáknutí izolantu vodou a tím se zhorší jeho 

tepelněizolační vlastnosti. 
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5.3.1 Požadavky na těsnící fólie 

Dle normy ČSN 74 6077 musí být při výběru těsnících folií dodrženy 

znaky rozhodující při zabudování, a to stavebně fyzikální charakteristiky, 

mechanické vlastnosti, stavebně chemické vlastnosti, stavebně technické 

vlastnosti. 

5.3.2 Fólie pro předsazené konstrukce 

 Je nutné aby na vnější a vnitřní straně byly použity různé fólie. U 

předsazených výplní otvorů se pro vnější uzávěr se používají hydroizolační 

fólie na bázi EPDM. Pro vnitřní uzávěr spáry se aplikují parotěsné fólie na 

bázi butylu. Obě tyto fólie nejsou určeny k omítání. Při nutnosti omítnout 

například vnitřní ostění otvoru lze použít omítatelnou fólii butyl fleece. 

5.3.3 Fólie pro otvorové výplně ve stavebním otvoru 

 Fólie pro otvorové výplně musí splňovat mechanické vlastnosti jako je 

odolnost proti proražení nebo elastičnost. Musí umožnit nalepení na rám 

výplně a ostění stavebního otvoru a zakrytí omítkou. Dále by měly fólie 

umožnit úplné zakrytí připojovací spáry různých rozměrů a stavu ostění 

stavebního otvoru. Fólie by se měla dát nalepit na rám výplně jak z boku, tak 

i z čela.  Systém lepení fólie k ostění by mělo zohlednit druh konstrukce a 

rovinnost stavebního otvoru. To je docíleno například fólií opatřené  

perlinkou, butylovým oboustranným lepením nebo lepidlem na fólie. 

5.3.4 Aplikace těsnící fólie 

V případě použití těsnících fólií se na straně interiéru aplikuje 

parotěsná fólie a na straně exteriéru paropropustná fólie. Lze také použít 

těsnící fólii Twinaktiv, kterou lze aplikovat na interiérovou i exteriérovou 

stranu okna. Šířku, délku a typ pásky volíme podle rozměru spáry a typu 

ostění. Pro aplikaci těsnících fólií je nutná teplota okolí i konstrukce + 5 °C.  

Povrch otvoru stavební konstrukce musí být zbaven nečistot, prachu a 

mastnoty. V případě zašpinění fólie při manipulaci na stavbě je nutné ji taktéž 

očistit. Při aplikaci fólie na porézní matriál například na zdivo nebo beton je 
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vhodné na ostění stavebního otvoru použít penetrační nátěr. Ten zlepšuje 

přilnavost a snižuje množství použitého lepidla. 

Spoje u fólií na bázi EPDM a butylu by měly mít doporučený přesah 

2cm až 3 cm. Aplikace fólie na porézní materiály vyžaduje přesah cca 10 cm, 

aby byla zajištěna vodotěsnost spáry v exteriéru a parotěsnost v interiéru. V 

případě zvrásnění fólie je možně vzniklé dutinky vyplnit bitunelovým tmelem. 

U fólií pro výplně otvoru je doporučený přesah 2 cm na rámu výplně a 

minimální 2 cm na ostění stavebního otvoru. Při následném omítnutí ostění 

musí být fólie přilepena v celé ploše systémovým lepidlem a nebo ve variantě 

s perlinkou vložena do omítky. Fólie se na rám výplně v oblasti ostění a 

nadpraží většinou lepí ještě před osazením výplně do stavebního otvoru. [1]  

[4] [6] [7]     

 

Obrázek 11 - příklady aplikace těsnících fólií 
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5.4 Tmely 

Těsnící tmely jsou často používané materiály. Pro funkčnost tmelu je 

nutné, aby měl 100% přilnavost k pokladu, jinak svou funkci zcela postrádá. 

Při použití tmelů se jedná většinou o vytvoření vodotěsné nebo vzduchotěsné 

a parobrzdící membrány. 

