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1 PRINCIP OPAT ENÍ

V tracími systémy podloží nazýváme soustavu odsávacích 

prost edk  umíst ných do podloží pod domem, s jejichž 

pomocí se odvádí p dní vzduch do exteriéru [12, 13, 14, 

15, 16]. Odvod vzduchu m že být bu  p irozený, tj. na zá-

klad  tlakového rozdílu od teplotní diference a ú inku 

v tru nebo nucený, kdy je využíváno ven  látoru. Systémy 

pracující s p irozeným pohybem vzduchu se také nazývají 

pasivní a systémy s nuceným pohybem ak  vní. 

Smyslem tohoto opat ení je vytvo it pod domem pod-

tlak, bránící p irozenému transportu radonu do interiéru. 

Doprovodným ú inkem je zvýšení vým ny vzduchu mezi 

exteriérem a podložím a  m snížení koncentrace radonu 

v zemin  pod objektem. Velikost vytvo eného podtlaku 

a míra poklesu koncentrace radonu závisí na použitém 

typu odsávacího prost edku, propustnos   podložních vrs-

tev, uspo ádání základ , t snos   kontaktních konstrukcí 

objektu a celé ad  dalších parametr .

2 PRVKY V TRACÍCH SYSTÉM  PODLOŽÍ

Základní prvky v tracích systém  podloží jsou:

 odsávací prost edky,

 sb rné potrubí,

 ven  látor u ak  vních systém  nebo ven  la ní 

turbína u pasivních systém .

Odsávací prost edky zajiš ují odvod vzduchu ze zeminy 

do sb rného potrubí. Rozlišujeme ty i základní typy od-

sávacích prost edk :

 odsávací potrubí – je ur ené k položení do drenážní 

vrstvy a navrhuje se nej ast ji z perforovaných plas-

tových trub i hadic nebo z d rovaných keramických, 

betonových nebo kameninových tvarovek.

 odsávací vrt – nazývá se tak perforované potru bí, 

které se zavrtává do p vodní zeminy pod stá vající 

podlahy aniž by došlo k jejich porušení. Navrhuje se 

nej ast ji z tuhých plastových trub, ocelových trub 

s plastovou vložkou nebo nerezo vých trub. Zavrtá-

vání je možné provád t ze sklepa, z montážní jámy 

v jedné z místnos   nebo z ex  teriéru.

 odsávací jímka – volný vzduchový prostor pod pod-

lahou domu o objemu alespo  5 dm3.

 odsávací studna – suchá ást studny nacházející 

se bu  pod domem nebo v jeho blízkos  , která má 

net snou konstrukci umož ující nasávání vzduchu 

z p ilehlé zeminy.

Volba typu odsávacího prost edku závisí na konkrétních 

podmínkách. U nových staveb se ve v tšin  p ípad  

uplat uje odsávací potrubí vložené do št rkové drenáž-

ní vrstvy pod podkladním betonem. Napro   tomu ve stá-

vajících stavbách, kde nechceme poškodit podla  hy, 

volíme v závislos   na ostatních parametrech (nap . ver-

 kálním proÞ lu propustnos   podloží a t snos   podlah) 

n který ze zbývajících prost edk .

Sb rné potrubí zajiš uje odvod vzduchu od odsávacích 

prost edk  do exteriéru. V závislos   na množství odsáva-

cích prost edk  a jejich rozmíst ní po p doryse objektu 

m že mít sb rné potrubí dv  ás   – horizontální rozvod 

propojující jednotlivé odsávací prost edky a spole né 

svislé odv trání. 

Ven  látor nebo ven  la ní turbína slouží k vytvo ení 

takového podtlaku v odsávacích prost edcích, který 

zajis   bu  dostate nou vým nu vzduchu mezi exterié-

rem a podložím anebo dostate ný podtlak pod celým 

objektem. Ven  látor m že být umíst n v horizontální, 

ver  kální, interiérové i exteriérové ás   sb rného po-

trubí, zato ven  la ní turbínu lze osadit pouze na konec 

svislého odv trání v exteriéru.

