
 V�trání a režim používání oken 
 
  
 
 
 Vážený zákazníku, 
 
zakoupil jste prvot�ídní výrobek, vyrobený z polotvar� a konstruk�ních prvk�, odpovídajících mezinárodn� 
uznávaným zna�kám jakosti. P�esto, že se z hlediska funkce nejedná o složitý výrobek, je zapot�ebí z Vaší strany 
n�kolik oblastí, které Vám pomohou p�i správném zacházení s výrobkem a p�i náležité údržb� a pé�i o n�j. Jsme 
p�esv�d�eni, že n�kolik minut, v�novaných prostudování tohoto návodu se Vám vrátí v podob� spokojenosti a 
bezstarostnosti p�i jeho užívání. Následující �ádky jsou z naší strany sou�ástí komplexní pé�e o zákazníka. 
 
 
  

Pro�, kdy, kde a jak musí být v�tráno 
 
Když se skla Vašich nových oken jednou zapotí, je to d�kaz o jejich t�snosti, nikoli závada! Vaše vzrušení 

je však pochopitelné. Vždy� Vaše stará okna tuto vlhkost odvedla, avšak ve spojení s unikem tepla. Vlhkost 
obsažená ve vzduchu byla odvád�na u starých oken mezerami a št�rbinami, což mohlo být pokládáno za ur�itou 
automatickou vým�nu vzduchu, která pro Vás �ešila problematiku jeho p�irozeného obsahu vlhkosti a srážlivosti 
této vlhkosti na sklech za ur�itého tlaku vzduchu p�i dosažení teploty rosného bodu. Logickými a p�irozenými 
nevýhodami byl pr�van a zmín�né tepelné ztráty. Vlhkost vzduchu a kondenzace vodních par p�i dosažení 
teploty rosného bodu na ploše izola�ního skla jsou b�žným fyzikálním jevem, kterému lze p�edejít postupem, 
který je uveden dále. 

 
Nejd�íve vysv�tlení n�kolika pojm� 
 
 

 Co to je kondenzace? 
 

Je to srážení drobných kapi�ek vody na p�edm�tech jejichž povrchová teplota je momentáln� nejnižší. Všichni 
ten jev známe jako orosení, zamlžení zrcadel, skel, kachli�ek, nebo v jednoduché form� zamlžení brýlí, ke 
kterému dochází vždy, když teplý a vlhký vzduch se p�iblíží k takto chladnému povrchu. V podstat� je p�í�ina 
jevu velmi jednoduchá teplý vzduch "unese" v�tší obsah vlhkosti, než vzduch studený. Jakmile se teplý vzduch 
p�iblíží k chladn�jším p�edm�t�m, ochladí se a nadbyte�ná vlhkost se musí vysrážet.  

 

  Pro� nej�ast�ji dochází ke kondenzaci na zasklení? 
 

Okno musí plnit velmi d�ležitou a základní funkci tj. osv�tlení interiéru. Nem�že být tedy vyrobeno z p�íliš 
silného materiálu. Základem je vždy sklo a teplotní vodivost skla je ve srovnání s jinými materiály relativn� 
vysoká.Tepelný odpor zdiva nebo jiného materiálu plášt� objektu je podstatn� vyšší. Ostatn� i nová �SN 73 
0540-2 p�edepisuje pro okna koeficient prostupu U = 1,8 W/m2K, kdežto pro pláš� až 0,3 W/m2K. Je-li vn�jší 
�ást okna intenzivn� ohlazována v d�sledku vyšší vodivosti skla se m�že jeho vnit�ní povrchová teplota ochladit 
až na kritickou teplotu p�i níž nastane kondenzace vlhkosti. Nap�íklad p�i teplot� vzduchu v interiéru +20oC je 
tato teplota p�i 60%-ní vlhkosti cca 13,2oC.  

 
 

  M�že dojít i ke kondenzaci vlhkosti na rámu? 
 

Za normovaných podmínek by tato situace nem�la nastat, nebo� koeficient prostupu tepla rámem je natolik 
nízký, že by za podmínek dle výše uvedené �SN nem�lo dojít na povrchu rámu k poklesu pod 10,2oC, což je pro 
+20oC, 50%-ní vlhkost a venkovní teplotu -15oC práv� tzv. kritická teplota. Jestliže však situace v interiéru je 
jiná než jsou uvedené klimatické podmínky samoz�ejm�, že m�že dojít i ke kondenzaci na plastových rámech. 
Je-li tedy vlhkost v místnosti vyšší, než je on�ch 50% a teplota m�že poklesnout pod 20oC m�ž dojít ke 
kondenzaci vlkosti. Vlhkost se vysráží na plochách, které mají nejnižší teplotu. M�že to být sklo, ale jestliže je 



koeficient prostrupu tepla sklem Ug menší než keoeficinet prostupu tepla rámem UF, vysráží se vlhkost na 
povrchu rámu.  