Je nutné zvážit , kdy je vhodné tmely použít a to z důvodů: 

 pracnosti provádění 

 nutnosti zakrytí rámů otvorových výplní 

 technologické přestávky po dobu tvrdnutí tmelu 

 možnosti použití jen u konečných povrchových úprav 

 

Kvůli dodření požadavků na parotěsnost vnitřního uzávěru a vodotěsnost a 

paropropustnost vnějšího uzávěru se musí volit vhodné tmely. 

 

Vnitřní uzávěr spáry 

Jako uzávěry vnitřní spáry je vhodné použití elastických tmelů , které 

jsou schopné přenášet dilatační pohyby výplně. Typicky se používají silikony, 

polyuretany nebo jiné hybridní materiály. 

 

Vnější uzávěr spáry 

Pro tuto oblast se tmely zpravidla nedoporučují vůbec. Tmely pro 

vnější uzávěr zajišťují dobrou vodotěsnost, ale špatně propouštějí 

zkondenzovanou vlhkost ven ze spáry. Lze použít akrylátové tmely, které 

jsou vodotěsné i paropropustné, ale ve většině případu nejsou schopné 

trvale se přizpůsobovat pohybům v připojovací spáře. 
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Tabulka 7 - Oblast použití těsnících matriálů - doporučená kombinace 

Těsnící materiál 
Kontaktní materiál 

beton sklo zdivo dřevo omítka kov 

Neutrální těsnící 
systém na bázi 
silikonu 

vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné 

Systémy na bázi 
silikonu, 
acetátového typu 

nevhodné vhodné nevhodné vhodné nevhodné nevhodné 

Polyurethanové 
tmely 

vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné 

Hybridní tmely vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné 

Systém na bázi 
akrylátu 

vhodné nevhodné vhodné nevhodné vhodné nevhodné 

Zdroj:[1], zpracování vlastní, 2017  

5.4.1 Aplikace tmelů 

Při aplikaci tmelů nesmí teplota povrchu stavebního otvoru a okolí 

klesnout pod +5 °C a stoupnout na +40 °C. Povrch otvoru by měl být zbaven 

prachu a nečistot a povrch rámu by měl být odmaštěn.Povrch stavebního 

otvoru by měl být napenetrován pro správné přilnutí tmelu k podkladu. Tmel 

musí být uchycen jen na dvou protilehlých stranách. Spára nesmí být 

trojúhelníkového tvaru. Vhodným  materiálem pro podložení třetí strany spáry 

jsou kruhové provazce nebo pásky z polyetylénu nebo polypropylénu. 

Průměr toho provazce musí být o 15 % až 30 % větší je skutečná připojovací 

spára. Šířka připojovací spáry při použití tmelů se odvíjí od délkových změn v 

oblasti napojení a vlastnostech použitého těsnícího materiálu, maximálně 

však 25 mm. Běžně proveditelná šířka spáry se pohybuje v rozmezí od 10 

mm do 15 mm. Hloubka tmeleného uzávěru by měla být rovna cca 1/2 šířky 

spáry. Pro dosažení opticky dokonalých spár se doporučuje okraje spáry 

olepit okraje spáry lepící páskou. [1] [5] [7]   
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Tabulka 8 - Tloušťka těsnícího materiálu v závislosti na šířce připojovací spáry 

Šířka připojovací spáry 
(b) 

Tloušťka těsnícího materiálu 
(d) 

do 10 mm 8 mm ± 2 mm 

nad 10 mm do 15 mm 10 mm ± 2 mm 

nad 15 mm do 20 mm 12 mm ± 2 mm 

nad 20 mm do 25 mm 13 mm ± 2 mm 

Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  

 

Obrázek 12 - příklady aplikace těsnících tmelů s PE provazcem 

5.5  Předstlačené pěnové pásky 

Předstlačené (komprimované) pásky jsou tvořeny materiály na bázi 

pěněných, většinou se jedná o polyuretan.   Pásky působí mechanicky, 

přítlačnou silou na boční partie spáry v ostění a nadpraží. Z důvodu ochrany 

proti vlhkosti se používají pouze impregnované pásky. Aby bylo docíleno 

těsnosti proti srážkové vodě, působení větru a zajištění zvukové izolace 

předstlačených pásek, musí být zvolena správná tloušťka pásky dle 

připojovací spáry. 

