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Obsah vyučovacej jednotky

 Zhodnotiť faktory determinujúce životnosť drevených okien 
(eurookien).

 Identifikovať ochranné činitele priaznivo pôsobiace na 
životnosť eurookien.



 Vysvetliť definíciu eurookno.

Uviesť funkcie a delenie eurookien.

Uviesť zloženie eurookien.

 Vysvetliť, čo ovplyvňuje životnosť eurookien.

 Zhodnotiť faktory vplývajúce na životnosť eurookien.

Ciele vyučovacej jednotky



 Vlastnosti:

● dlhá životnosť, 

● výborné tepelnoizolačné a akustické 
vlastnosti,

● dobrá odolnosť proti nepriaznivým 
klimatickým a poveternostným podmienkam. 

 Drevo sa opäť využíva na výrobu okien. 

 Drevo – ekologický, prírodne čistý materiál

Drevo 

Úvod



Eurookno

 Okno je stavebno-stolársky výrobok v stene budovy s výplňovou 
konštrukciou, ohraničený ostením, prekladom a parapetom. 

 Jeho názov vyplýva zo základného prvku - eurohranol.

 Okná ovplyvňujú tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti budovy

Stavebno-stolársky výrobok Eurookno



 prirodzené denné osvetlenie a insolácia interiérov,

 prirodzené vetranie interiérov,

 vizuálny kontakt exteriéru a interiéru,

 ochrana proti požiaru alebo pred iným nebezpečenstvom, 

 bezpečnostná funkcia - vytvárajú dostatočnú prekážku 
proti násilnému vlámaniu do objektu budovy. 

 Primárne funkcie, ktoré okná na dome spĺňajú :

Funkcie eurookien



 statickú a dynamickú odolnosť,

 zvukovú a vzduchovú izoláciu, 

 izoláciu proti dažďovej vode.

 Okná ako súčasť obvodového plášťa budovy, musia spĺňať:

Eurookno

Funkcie eurookien



Delenie okien

 Podľa konštrukcie

 Podľa spôsobu otvárania

 Podľa počtu krídel

 Podľa okovania krídel

 Podľa tvaru

 Podľa delenia plochy stĺpikom a 
priečnikom



Eurohranol

 Eurohranol je základný polotovar pre výrobu 
eurookien.

 Eurohranoly sa skladajú z troch zlepených lamiel.

 Lamela je vyrobená z vysokokvalitného materiálu.

 Lamely sú lepené lepidlom na báze PVAc D4 podľa 
STN EN 204.

 Vlhkosť lamiel má byť cca 12% (+/- 3%).

 Dreviny: smrek, smrekovec, borovica, meranti a dub.



Životnosť eurookien

 Drevoznehodnocujúce činitele majú veľký vplyv na životnosť eurookien.

 Drevoznehodnocujúce činitele pôsobiace na eurookná, sa rozdeľujú 
v závislosti od ich pôvodu na biotické a abiotické.

Abiotické činitele Biotické činitele



Biotické formy znehodnotenia dreva
 Najzávažnejšie a najčastejšie škody na dreve spôsobujú:

● drevokazné huby (drevorozkladajúce a drevosfarbujúce huby), 

● plesne.

 Drevo, ktoré je degradačne poškodené, sa nazýva hnilé drevo.

 Fungicídy – chemické látky na ničenie drevokazných húb a plesní.

Drevosfarbujúce huby Drevokazná huba Fungicídy



Biotické formy znehodnotenia dreva

 Drevokazný hmyz je ďalším škodcom, ktorý degraduje drevo.

 Drevo využíva predovšetkým ako zdroj potravy, prípadne ako úkryt 
k rozmnožovaniu.

 Insekticídy – chemické látky na ničenie drevokazného hmyzu 

Drevokazný hmyz Drevokazný hmyz Insekticídy



Abiotické formy znehodnotenia dreva

 Atmosférická degradácia dreva je vyvolaná UV žiarením, kyslíkom, 
teplom, vodou a emisiami v ovzduší 

 Atmosférické korozívne činitele:

● slnečné žiarenie (UV žiarenie), 

● voda 
(dažďová, spodná voda – kvapalné
skupenstvo,   
vzdušná vlhkosť- plynné skupenstvo).

Slnečné žiarenie Drevo nasiaknuté vodou



Záver

 Drevo je jedným z najstarších a najpoužívanejších stavebných 
materiálov.

 Príčiny: ľahká dostupnosť, jednoduchá spracovateľnosť, dobré tepelno-
technické vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, príjemný vzhľad

Staré čínske príslovie hovorí: 
,,Ak ti nemôže pomôcť lekár, 
tak choď  bývať do dreveného domu!“. 



 Vysvetlite, na čo slúžia okná.

 Ako sa nazýva základný prvok eurookna ? 

 Vymenujte skupiny biotických škodcov dreva.

 Ako sa volá chemická látka na ničenie drevokazného hmyzu ? 

 Vymenujte abiotické formy znehodnocovania dreva. 

 Uveďte príklad na biotické a abiotické drevoznehodnocujúce faktory. 

 Navrhnite možné riešenia pri predchádzaní degradačného 
poškodenia eurookien.

Kontrolné otázky
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