Pasivní systémy bez ven  látoru mají výrazn  nižší ú in-

nost [4, 5]. Uplat ují se proto zejména v nových stavbách, 

které vzhledem k celistvos   a spojitos   pro  radonové 

izolace nevyžadují vytvo ení velkého tlakového rozdílu 

mezi podložím a interiérem. Všechny pasivní systémy by 

m ly umožnit dodate nou montáž ven  látoru kdykoliv 

v budoucnos  . 

3 FAKTORY OVLIV UJÍCÍ Ú INNOST 
V TRACÍCH SYSTÉM  PODLOŽÍ

3.1 Zajišt ní dostate ného podtlaku 
pod domem

Základním p edpokladem ú inného fungování v tra-

cích systém  podloží je zajišt ní dostate ného podtlaku 

pod celým p dorysem objektu. Podtlak v podloží musí 

být v tší než je podtlak v kontaktních podlažích domu, 

nebo  jedin  v tomto p ípad  bude vylou ena konvek-

 vní složka p ísunu radonu net snostmi v kontaktních 

konstrukcích. Pod b žnými rodinnými domky by v trací 

systém podloží m l vytvá et minimální podtlak kolem 

–4 Pa. U vyšších budov s výrazn jším komínovým efek-

tem a u budov v traných nucen  je t eba velikost pod-

tlaku stanovit individuáln . 

P i návrhu v tracího systému podloží pod konkrétní ob-

jekt je proto nutné se vždy zajímat, zda zvolená geometrie 

odsávacích prost edk  zajis   dostate ný podtlak i pod 
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nejvzdálen jším místem p dorysu. P itom je t eba uvážit 

následující parametry:

 propustnost jednotlivých vrstev podloží pod domem,

 uspo ádání a hloubku obvodových a vnit ních zákla-

d , pop . i p ítomnost suterénních st n,

 t snost podlahové konstrukce na terénu,

 t snost povrchové úpravy terénu kolem domu.

Velikost podtlaku pod domem není b hem roku konstant-

ní. M ní se zejména v závislos   na propustnos   zeminy 

kolem domu a na kolísání hladiny podzemní vody. Tak na-

p íklad v zimním období, kdy povrch zeminy je zmrzlý nebo 

pokrytý sn hem, lze pod domem nam it v tší tlakovou 

diferenci. Stejný ú inek bude mít i vzr st hladiny podzem-

ní vody, naopak její pokles vyvolá snížení podtlaku. Tyto 

skute nos   je t eba mít na pam   p i m ení tlakových 

rozdíl  a p i rozhodování zda nam ené podtlaky jsou do-

state né i nikoliv, nebo  rozdíl mezi jednotlivými ro ními 

obdobími m že být u nízkých podtlak  do 10 Pa až 100 %. 

U nových staveb a u staveb stávajících umíst ných na jí-

lovitém podloží m žeme v dlouhodobém horizontu n -

kolika let o ekávat snížení po áte ního podtlaku. Je to 

zp sobeno postupným vysycháním podloží a v d sledku 

toho zv tšením tlouš ky propustné vrstvy pod domem. 

Za  mco u stávajících staveb je p í inou vysychání jen 

vlastní odv trání podloží, u nových staveb je to navíc 

i zabrán ní p ístupu vlhkos   pod d m. 

Vliv geologických pom r  a t snos   kontaktních kon-

strukcí na rozší ení podtlaku v podloží pod objektem lze 

stru n  shrnout do následujících poznatk  [2, 11].

 Homogenní geologické proÞ ly, a  už s nízkou i vy-

sokou propustnos  , nejsou ideálním prost edím pro 

zajišt ní dostate né tlakové diference ve v tších 

vzdálenostech od odsávacích prost edk  (Obr. 1p). 