Tabulka 9 - Minimální šířka připojovací spáry pro těsnění předstlačenými páskami 

Konstrukční 
řešení 
připojovací 
spáry 

Rovné ostění Zalomené ostění 

Délka rámu [m] 
max 
1,5 

max 2,5 max 3,5 max 4,5 max 2,5 max 3,5 max 4,5 

Materiál rámu Minimální šířka spáry [mm] 

kov - světlý 6 8 10 10 8 8 8 

kov - tmavý 6 8 10 10 8 8 8 
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Zdroj:[5], zpracování vlastní, 2017  

Výhodou komprimačních pásek je možnost aplikace při nízkých 

teplotách a to dokonce při teplotách pod 0 °C. Pásky se používají zejména 

pro vnější uzávěr připojovací spáry, pro vnitřní uzávěr spáry se většinou 

nepoužívají.Příkladem takových pásek je například illimod 600 od firmy 

Illbruck 

 

Speciální typem je předstlačená multifunkční páska, která svými 

vlastnostmi v jednom produktu řeší vnější, vnitřní uzávěr připojovací spáry a 

také tepelnou izolaci v připojovací spáře. Lze je aplikovat u přesných 

stavebních otvorů s definovaným rozměrem připojovací spáry a u 

předsazených celoobvodových osazovacích rámů. Příkladem takové pásky 

je páska illimod trio+ od firmy Illibruck.   

 

Tyto pásky se používají pro utěsnění spár v ostění a nadpraží 

stavebního otvoru. Parapetní část je potřeba utěsnit klasicky okenními 

fóliemi. [1] [5] [7] [9]   

 

Obrázek 13 - příklad utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících pásek[8] 
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5.6 Ustavení rámu 

Rám výplně vložíme do připraveného stavebního otvoru a usadíme ho 

do vodorovné a svislé polohy. Umístění zkontrolujeme také vůči váhorysu. V 

této poloze rám provizorně upevníme tak, aby po celém obvodu výplně byla 

předepsaná šíře spáry. Poté rám vypodložíme distančními a nosnými 

podložkami. Po kontrole vodorovného a svislého umístění, rovinnosti a 

pravoúhlosti lze výplň ukotvit. [4]   

5.6.1 Specifikace prvků pro ustavení rámu 

Nosné a distanční podložky se používají zejména při osazení oken a 

vnějších dveří do stavebního otvoru.  

Nosné podložky musí splňovat určité požadavky. Musí být trvanlivé, 

únosné, nenasákavé, chemicky kompatibilní s okolními materiály a tepelnou 

vodivostí stejnou nebo menší než materiál rámu. Distanční podložky mají 

stejné vlastnosti kromě únosnosti.   

5.6.2 Způsob použití a umístění podložek 

Při montáží je nutné výplně otvorů řádně vypodložit, aby docházelo k 

přenesení namáhání v rovině výplně otvoru do stavební konstrukce. 

Rozmístění podložek se provádí tak, aby nebránily tepelné a vlhkostní 

roztažnosti, bylo možné provést kotvení, aplikovat tepelně-izolační výplň a 

ošetřit připojovací spáru. Podložky jsou vždy namáhány na tlak a tomu 

odpovídá i jejich umístění. Výplně otvorů jsou podloženy pod svislým prvky 

jako je rám a sloupek a ve svislých spárách pro vymezení polohy a 

přenesení sil z křídel. Chybné podložení stavební výplně může vést až k 

nefunkčnosti výrobku. [1] [4] [5]   
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Obrázek 14 - Rozmístění podložek[5] 

5.7 Kotvení 

Okna a dveře nejsou považovány za nosné stavební prvky. Ve 

stavební konstrukci nejsou určeny k přenášení sil.Je tedy nutné, aby zajištění 

polohy výplně bylo provedeno pomocí pružných spojovacích prvků. 

