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Jak správně nahradit kastlová okna ? Co je tou hodnotou, která původní kastlo vá 
měla, a dnes se ji snažíme naplnit ? Má smysl původní kastlová okna nahrazovat 

replikami, i když od nich očekáváme tepelně – technické vlastnosti, které tento 
systém není schopen splnit ? Nebo dělat repliky, které jsou replikami jen tak trochu, 
v případě umísťování dvojskla do exteriérového křídla?  Jak si poradit s  doplňky 

nového kastlového okna, opatřit jej kopiemi původních nebo v doplňku přiznat, že se 
jedná o novodobý výrobek?Jsou vůbec doplňky pro kultivovaná novodobá kastlová 
okna na českém trhu k dispozici?  

Klíčová slova: kastlové okno, rekonstrukce eklektizující historické fasády 

 

Frame windows - their compensation in detail  

How to replace double window correctly ? What is the value of double window that we 

are aiming for today ? Is it reasonable to replace double window with new exact 
copies of double windows, even if we expect same technical parametetrs as for new 
europrofile window? How could we choose the accesoties of new double window? Is 

it better to confess in detail, that new double window copies are simile just in some 
way ? 

Keywords: doudle window, restoration of  eclectic historici fasade 

1 Výměny oken jako trend 

V současné době probíhá značné množství rekonstrukcí fasád činžovních domů 
dané zastaralostí bytového fondu, ale politikou energeticky úspornějších budov. 

Kastlová okna jsou ve velkém množství nahrazována okny výrazně nižší 
architektonické a stavebně technické  kvality. 

1.1 Náhrady kastlových oken v činžovních domech z počátku 20.století 

 Specifickou skupinou bytových domů jsou činžovní domy z počátku 20. století, 
které se nachází v samotných městských centrech nebo v jejich přímém sousedství, 
součástí památkových rezervací, ochranných pásem městských památkových 

rezervací, nebo jsou samy kulturní památkou, nebo naopak kulturní památkou nejsou, 
ale vykazují všechny znaky kvalitní tehdejší architektury.  
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Činžovní domy realizované na počátku 20. století měly pokrýt poptávku po 

nájemním bydlení ve větších městech, docházelo stěhování venkovského 
obyvatelstva za prací do měst, ale také k  vyšším nárokům na kvalitní a pohodlné 

bydlení u střední třídy. Ve velmi krátkém časovém intervalu tak vznikaly celé nové 
ulice, prováděné stavebními firmami na tehdejší dobu prefabrikovaně (bez použití 
těžké mechanizace), u domů postavených na stejné ulici v  totožném období 

nalezneme stejné prvky štukové výzdoby, podobné lítací dveře na chodbě, stejně 
řešenou dispozici, stejná kastlová okna.  

 U činžovních domů se kastlové okno vyskytuje ve velmi podobném rozměru cca 

1,05m x 2,1m s podobným proporčním členěním, spodní část s  otevíravými křídly, 
vrchní část s křídly vsazenými, někdy také otevíravými. Rám okna - kastl okna mohl 
tvořit překlad pro stavební otvor okna, byl osazován do zalomeného ostění. Kastl 

okna nebýval zdoben, křídla oken mají jemnou profilaci, výrazněji a individuálně býval 
zdoben poutec a klapačka. Kastlová okna obsahovala množství funkčních doplňků, 
návleky na panty, stavěče a rozdělovače křídel, olivky, dřevěný parapet, provedení 

bývalo velmi podobné. 
Kastlové okno je významným prvkem, který vytváří společně se štukovou 

výzdobou fasády charakteristický vzhled domu, některých ulic, celých mě stských 
čtvrtí. Rytmus, který vytváří je dán opakováním stejného prvku v  podobných 
proporčních souvislostech. 

Nejčastější důvody výměny původních kastlových oken: havarijní stav, uhnívání 
jednotlivých částí křídel nebo rámu, zatékání oknem, odpadávání nátě ru a tmelu, 
uvolňování skelních tabulí, omezená funkčnost okna – nemožnost otevírání a 

zavírání, nemožnost údržby – umývání oken, tepelné ztráty okny dané jejich 
netěsností, nízká ochrana před hlukem z  ulice. 

