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Jaro je tady, a s přicházejícím jarem 
kutily čím dál tím víc svrbí dlaně. 
Zub času i letošní krutá zima se citel-
ně podepsaly na letitých dřevěných 
oknech, která nedoléhají, rámy jsou 
oprýskané, a staré kování už také 
dosloužilo. Zkrátka a dobře, když 
nefandíte plasťákům, nezbývá než se 
pustit do opravy. 

Problémy s dřevěnými okny nasta-
nou po mnohaleté nedostatečné 
údržbě, jejímž důsledkem je zniče-
né těsnění, opotřebované kování a 
vydrolený tmel u skel, což v souhrnu 
představuje výrazné  snížení tepelně 
a zvukově izolačních vlastností oken. 
Jednoduše řečeno, při dešti okny zaté-
ká, a v zimě jimi nepříjemně táhne.

Jestliže máte mezi zdí a rámem 
okna vydrolenou omítku, pak 
můžete vzniklou spáru snadno sami 
opravit montážní pěnou. V zimním 
období to lze pouze z místnosti, ven-
kovní část nechte až na jaro. 

Pokud zrovna nejste majiteli 
nových oken s izolačními dvojskly, 
pak můžete starší typy oken vylepšit 
takzvaným profilovým těsněním. To 
se instaluje mezi rám a křídlo okna. 
Na jedno křídlo okna, které má plo-
chu přibližně jeden metr čtvereční, 
vyjde toto těsnění asi na 50 korun. 

Další způsob, jak zabránit úniku 
tepla přes starší typy oken, předsta-
vuje výměna jednoduchého skla za 

Drsná Vysočina žádá péči o okna
nové dvojsklo. Tady je však nutné 
okno vysadit, vyměnit sklo, a pak 
opět zasadit zpátky. 

Již přestavba oken z jednoduché-
ho zasklení na dvojité izolační sklo 
snižuje energetické ztráty o přibližně 
padesát procent, a „izolační sklo pro 
tepelnou ochranu“ uspoří ještě dal-
ších čtyřicet procent navíc.

Před nátěrem je potřeba staré rámy 
obrousit hrubým brusným papírem, 
pomocí kterého se odstraní staré 
nátěry a nečistoty ze dřeva, a násled-
ně použít jemný brusný papír na 
jemné vybroušení povrchu. 

Po vybroušení je třeba očistit povrch 
od vzniklého jemného prachu. Staré 
nátěry a mastné skvrny můžete odstra-
nit také opalováním pomocí opalova-

cí pistole, nebo odstraňovače nátěrů. 
Nerovnosti povrchu se tmelí tmelem 
(ne však ředitelným vodou, ale synte-
tickým - pro lepší přilnavost). 

Pro nátěr oken se používají zásad-
ně syntetické produkty na alkydové 
bázi, protože mají dobrou přilnavost 
i na staré olejové nátěry. Na reno-
vaci starých nátěrů se nedoporu-
čuje používat laky ředitelné vodou, 
protože se nedokáží navázat na sta-
rý nátěr, což způsobuje odlupování 
nátěru a tvorbu bublin na povrchu. 

Ochranný nátěr se obvykle skládá 
z impregnačního základu, který dře-
vo chrání před škůdci, a vrchní lazu-
ry, která ho chrání před UV zářením, 
vlhkostí a dalšími povětrnostními 
vlivy. K tomu jsou vhodné i laky 

ředitelné vodou, určené k použití v 
exteriéru. Po prvním nátěru lze dal-
ší nátěr aplikovat až po důkladném 
zaschnutí.

Pokud byly původní okna či dve-
ře natřeny jen průsvitným lakem, 
pak je možné, po přípravě podkladu, 
použít lazurovací lak.

Když není možné okna opravit a 
obnovit jejich funkčnost, například 
pokud je dřevo napadené hnilobou, 
je rozumným řešením jejich výmě-
na, na níž bychom neměli šetřit. 

Levná dřevěná okna totiž bývají 
vyrobena z nekvalitních druhů dře-
va, a pouze jedné dřevěné vrstvy. 
O poznání kvalitnější jsou Eurook-
na s několikavrstevným dřevěným 
rámem.  -lm-