Kotvící prvky musí zohlednit přenesení sil do konstrukce, pevnost 

ohraničují konstrukce a dilatační pohyby, které vznikají tepelnou roztažností 

materiálu a ustálením stavební konstrukce. Výplně otvoru musí být kotveny 

po celém obvodu. Při výběru dimenze kotvících prvků musíme přihlížet k 

několika faktorům jako je vlastní tíha výrobku, zatížení větrem, užitné 

zatížení a rozměry výrobku. Kotevní prostředky musí být chráněny proti 

korozi a nebo musí být z korozivzdorných materiálů. 

5.7.1 Umístění kotvících prvků 

Kotevní body se umisťují  100 mm až 150 mm milimetrů od vnitřního 

rohu rámu, sloupků nebo příček a maximální vzdálenost činí pro hliníková 

okna 800 mm. 
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Obrázek 15 - rozmístění kotvících prvků[5] 

Legenda: 

A    vzdálenost kotvících prvků 

E    vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku 

 

 

5.7.2 Kotvící prvky rámových konstrukcí 

Kotevní pásky 

Kotevní páska je částečně ohebná a tím je umožněna teplotní dilatace 

rámu výplně. Kotevní pásky musí být vždy kotveny kolmo k rovině výplně 

otvoru, protože přenáší pouze zatížení působící kolmo na rám výplně. Spáru 

mezi výplní a stavebním otvorem je vhodné vymezit podložkou. Všechny 

spojovací materiály a kovové kotevní prvky musí být odolné vůči korozi. Při 

osazování je nutné zabránit ohnutí kotvy, kdy se tahové namáhání mění na 

ohybové. 

Při použití páskových kotev se výplně otvorů musí osazovat do 

hrubých stavebních otvorů a dokončení povrchové úpravy ostění se provede 

až po jejich ukotvení a utěsnění připojovací spáry. 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební                 

                                                                                                                                 

36   

 

Kotevní šroub 

Okenní šrouby nebo také turbošrouby se používají pro osazování 

výplní do mnoha typů zdiva. Jsou upevněny skrz rám přímo do ostění 

stavebního otvoru. Při použití kotevních šroubů je nutné dodržet dostatečnou 

šířku spáry mezi výplní a stavebním  otvorem a to z důvodu namáhání 

šroubu na ohyb, střih a smyk. Dle možností montáže je vhodné vyvarovat se 

vrtání otvorů v částech které jsou určeny pro odvod vody. 

Při montáži výplní otvorů je nutné si dát pozor na vrtání a dotahování 

šroubu, aby nedošlo k deformaci rámu.   

 

Úhelník 

Úhelník se používá pro předsazená okna umístěna v rovině 

zateplovacího systému. Při použití úhelníku se doporučuje statické 

posouzení konstrukce. Celý profil je nutné překrýt tepelnou izolací a 

dostatečně dimenzovat. U hliníkových profilů s přerušeným tepelným 

mostem je nutné zajistit, aby úhelník nezasahoval k vnějšímu poloprofilu 

rámového poloprofilu. 

 

Konzola 

Další možností jak ukotvit předsazenou výplň otvoru umístěnou v 

rovině zateplovacího systému je za použití konzoly. Stejně jako u úhelníku se 

doporučuje statické posouzení konstrukce, překrytí tepelnou izolací a 

dostatečně dimenzovat. Při použití konzoly je nutné dbát na to, aby vnitřní 

foliový uzávěr připojovací spáry nebyl přerušen stykem s kotvící konzolí. 

