
Okno a jeho blízke okolie. 
Článok o dôležitosti detailov pri stavaní a obnovovaní pripravil  Ing. Peter Snopko. 

     Okná - dvere - ľahké obvodové plášte výroba AB TEAM,s.r.o. Patenty, ochranné známky. 
4. 1.  Jeden z najlepších spôsobov ako vyrobiť a namontovať dobré okno, je 

okno osadiť do úrovne tepelnej izolácie. Zdá sa to často zbytočne zložité, ale 
stojí to za námahu. Hrubá obrysová čiara znázorňuje nosnú konštrukciu 
stropu, okrová farba znázorňuje tepelnú izoláciu. Horný detail - trojsklo, 
krídlo a rám je dimenzovanou kotvou uchytené do nosnej konštrukcie 
stropu, červenou je znázornená okenná pripojovacia fólia a zelenou je 
znázornená okenná páska. Svetlošedá plocha znázorňuje konštrukciu 
exteriérových žalúzií. Projektanti i individuálni stavebníci by mali vedieť 

o technických možnostiach, každí však naše služby môže využiť. 
Praktické je konzultovať ešte v štádiu príprav stavby. Spoločne sa 
vyhneme nepríjemnostiam, keď bude stavba hotová.  
2. Kotviť okno do úrovne nosnej konštrukcie je časté, samostatne treba 
určiť prekrytie rámovej konštrukcie tepelnou izoláciou. Konštrukciu 
nosnej konštrukcie dimenzuje oknárska firma spolu so statikom. Ak by 
som povedal, že iba statik, niekedy nám ostáva konštatovať tepeľný 
most okolo okna zostáva a to je nie dobre. 

3. Moderná architektúra je o čistých tvaroch. Často chce architekt 
zabudované exteriérové tienenie spolu s interiérovým podhľadom a to 
tak, aby už zo stropu začínala okenná konštrukcia. Za použitia sústavy 
rozširovacích profilov splníme požiadavku architekta a súčasne 
zabránime tepelnému mostu.  Na takomto detaile osadenia dobrého 
okna, či dvier je dôležité i najslabšie miesto nad kastlíkom 
exteriérových žalúzií. Tu nesmie povoliť stavbár a ani my oknári. 

4. V poslednej dobe pribúda úvah o presnej a úspornej architektúre. Na 
strane interiéru by mala byť nosná a akumulačná stena. Pochvala statikov - 
vedia ju navrhnúť štíhlu, pochvala stavbárov - vedia ju vyrobiť štíhlu 
a i napríklad z pohľadového betónu. Pre najmenšie „psí“ hodnoty 
tepelného mostu je osadzovanie okna do úrovne tepelnej izolácie pomocov 
špeciálnych rošírení rámu okna. Nezávisle od toho, či je okno z plastu, 
hliníka, či z dreva, tieto rozšírenia sa vyrábajú z plastu, prípadne z tvrdej 

tepelnej izolácie určenej aj na zaťaženie. V kombinácii so zdôvodneným 
páskovaním vzniká výborný detail. Po osadení okien takáto technológia 
priam láka svojou netradičnosťou, po zateplení sa technická krása akosy 
vytráca z pohľadu očí, technické vylepšenie však ostáva. 
5. V prípade, že nosná konštrukcia obvodovej steny umožní odskočenie, po 
použití rozšíreného rámu výrazne eliminijeme prechladenie v okolí okna. 

Technologický postup správneho zateplovania, následné prekladanie 
spojov a armovanie sieťkou je veľmi čisté, bez vyrezávania z dôvodu 
obchádzania rozšírenia okna a to je výhoda takéhoto riešenia.  
6. Výrazný posun dopredu sme zaznamenali vo vývoji detailu osadenia 
okien v dolnej časti. Väčšina okien po namontovaní je v tomto mieste žiaľ 
zlá. Na Úrade patentového vlastníctva sme si potvrdili autorské práva vo 
vylepšení tohto kritického detailu. Vieme ako zvýšiť povrchové teploty 
v kritických miestach a vieme unikátne znížiť tepelné straty. 
      Týchto pár obrázkov som použil z mojej prednášky pre SKSI ( Slovenská komora 
stavebných inžinierov ), príspevok spolu s prof.Ing.Chmúrnym, PhD., uznávaný odborník na 
stavebnú fyziku na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je to prednáška o sprísnených 
požiadavkách na tepelnú ochranu budov a o sprísnených požiadavkách na okná a ich montáž. 
       „Vyrábame okná, dvere a ľahké obvodové plášte z hliníka a z plastu. Rozumieme 
projektom. Zodpovedne montujeme. Vyrábame v Ladomerskej Vieske pri Žiari nad Hronom, 
pobočku máme aj v Bratislave. Sovensko si krásne, ľudí a prírodu si vážime“ AB TEAM,s.r.o. 
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