V t chto p ípadech bude zpravidla nutná jejich v tší 

hustota. 

 Nejlepšího rozší ení tlakového pole je dosahováno 

ve vrstevnatých geologických proÞ lech s horní vrstvou 

o vysoké propustnos   a spodní vrstvou o nízké pro-

pustnos   (Obr. 2p). ím menší je tlouš ka horní vrstvy 

a ím v tší je rozdíl v propustnostech obou vrstev,  m 

v tší je rozší ení podtlaku. Tyto proÞ ly umož ují snížit 

po et odsávacích prost edk  až na nejmenší možnou 

míru. Obdobného efektu se u nových staveb dosahuje 

vkládáním odsávacích prost edk  do št rkového ná-

sypu.

 Vnit ní základové pasy brání rozší ení tlakového pole, 

a proto musí být odsávací prost edky zavedeny do ka-

ždého prostoru ohrani eného základovými pasy.

 Tlakové ztráty net snostmi v podlahových konstruk-

cích a obvodových základech výrazn  redukují roz-

ší ení tlakového pole. Za jinak stejných podmínek 

bude dostate ný podtlak pod prkennými podlahami 

zajišt n na mnohem menší ploše než pod podlahami 

betonovými.

V trací pr duchy v obvodových základových pasech vý-

razn  snižují velikost podtlaku pod domem a omezují 

rozší ení tlakového pole. Jejich realizace se proto nedo-

poru uje. 

3.2 Snížení koncentrace radonu pod domem

Obdobn  jako se b hem roku m ní velikost podtlaku, 

m ní se v podloží pod domem i koncentrace radonu. 

Uplat ují se zde stejné závislos  , zejména na ver  kál-

ním proÞ lu propustnos   podložních vrstev a na kolísání 

hladiny podzemní vody.

Pr b h koncentrace radonu pod objektem se v d sledku 

odv trávání podloží m ní podle následujících zákonitos   

[11]:

 Koncentrace radonu v podloží se významn  m ní jen 

p i ak  vním odv trání podloží. Ve v tšin  p ípad  

dochází k poklesu koncentrace radonu pod domem, 

v pr m ru na úrove  25 % p vodní hodnoty. Je to 

d sledek p isávání vn jšího nebo vnit ního vzduchu 

do podloží pod domem net snostmi v podlahových 

konstrukcích a v obvodových základových pasech. Je-li 

podloží pod obvodovými základovými pasy propust-

né, je p isáván vn jší vzduch i zeminou kolem domu. 

 V ojedin lých p ípadech se m že v d sledku vytvo-

eného podtlaku koncentrace radonu pod podlahou 

domu i zvýšit. Tato varianta nastává, jsou-li kontakt-

ní konstrukce a základy t sné a podloží vysoce pro-

pustné (Obr. 1p). Odsávaný vzduch je pak nahrazován 

p dním vzduchem z v tších hloubek, který obsahuje 

více radonu. Vzr st koncentrace radonu nebývá tr-

valý, zpravidla má jen do asný charakter. Vše závisí 

na tom, jak rychle se vytvo í rovnováha mezi na jed-

né stran  rychlos   tvorby radonu a rychlos   jeho 

p ísunu z hlubších i vzdálen jších míst a na stran  

druhé rychlostech ven  lace a radioak  vního rozpadu. 

Nej ast ji se bezprost edn  po zapnu   ven  látoru 

objeví prudký nár st koncentrace, po n mž následuje 

pozvolný pokles až na hodnotu odpovídající novému 

rovnovážnému stavu. Ustavení rovnováhy trvá zpra-

vidla n kolik dní.

 Nachází-li se pod objektem podloží o nízké propust-

nos   projeví se odv trání pravd podobn  pouze mír-

ným poklesem koncentrace radonu pod objektem. 
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Na druhé stran  je nepravd podobné, že by došlo 

ke zvýšení koncentrace.