 

Pomocný osazovací rám 

Osazovací rám se osazuje již během výstavby a umožňuje pozdější 

instalaci výplně. Použití pomocného rámu má řadu výhod. Dokáže zachytit 

větší dilatační pohyby výplně, zabraňuje poškození výplně při dokončovacích 

pracích, umožňuje snadnou výměnu oken. Požadavky na montáž 

osazovacího rámu jsou stejné jako pro výplň otvoru. 
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Zakládací profil 

Jedná se kovový nebo plastový profil, který se osazuje pod spodní 

hranu rámu. Osazuje se v rovině probíhající izolace nebo při nerovném 

povrchu parapetu. Zajišťuje prostor pro tepelnou izolaci pod vnějším 

parapetem. [1] [4] [5] 

 

Obrázek 16 - Kotvící prvky rámových konstrukcí 
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Obrázek 17 - Kotvící prvek - pomocný osazovací rám[5] 

5.7.3 Systém předsazené montáže 

Tento systém se uplatňuje v souvislosti osazení výplně otvoru do 

prostoru tepelné izolace. Montáž výplně do prostoru tepelné izolace je v 

současné době velmi aktuální téma a to z důvodu úspory energií a výstavby 

pasivních a nízkoenergetických domů. Se zvyšujícími se požadavky na 

zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných izolací. Z 

tohoto důvodu je obtížné osadit výplň otvoru stabilně a účelně. V současné 

době se používají tyto druhy montáže: 

 

 Nosné konzoly 

 nesystémové ocelové konzoly nebo úhelníky ( je zde možnost 

vzniku tepelných mostů) 

 systémové konzoly (například systém JB-D od firmy SFS Intec) 

 Nosný rám na bázi dřeva, obvykle  hranol připevněný na zdivo. 

 Nosný osazovací rám včetně ukotvení a řádného řešení připojovací 

spáry 

 

Variantou osazovacího rámu je celoobvodový rám z přířezů, například 

trojúhelníkového tvaru, lepených systémovým lepidlem a přišroubovaných na 

napenetrovanou nosnou konstrukci. Zateplení nosného rámu tvoří 

polystyrenové díly trojúhelníkového průřezu, které jsou nalepeny 

systémovým lepidlem. Výplň je osazena na komprimační pásku v šířce rámu. 
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Další variantou je systém tzv. ztraceného rámu, kdy je nosný rám 

tvořen prvky z tvrzeného polystyrenu, které jsou přišroubovány systémovými 

kotevními šrouby. Prostor mezi kotvami je vyplněn pěnovým polystyrenem. 

Výplň otvoru je osazena na polyuretanové pěně. Připojovací spára je řešena 

obdobně jako u výplně osazené v prostoru ostění stavebního otvoru. Vnější 

uzávěr tvoří hydroizolační fólie a vnitřní parotěsná fólie. [1] [10]   

5.8 Tolerance a odchylky montáže 

 

Rovinnost profilu rámu 

Maximální přípustná odchylka průhybu profilu rámu vůči podélné ose 

zabudované výplně je 3 mm pro délku a šířku do 2 m včetně a 5 mm pro 

délku a šířku nad 2 m. 

Tato tolerance se netýká průhybu profilu, který vznikl teplotní roztažností, 

pokud neovlivňuje funkčnost výplně. 

 

Svislost a vodorovnost rámu 

Maximální přípustná odchylka rámu zabudované výplně je pro délku 3 m 

včetně 2 mm/m, maximálně však 3 mm. 

 

Pravoúhlost rámu 

Maximální přípustná tolerance rozdílu délek úhlopříček rámu je 3 mm pro 

okna a dveře do šířky 1,5 m a výšky 2,2 m včetně a 5 mm pro okna a dveře  

šířky od 1,5 m a výšky od 2,2 m do 3 m. U pásových výplní otvorů dilatačně 

spojených se tyto tolerance vztahují na jednotlivé rámy. [5]   
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6 Jakost provedení 

6.1 Kontrola povrchové úpravy 

6.1.1  Eloxovaný povrch 

Kvalita zhledu a barevnosti hliníkových rámů a křídel anodickou 

oxidací se posuzuje podle normy ČSN EN ISO 7599. Také jsou požadavky 

na kvalitu předepsány ve standardech firem zabývajících se kvalitou 

anodické oxidace ve stavebnictví jako je standard Qualanod. 