Na kastlové okno je kladeno několik požadavků rozdílného charakteru, mnohdy 

protichůdných, reprezentovaných různými účastníky procesu opravy / výměny. 
Investor / majitel - uvědomělý má vztah k architektuře např. budovu získal v restituci, 

neuvědomělý – komerční záměr . Chce většinou přiměřenou kvalitu,  která mu bude 
garantovat nízkou míru údržby a nízkou cenu, ve většině případů investor nestojí o 
nová či repasovaná kastlová okna, protože cena je dvojnásobná než u jednoduchých 

oken např. z europrofilu. Státní dozor – Národní památkový ústav (dále NPÚ) a odbor 
památkové péče(dále OPP) naplňují ochranu kulturních památek, budov MPR a 
ochranném pásmu MPR dle zákona č.20 / 1987 Sb. O památkové péči. Národní 

památkový ústav – by měl vytvářet teoretický a praktický rámec, jak se k výměnám 
kastlových oken stavět a investorovi vysvětlit hodnoty, kvůli kterým je v  případě 
výměny kastlových oken za nová zapotřebí osadit nová kastlová okna.  

Architekt / projektant – řeší technické vlastnosti okna, např. tepelně – technické 
vlastnosti, výměna vzduchu zajištěná novým oknem, způsob osazení okna do 
původního otvoru, v případě výměny jeho vzhled, profilaci, doplňky okna, ale také 

návaznost na celý projekt rekonstrukce fasády, např. v  případě dotací. Architekt se 
snaží naplnit požadavky investora, OPP a NPÚ, hledá firmu, k terá by nová kastlová 
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okna vyrobila.  

2 Čím původní kastlová okna do opravené fasády nahradit?  

2.1 Základní rozdělení: 

 - repase původních kastlových oken (pokud je to technicky možné) s 

jednoduchými skly, s jednoduchými skly v exteriérových křídlech a dvo jskly v 
interiérových křídlech (nucené větrání), s dvojskly v exteriérových křídlech a jednoskly 
v interiérových křídlech,  

- nová kastlová okna „ kopie původních“ - se zasklením jednoskly nebo dvojskly,  
- nová kastlová okna z europrofilů – úprava jejich vzhledu – profilace, tak aby 

odpovídala původním,  

- okno z europrofilu 

2.2 Popis realizovaných výměn kastlových oken 

Činžovní dům Jiráskova 14, 602 00 Brno  

Akce Rekonstrukce historické fasády a výměna kastlových oken, realizováno 

v roce 2011. Dům je v ochranném pásmu MPR a zároveň je veden jako kulturní 
památka – uliční průčelí, rekonstrukci se vyjadřoval NPÚ v  Brně a OPPmmB, ze 
strany státního dozoru byl požadavek na nová kastlová okna.  Z pohledu architekta je 

dům sice součástí  chráněného uličního průčelí ulice Jiráskova, ale dům vykazuje jen 
průměrné kvality zpracování fasády, ani navazující domy nejsou skrze hodnotu 

průčelí výjímečné. Investor – společenství vlastníků Jiráskova 14, Brno, realizoval 
nová kastlová okna, křídla exteriérová a interiérová jsou zasklena jednosklem. 
Podoba s původními kastlovými okny je vysoká, profilace je totožná.  

Činžovní dům Jiráskova 17, 602 00 Brno 

 Akce Rekonstrukce historické fasády a výměna kastlových oken, nástavba a 
zateplení dvorní fasády, realizováno v roce 2011. Dům je v ochranném pásmu MPR a 

zároveň je veden jako kulturní památka – uliční průčelí, rekonstrukci se vyjadřoval 
NPÚ v Brně a OPPmmB, ze strany státního dozoru byl požadavek na nová kastlová 
okna v historické uliční fasádě. Investor – Společenství vlastníků Jiráskova 17, Brno, 

mělo před zahájením rekonstrukce jasný koncept, jaké úpravy na domě chtějí 
podniknout, jaký standard bydlení by rekonstrukce měla zajistit. Celkovou 
rekonstrukci fasády a střechy spojily s dotačním titulem Zelená úsporám, tepelně -

technické parametry nových kastlových oken v  historické uliční fasádě zajistily 
splnitelnost kriterií programu. Z pohledu architekta se jedná o 5 podlažní činžovní 
dům s dobře dochovanou historizující fasádou. Jedná se o dům, na který v  řadové 

zástavbě navazují obdobně velké a dochované domy. Nová kastlová okna jsou 
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opodstatněným požadavkem.  