 K nejv tšímu poklesu koncentrace radonu dochá-

zí zpravidla ve vrstevnatých geologických proÞ lech 

s horní vrstvou o vysoké propustnos   a spodní vrstvou 

o nízké propustnos   (Obr. 2p).

Výsledná koncentrace radonu v dom  nezávisí na tom, 

do jaké míry poklesla koncentrace radonu v podloží v d -

sledku jeho odv trání, ale na tom, zda se poda ilo pod 

celým p dorysem domu vytvo it dostate ný podtlak. 

V trací systémy podloží se proto primárn  nenavrhují 

s ohledem na koncentraci radonu v podloží, ale tak, aby 

zajis  ly dostate ný podtlak pod celým domem.

Rozdíly v pr b hu koncentrací radonu, proud ní p d-

ního vzduchu a rozší ení tlakového pole v homogenním 

podloží o vysoké propustnos   a v podloží s horní vysoce 

propustnou vrstvou a spodní vrstvou o nízké propustnos   

jsou patrné z Obr. 1p a 2p. V modelovém p ípad  [2] bylo 

podloží odv tráváno prost ednictvím odsávacího potrubí 

procházejícího pod st edem domu, v n mž byl vytvo en 

podtlak –30 Pa.

Koncentrace radonu pod domem p i vypnutém v tracím systému podloží

 

Koncentrace radonu pod domem p i zapnutém v tracím systému podloží

 

 

Proud ní vzduchu pod domem p i zapnutém v tracím systému podloží

 

 

Rozší ení podtlaku pod domem p i zapnutém v tracím systému podloží

 

 

Obr. 1p. Vysoce propustné podloží
Obr. 2p. Podloží s horní vysoce propustnou vrstvou 

a spodní vrstvou o nízké propustnos  

Velikos   
rychlos  
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4 VEDLEJŠÍ Ú INKY ODV TRÁNÍ 
PODLOŽÍ

V trací systémy podloží mohou mít celou adu vedlejších 

ú ink , které vznikají jako d sledek zvýšeného pohybu 

p dního vzduchu a jeho odvodu do exteriéru. Mezi nej-

ast ji se vyskytující vedlejší projevy pat í:

 ochlazování podlah a základ ,

 snižování vlhkos   podloží a stavebních konstrukcí,

 zvýšení násobnos   vým ny vzduchu kontaktními kon-

strukcemi.

Možnost výskytu t chto ú ink  závisí na zp sobu a inten-

zit  odv trání, geologických pom rech a na uspo ádání 

a t snos   kontaktních konstrukcí daného domu. 

4.1 Ochlazování podlah 
a základ

V p ípadech, kdy geologické pom ry a prodyšnost sokl  

i obvodových základ  dovolí, aby pod d m pronikalo 

v tší množství venkovního vzduchu, m že v zimním ob-

dobí docházet k ochlazování podlah po obvodu domu, 

pop . k promrzání základ . Pokles teplot je t eba pro 

každý konkrétní p ípad posoudit, k emuž je možné vy-

užít numerické modely ešící kombinovaný p enos tepla 

kondukcí a konvekcí. Posouzení slouží bu  k prokázá-

ní, že navržený systém odv trání nezhoršuje tepeln  

technické parametry domu, nebo k navržení odpoví-

dajících stavebn  technických opat ení eliminujících 

vliv odv trání.

Poznatky o pr b hu teplot pod domem p i odv trávání 

podloží [3, 6, 8]:

 K významn jšímu ovlivn ní teplot pod podlahami 

a obvodovými základy domu m že docházet jen p i 

nuceném v trání podloží. P i p irozeném v trání pod-

loží je ovlivn ní teplot zanedbatelné.

 P i provozování v tracího systému v cyklickém režimu 

je ovlivn ní teplot pod domem výrazn  menší než p i 

nep etržitém provozu. Cyklický provoz by z tohoto 

hlediska m l být preferován.