 

Vady 

Na funkčním povrchu nesmí být viditelné vady při pozorování ze 

vzdálenosti dohodnuté mezi zhotovitelem a odběratelem. Při neexistenci této 

dohody se použijí následující vzdálenosti: 

 3 metry z interiéru 

 5 metrů z exteriéru 

Za vady se považují škrábance, skvrny, vruby, puchýře a koroze. 

 

Prohlídka se provádí při rozptýleném světle, jehož zdroj a intenzita musí být 

dohodnuty mezi zhotovitelem povlaku a odběratelem. 

 

Barva a textura povrchu 

Obarvené vzorky se musí při porovnávání držet ve stejné rovině a 

prohlížet kolmo. Zdroj rozptýleného světla musí být umístěn nad a za 

prohlížejícím. Barvy se musí srovnávat v rozptýleném denním světle 

přicházejícím ze směru vyšší zeměpisné šířky. Jestliže barevné povlaky 

budou používány při umělém osvětlení , to samé světlo musí být použito i pro 

srovnání barev. [11] 
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6.1.2 Nátěr z práškových laků 

Kvalita vzhledu a barevnosti hliníkových rámů a křídel s povlaky z 

práškových nátěrových hmot se posuzuje podle dle normy ČSN EN 12206-1. 

Také jsou požadavky na kvalitu předepsány ve standardech firem 

zabývajících se kvalitou anodické oxidace ve stavebnictví jako je standard 

Qualicoat. 

 

Vzhled povrchu 

Vzhled rámu se posuzuje ze vzdálenosti 5 metrů pro venkovní použití 

a 3 metrů pro vnitřní použití. Z těchto vzdáleností nesmí být viditelné 

škrábance, puchýře nebo póry, jestliže se osvětlený nátěr prohlíží na 

významném povrchu pod šikmým úhlem normálním nebo korigovaným 

zrakem. Povlak musí být bez defektů vedoucích až k podkladu. 

 

Barevný odstín 

Barevný odstín se porovnává v souladu s normou ČSN EN ISO 3668. 

 

Lesk 

Stupeň lesku musí být v rozmezí ± 10 jednotek od předepsané 

hodnoty pro povlaky s leskem vyšším než 50 jednotek a v rozmezí ± 7 

jednotek pro povlaky s leskem menším než 50 jednotek. [12] 
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6.2 Kontrola kvality skleněných výplní 

Optické vady stavebního skla se posuzují podle normy ČSN EN ISO 

12543-6. 

Sklo se posuzuje ze vzdálenosti 2 metry v kolmém směru. Optické 

vady se posuzují proti matnému povrchu při difuzním denním osvětlení, nebo 

odpovídajícím světlem. Veškeré viditelné vady, které při prohlídce ruší musí 

být označeny. 

 

Vady v zorném poli 

Bodové vady, které jsou menší než 0,5 mm  se neberou v úvahu, vady 

větší než 3 mm jsou nepřípustné, ostatní bodové vady jsou uvedeny v 

následují tabulce 6. Lineární vady kratší než 30 mm jsou dovoleny. Lineární 

vady, které jsou delší než 30 mm u tabulí menší než 5 m2 jsou nepřípustné. 

Ohyby a pruhy jsou v zorném poli skla nepřípustné. 

 

Vady v okrajové ploše zarámovaného skla 

Vady jejichž průměr nepřesahuje 5 mm nebo 5 % okrajové plochy skla jdou 

přípustné. 