Závěr: Původní kastlové okno bylo nahrazeno novým kastlovým oknem 
z europrofilu, podobnost s původním oknem je čistě rámcová. U takto velkého domu, 

na němž jsou dochovány všechny atributy uličního průčelí, pro které je celá uliční 
fronta kulturní památkou, byl měl být detail nového kastlového okna odpovídající 
původnímu, především osazení a profilace poutce, způsob otevírání křídel, použití 

plastových kliček na křídlech. Nové kastlové okno má velmi dobré tepelně -technické 
vlastnosti. 

Činžovní dům Jana Uhra 17, 602 00 Brno  

Akce Rekonstrukce historické fasády a výměna kastlových oken, realizováno 
v roce 2012. Dům je v ochranném pásmu MPR a není kulturní památka, rekonstrukci 
se vyjadřoval NPÚ v Brně a OPPmmB, ze strany státního dozoru byl požadavek na 

nová dřevěná  okna s dodržením profilace původních kastlových oken v historické 
uliční fasádě. Investor ocenil, že může instalovat méně finančně náročné náhrady 
z europrofilu, s dobrými technickými parametry. Z pohledu architekta dům vykazuje 

všechny znaky kvalitní historizující architektury, na domě je dochováno velké 
množství původních detailů -vstupní dveře, mříže, dlažba v zádveří, atd. V tomto 
případě by bylo adekvátní uvažovat i o nových kastlových oknech, která by 

architektonickou kvalitu domu podtrhla. 
Závěr: Instalované náhrady z europrofilu jsou esteticky přesvědčivé, výběr tohoto 

typu oken bylo dobrým řešením. 

 

Obr. 1 - Nové kastlové okno Jiráskova 14, Obr. 2 - Nové kastlové okno Jiráskova 17, 
Brno,Obr. 3 - Nové okno z europrofilu, Jana Uhra 17, Brno 
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3 Porovnání částečných závěrů 

Vždy je zapotřebí zvážit skutečnou architektonickou hodnotu domu, jeho 
nejbližšího  okolí, ale ulice, místa jako celku, dům Jiráskova 14 je kulturní památkou – 
chráněné uliční průčelí, ale architektonickou kvalitu domu včetně okolí má nejnižší, na 

straně druhé zde bylo realizována nejlépe zvládnutá náhrada původního kastlového 
okna.  

Největší architektonický potenciál má fasáda domu na Jana Uhra 17, která je jen 

v ochranném pásmu MPR, i když by si dům zasloužil nová kastlová okna, nová okna 
z europrofilu jsou provedena dostatečně autenticky, že vystává otázka, zda opravdu 

zapotřebí v těchto typech domů trvat na náhradách původních kastlových oken 
novými kastlovými okny. 

Nová kastlová okna v domě na Jiráskové 17 dopadla nejhůře, pokud by zde byla 

realizována okna z europrofilu ve stejné kvalitě jako na Jana Uhra 17, 
pravděpodobně by vzhled chráněného uličního průčelí na ulici Jiráskova nijak 
neutrpěl a investor by výrazně ušetřil. 

Stavebně-technické vlastnosti nových oken jsou další důležitou kategorií 
v rozhodovací procesu, hlavně pokud investor chce žádat o dotace na energetickou 
úspornost budovy. 

Respekt k investorovi a jeho investicím je specifickou kategorií, na straně jedné je 
investor povinen respektovat názor na nakládání s  kulturní památkou, kterou vlastní, 

na straně druhé výše uvedené příklady poukázaly, že špatně vyhodnocená 
architektonická hodnota domu, může investorovi způsobit značné finanční navýšení 
projektu. 
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