 K nejv tšímu ovlivn ní teplot dochází zejména ve vy-

soce propustných zeminách. Naopak, je-li odv tráva-

ná vrstva pod domem st edn  až nízko propustná, je 

ovlivn ní teplot i p i nep etržitém chodu ven  látoru 

minimální až zanedbatelné.

 Odsávací prost edky situované do blízkos   obvodo-

vých základ  ovliv ují rozložení teplot více, než p i 

umíst ní do st edu domu. 

 P i odsávání p dního vzduchu ze sacích jímek umís-

t ných do blízkos   základových pas  m že docházet 

v bezprost edním okolí jímky k velmi výraznému (až 

o 10 °C) snížení teplot. Pro eliminaci tohoto jevu je 

nezbytn  nutné snížit únik vzduchu z jímky do zeminy 

vn  domu a zajis  t tepelnou izolaci základu, pop . 

zeminy vn  domu nad jímkou.

 Pr duchy v obvodových základových pasech, jimiž 

pod podlahy proudí venkovní vzduch, snižují vnit ní 

povrchovou teplotu na styku podlahy s vn jší st nou. 

Realizace t chto pr duch  se proto nedoporu uje.

 Pokles teplot pod domy s tepelnou izolací v podlaze 

je menší ve srovnání s domy bez zateplené podlahy. 

P í inou je skute nost, že pod tepeln  zaizolovanými 

podlahami jsou teploty nižší. 

 P i dlouhodobé venkovní teplot  kolem 0 °C, pro-

pustném podloží a nep etržitém chodu ven  látoru, 

lze u obvodových st n o ekávat pokles teplot o cca 

2 °C (domy s tepelnou izolací v podlaze ) až o cca 4 °C 

(domy bez tepelné izolace v podlaze).

4.2 Snižování vlhkosti podloží 
a stavebních konstrukcí

P i nuceném v trání m že být z podloží pod rodinným 

domkem v závislos   na jeho propustnos   a výkonu ven-

 látoru odvád no 100 až 300 m3 vlhkého vzduchu za ho-

dinu. Odvod vlhkos   z podloží m že mít jak nega  vní, tak 

pozi  vní ú inky. Mezi nega  vní pat í v prvé ad  možnost 

dodate ného vysychání jílovitých zemin, jejichž následné 

smršt ní by mohlo vést k poklesu základ  domu. Pozi-

 vním projevem nižší vlhkos   zeminy pod podlahami je 

omezení a v n kterých p ípadech dokonce i p erušení 

transportu vlhkos   z podloží do nadzemního zdiva. Tento 

ú inek lze dokumentovat i kvan  ta  vn  na souboru 22 ro-

dinných dom  s vlhkými st nami, pod n ž byl dodate n  

instalován v trací systém podloží [9]. Vlhkost st n m ena 

nebyla, pouze se zaznamenala výška vlhké zóny. Po 1 roce 

od uvedení odv trání do provozu byli majitelé vyzváni, 

aby zkontrolovali vlhkostní stav. V 5 domech vlhkost zcela 

zmizela, v 11 se snížila a pouze u 6 dom  se vlhkostní stav 

nezm nil (Obr. 3p). 

Obr. 3p. Zm na 
vlhkostního stavu st n 
po odv trání podloží 
ve 22 domech

Zcela vyschly 
23 %

Vlhkost se 
nezměnila 

27 %

Vlhkost se snížila 
50 %
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Poznatky o ovlivn ní vlhkos   podloží p i jeho odv trávání 

[9, 11]:

 P i nuceném v trání m že být z podloží pod rodin-

ným domem odvedeno až 10 kg vody denn . Rychlost 

vysušování lze ovlivnit výkonem ven  látoru a nasta-

vením cyklického režimu.