 U tabulí o velikosti ≥ 5 m2 je šířka okrajové části 15 mm 

 U tabulí o velikosti < 5 m2 je šířka okrajové části 20 mm 

Trhliny v okrajové části jsou nepřípustné. Stejně tak trhliny, které probíhají od 

hrany do skla. [13]   

 

Tabulka 10 - Přípustné vady v oblasti vidění 

Velikost vady v mm 0,5 < d ≤ 1 1 < d ≤ 3 

Velikost tabule A v m2 
pro všechny 

velikosti 
A ≤ 1 1 < A ≤ 2 2 < A ≤ 8 A > 8 

1 a 2 tabule 
bez omezení, 

avšak bez 
nahromadění 

vad 

1 2 1/m2 1,2/m2 

3 tabule 2 3 1,5/m2 1,8/m2 

4 tabule 3 4 2/m2 2,4/m2 

≥ 5 tabulí 4 5 2,5/m2 3/m2 

Zdroj:[13], zpracování vlastní, 2017  
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Nahromadění vad nastává, když jsou čtyři nebo více vad ve vzájemné 

vzdálenosti menší než 200 mm. U vrstvených skel skládajících se ze tří tabulí 

se tato vzdálenost zmenšuje na  180 mm, u vrstvených skel skládajících se 

ze čtyř tabulí na 150 mm a na 100 mm u vrstveného skla skládajícího se z 5 

a více tabulí. [13]   

6.3 Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola materiálu - bude provedena vizuální kontrola výrobků. 

Kontroluje se zda okna nebo dveře nejsou poškrábaná, nemají 

poškozený rám či kování. Dále se zkontroluje stav a 

kompletnost dodávky podle dodacího listu.  Při přejímce 

výrobků se sepíše předávací protokol. 

 Kontrola stavební připravenosti - provede se kontrola 

stavebního otvoru. Kontroluje se zda rovinnost podkladu, 

rozměry a pravoúhlost odpovídají maximálním přípustným 

odchylkám, zda je podklad čistý, bez prachu, mastnoty a 

volných částí. Dále zda je povrch otvoru dostatečné pevný a 

soudržný v oblasti nosných podložek a kotev. 

 Kontrola klimatických podmínek - montáž výplní otvorů musí 

probíhat za předepsaných klimatických podmínek. Teplota 

povrchu stavebního otvoru a venkovního vzduchu nesmí 

klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci těsnících nebo lepících 

materiálů nesmi dopadat déšť nebo sníh. 

 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola osazení oken - kontrolu je pozice výplně ve stavebním 

otvoru v souladu s projektovou dokumentací, správné umístění 

nosných a distančních podložek a řádné osazení okna do svislé 

roviny. Dále se kontroluje velikost spáry mezi výplní a 

stavebním otvorem. 
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 Kontrola kotvení - kontroluje se správné umístění, počet a 

upevnění kotev vůči rámu a ostění otvoru. Dostatečná délka 

kotev a zda jejich zapuštění odpovídá dostatečné zápustné 

délce předepsané výrobcem. Zda použité kotvy umožňují 

pohyby výplně způsobené teplotním nebo mechanickým 

zatížením a zda jsou kotvy dostatečně únosné a trvanlivé. 

 

 Kontrola provedení připojovací spáry - kontroluje se 

připravenost a vlhkost podkladu v oblasti připojovací spáry. 

Řádná aplikace hydroizolační  membrány/fólie, nebo jiného 

dohodnutého materiálu, po celém obvodu výplně a v souladu s 

návodem výrobce. Aplikace tepelné izolace, polyuretanové 

pěny nebo vaty po celém obvodu výplně a v souladu s 

návodem výrobce. V případě polyuretanové pěny se kontroluje 

souvislé zapěnění a ořezání přebytečné pěny. Odstranění 

přebytečných částí distančních a nosných podložek. Aplikace 

parotěsné membrány/fólie po celém obvodu výplně v souladu s 

návodem výrobce. U fólií se dále kontroluje jejich nalepení a 

přilnavost k podkladu. Ve výsledku se kontroluje aplikace a 

celistvost materiálu po celém obvodu okna. 

 Kontrola začištění a ostatní - vizuálně se kontroluje očištění 

okenních rámů a skelných výplní. Dále se kontroluje zda nebyly 

znečištěny nebo poničeny okolní konstrukce a plochy. V 

neposlední řadě se kontroluje seřízení kování výplní a 

bezproblémové otvírání, zavírání a manipulace s výplní. 