 
 

  Jak je to s vlhkostí ve vzduchu? 
 

I když se nám to nezdá tak množství vodní páry, které se v pr�b�hu dne uvol�uje do obydleného prostoru je 
velmi vysoké. �íkáme, že v domácnosti jsou zdroje vlhkosti. Takovými zdroji jsou p�edevším koupelny, 
prádelny a kuchyn�. Praní, va�ení podstatn� p�ispívá ke zvyšování obsahu vzdušné vlhkosti. Kv�tiny rovn�ž 
mohou p�isp�t, ale málokdo si uv�domí, že to m�že být i sám uživatel, kdo je zdrojem vlhkosti. Vždy� jedna 
osoba za noc uvolní b�hem spánku až 0,5 l vody. Všechna tato vlhkost se musí nakonec n�kam odvést.  

 
 

  Pokojové podmínky 
 

Z uvedeného je z�ejmé, že základní podmínkou pro vznik kondenzace, anebo také obrácen�, pro zamezení 
kondenzace je tedy teplota a relativní vlhkost v interiéru. Tyto veli�iny by se m�ly udržovat na úrovni s níž 
po�ítá norma - tedy + 20oC a 50% relativní vlhkosti. Objekt by m�l být trvale vytáp�n. Za t�chto podmínek by 
nem�lo ke kondenzaci docházet. Samoz�ejm� v konstrukci domu musí být vylou�eny všechny tzv. tepelné 
mosty. Teplotu umíme celkem bez problému regulovat. Zpravidla sta�í pooto�it knoflíkem na regulátoru, nebo 
ventilem teplovodního topení. Jak ale m�žeme ovliv�ovat vlhkost? Jedinou praktickou možností je v�trání. 
Obsah vlhkosti snížíme tak že �ást vzduchu z interiéru s vysokým obsahem vlhkosti nahradíme vzduchem z 
exteriéru, který má nižší teplotu a tím i nižší absolutní vlhkost. I když venkovní vzduch m�že mít stejnou 
relativní vlhkost je p�i jeho nižší teplot� absolutní množství vodní páry v m3 podstatn� menší. Nap�. vzduch 
+20oC s 60%-ní vlhkostí obsahuje 8,65 g/m3 vody; vzduch o teplot� 0oC a stejné relativní vlhkosti obsahuje 
pouze 1,6 g/m3 vody.  

 
 

  Jak zajistit p�im��ený obsah vlhkosti ve vzduchu? 
 

Samoz�ejm� nejvýhodn�jší by byl n�jaký ventila�ní systém s automatickou regulací a rekuperací tepla. V�tšina 
domácností tak bohužel zatím vybavena není a tak nám nezbývá než vysta�it s v�tráním oknem. Nejú�in�jší a 
nejrychlejší je vždy nárazové v�trání otev�ením okna. M�li bychom tak �init 3-4 krát za den po dobu alespo� 5 
minut. Za tuto dobu nedochází k podstatnému ochlazení nábytku nebo st�n, ale pouze k vým�n� vzduchu. Sušší 
vzduch z venku se pom�rn� rychle zah�eje, takže takovýto zp�sob v�trání neovliv�uje p�íliš nároky na topení. 
Krom� nárazového v�trání je možné využít i jiné metody, nap�íklad spárové v�trání na kování.  

 
 

  N	KOLIK PRAKTICKÝCH RAD  
 
  pokud je to možné, nesušte prádlo v byt�  
  p�i va�ení používejte digesto� a zavírejte dve�e do dalších místností  
  rovn�ž dve�e do koupelny p�i koupání nebo sprchování udržujte zav�ené  
  i rostliny v byt� mohou být zdrojem vlhkosti, "prales" v obýváku rozhodn� mikroklimatu neprosp�je, na druhé 

stran� byt bez kv�tin p�sobí smutn�  
  každou místnost pravideln� v�trejte, ložnici obzvláš� a hlavn� p�ed spaním  
  snažte se udržovat relativní vlhkost na 50%  
  optimální pokojová teplota by nem�la klesat pod 21oC  
  topná t�lesa je pot�eba umístit pod okna, aby p�irozenou cirkulací docházelo k "omývání" studených oken 

teplým vzduchem  
  vnit�ní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. "studené kapsy" a v 



nich dojde ke kondenzaci, v chladných dnech rad�ji žaluzie vytahujte do horní polohy  
  kv�tiny na parapetu a t�žké záv�sy rovn�ž mohou omezit p�ístup vzduchu ke sklu  
  široké parapety by m�ly být opat�eny pr�duchy pro pohyb vzduchu  