 

Výstupní kontrola: 

 Vizuální kontrola - kontroluje se vzhled rámů a okenních výplní, 

vady, barevnost. 

 Kontrola výsledného provedení s projektovou dokumentací 
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7 BOZP a PO 

7.1 Vymezení opatření pro zajištění BOZP a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stanovena Zákoníkem práce, 

kde jsou zakotveny povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance na 

bezpečnost při práci. Zaměstnavatel je povinen pracoviště (staveniště) zajistit 

tak, aby všechna předvídatelná rizika a nenadálé situace byly eliminovány na 

minimum. Jde především o zdraví a životy zaměstnanců, ale je důležité 

chránit i majetek zaměstnavatele a zákazníka. Případné náhrady škody na 

zdraví nebo majetku jasně definuje i pojistná smlouva.  

Přednostně zajišťuje zaměstnavatel ochranu proti pádu z výšky. Bližší 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky zastřešuje a stanovuje 

podmínky Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Toto nařízení zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 

na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystavení nebezpečí pádu 

z výšky .Možnými prvky jsou technické konstrukce jako ochranné zábradlí a 

ohrazení, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě , lešení a pracovní plošiny. 

Výšková hranice pro povinnost provádět tato nebo některá z těchto opatření 

je výška 1,5 m.  

Zaměstnanec je povinen ochranné pomůcky a jiná opatření stanovená 

zaměstnavatelem používat a dodržovat. Před použitím pomůcek a zařízení je 

povinen zkontrolovat účinnost pomůcek a jejich bezvadný stav. V případě, že  

je pomůcka nefunkční, neprodleně toto nahlásí svému přímému 

podřízenému a čeká na nápravu.  

Zajištění bezpečnosti pod místem práce ve výšce a v jeho okolí. 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů je nutné bezpečně zajistit nebo úplně 

vyloučit z provozu. Rozhodnutí o míře zajištění je ovlivněno dalšími faktory 

v okolí, zalidněností a frekvenci chodců nebo dopravy.  



ČVUT v Praze, Fakulta stavební                 

                                                                                                                                 

46   

 

Dočasnou stavební konstrukci (lešení) lze použít jen v provedení, 

které odpovídá původní dokumentaci a návodům na montáž a používání 

těchto konstrukcí. Nejdůležitějšími vlastnostmi ovlivňující bezpečnost při 

práci je nosnost konstrukce a pevnost povrchu na kterém lešení stojí. O 

převzetí dočasné konstrukce od odpovědné osoby, která prováděla montáž 

se provede písemný záznam (předávací protokol) .  

7.2 Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Odpovědnost za dodržování BOZP má zhotovitel. Je povinen 

dodržovat plán BOZP. Proškoluje všechny zaměstnance, kteří se budou na 

staveništi pohybovat. Udržuje veškerou techniku, přístroje a pomůcky 

v bezvadném stavu. Provádí kontroly o stavu bezpečnostních a 

protipožárních opatření.   
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8 Detaily osazení výplní otvorů 

 

 

Obrázek 18 - Okno na středu ostění 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební                 

                                                                                                                                 

48   

 

 

Obrázek 19 - Okna na líci ostění 
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Obrázek 20 - okno v prostoru tepelné izolace - celoobvodový osazovací rám 
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Obrázek 21 - okno v prostoru tepelné izolace - konzola 
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9 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem vytvořil pomocí dostupných informací 

předpis na osazování hliníkových výplní. Využil jsem odborné publikace, 

populárně naučné knihy, ČSN a návody dostupné na stránkách 

stavebních firem, které se tímto zabývají. Zaměřil jsem se na různé 

způsoby provedení připojovací spáry, typy kotvení a geometrickou 

přesnost. Informace z těchto zdrojů jsem sjednotil do jednoho dokumentu 

ve snaze vytvořit ucelený text, který poskytne informace potřebné pro 

úspěšné provedení díla. Tato práce může sloužit jako metodická 

pomůcka pro zhotovitele.   
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