 
 

  Nebezpe�í plísn� 
 

V místech kde trvale dochází ke kondenzaci vlhkosti je zvýšené nebezpe�í vzniku plísn� a je jim proto vždy 
pot�eba v�novat pozornost. Zatímco zkondenzovaná voda na skle je spíše jen estetická záležitost, plastovému 
oknu už v�bec neublíží, tak plíse� p�edstavuji již ur�ité zdravotní riziko. Je obtížné udržet podmínky za všech 
okolností v byt� tak, jak bylo výše uvedeno, avšak správn� dimenzované plastové okno s Uw jak požaduje 
norma pod 1,8 W/m2K se do rizikového pásma kdy dochází k rosení dostává pouze okrajov�. Nap�íklad po�et 
dn� s teplotou pod -15oC, kdy se zvyšuje možnost kondenzace vlhkosti na skle, je statisticky pro oblasti jako je 
Praha, nebo Brno menší než 10/rok. Pokud dojde ke kondenzaci na okn� 10x za rok jist� nebezpe�í plísn� 
nevzniká, plastové okno sta�í ut�ít a vše je O.K., ale pokud se kondenzát tvo�í denn� je vznik plísn� více než 
pravd�podobný.  

 
 

          Princip v�trání 
 

Snižování vlhkosti není jediným úkolem moderního v�trání. Pro uživatele bytu je d�ležitá ur�itá kontinuální 
vým�na vzduchu. K tomu je pot�eba splnit ur�itá kritéria: 

 
- regulace vlhkosti v byt�  
- obnova vydýchaného vzduch  
- odvedení zápachu a škodlivých látek  
- regulace teploty  
- zabezpe�ení p�ívodu vzduchu pro p�ípadné spalování (sporák, kotel)  
- dodržovat právné zp�soby v�trání  
 
V PODSTAT	 JE POT�EBA ROZLIŠOVAT DVA ZP
SOBY V	TRÁNÍ: 
 
  1) P�irozené v�trání  
     a) Spárové v�trání  
     b) V�trání oknem  
     c) V�trání šachtou  
 
  2) Nucené v�trání  
     a) Odv�trávací za�ízení  
     b) Klimatizace  
 

 
 

  Spárové v�trání 
 

P�i tomto zp�obu v�trání je okno z ur�ité �ásti pootev�eno. V p�ípad� standardních otvírav� sklopných oken je 
zpravidla okno sklopeno. Toto v�trání je podmín�no p�sobením obsluhy, pokud se ponechá okno dlouhodob� 
sklopené m�že dojít i k silnému ochlazení místnosti, ochlazení zdí a velkým ztrátám tepla - viz obr.  



 
 

 
 

  Nárazové v�trání (v�trání oknem) 
 

Podstatn� efektivn�jší než p�edcházející zp�sobe je nárazové vyv�trání místnosti. Okno se na dobu cca 4 - 10 
minut nechá otev�ené a p�itom se vym�ní veškerý vzduch v místnosti. Energetické ztráty p�itom jsou minimální, 
ztratí se pouze energie obsažená ve vym�n�ném vzduchu. Zdivo se p�itom neochladí - viz obr.  

 
 

 
 

  P�í�né v�trání 
 

P�í�né pr�vanové v�trání je nejintenzivn�jší a také nejrychlejší zp�sob v�trání místností. b�hem ani ne 2-4 minut 
je veškerý vzduch v místnosti vym�n�n. P�itom je pot�eba jen otev�ít proti sob� umíst�ná okna a dve�e - viz obr.  

 
 

 
 
 
 

  
 

Správné v�trání Vám pomáhá šet�it energii 
 
Vaše topení se pak postará o rychlý oh�ev �erstvého vzduchu a o p�íjemné obytné klima tak, jak to m�žete 
o�ekávat od Vašich nových výrobk� z profil� systému REAHAU, vybavených izola�ními skly. 
 
  
 
 
 



 
A nyní jedno upozorn�ní pro místnosti vytáp�né kamny na uhlí! 

 
Každý topný spalovací systém, také kamna na uhlí nebo plynové sporáky, pot�ebují k ho�ení vzduch, obsahující 
k ho�ení nezbytný kyslík. Vzhledem  k tomu, že okna jsou velmi t�sná, je nezbytn� nutné za den vícekrát n�kolik 
minut tuto místnost vyv�trat. Za tím ú�elem otev�ete okna co nejvíce. Výsledkem jsou suché prostory 
s p�íjemným a pohodlným obytným klimatem a odstran�ní rizika udušení. 

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 