 Kontrola poklesu vlhkos   je nutná zejména v jílovi-

tých zeminách, aby se p edešlo dodate nému sednu   

stavby. Vzhledem k tomu, že ohroženy jsou zejména 

základy po obvod  domu, nedoporu uje se do jejich 

blízkos   instalovat odv trávací prost edky. Ty by m ly 

být p ednostn  situovány pod st edy místnos  . 

 S rostoucí vzdálenos   od odsávacích prost edk  klesá 

vliv v tracího systému na pr b h vlhkos   v podloží.

 Nenachází-li se pod domem jílovité zeminy lze umíst -

ním odsávacích prost edk  do blízkos   základ  snížit 

transport vlhkos   do st n. V trací systém podloží pak 

sou asn  plní funkci jak ochrany pro   radonu, tak pro-

st edku ke snížení vlhkos   zdiva. Nezbytn  nutné je 

však posouzení poklesu teplot u obvodových základ .

 Vlhkost vzduchu v p vodní neporušené zemin  pod 

domem se pohybuje mezi 70 až 90 %. Vlhkost vzduchu 

ve št rku pod podlahou je nižší (40 % až 60 %). Dob-

e odv traná št rková vrstva tedy výrazn  p ispívá 

ke snížení vlhkos   vzduchu pod domy.

 Vlhkost vzduchu v odv trávacím potrubí se b žn  

pohybuje mezi 80 a 90 % a p i trvalém zapnu   ven  -

látoru dosáhne po cca 1 dnu až 100 %. Je tedy v tší 

než v okolní zemin , což je d sledek odvodu vlhkos   

z p ilehlé zeminy. Zvýšené proud ní vzduchu to  ž 

vede k v tšímu odparu vlhkos  . 

 P i teplot  odvád ného vzduchu mezi 8 a 14 °C a jeho 

vlhkos   80 až 90 % dochází po v tší ást roku k masivní 

kondenzaci uvnit  odv trávacího potrubí. D je se tak 

zejména od íjna do dubna v potrubí procházejícím 

studenou p dou a v nadst ešní ás   potrubí. Zkon-

denzovaná voda pak potrubím stéká zp t do podloží. 

Je-li radiální ven  látor osazen na horizontální ást sb r-

ného potrubí, v n mž hrozí výskyt kondenzace, musí se 

zabránit hromad ní kondenzátu ve sk íni ven  látoru od-

vodn ním této sk ín . 

4.3 Zvýšení násobnosti vým ny vzduchu 
kontaktními konstrukcemi

Množství vzduchu, který se z ur ité místnos   odsává ne-

t snostmi v podlaze do podloží, závisí na ploše net snos   

a na velikos   podtlaku pod místnos  . Ú inek odsávání 

vnit ního vzduchu nebude tedy ve všech místnostech 

daného domu stejný. Nejv tší vliv na násobnost vým ny 

vzduchu lze o ekávat v místnostech s prkennými podlaha-

mi a v místnostech, jejichž podpodlahový v trací systém 

se napojuje k ven  látoru jako první. U pasivn  odv trá-

vaného podloží je tento efekt zanedbatelný.

Z m ení násobnos   vým ny vzduchu provád ných pro-

st ednictvím indika ního plynu CO2 na reálných objektech 

[11] vyplynulo, že v domech s po áte ní vým nou vzdu-

chu kolem 0,3 h–1 dochází po zapnu   v tracího systému 

podloží ke zvýšení násobnos   vým ny vzduchu o maxi-

máln  15 %. Na druhé stran  v domech s velmi nízkou 

po áte ní intenzitou vým ny vzduchu (pod 0,1 h–1) se 

ven  lace m že zvýšit až o 100 %. Z toho mimo jiné vyplý-

vá, že v domech, které jsou v trány ádným zp sobem, je 

velmi nepravd podobné, aby nucené odv trání podloží 

zp sobilo podstatné zvýšení intenzity vým ny vzduchu 

a  m pádem i významn jší zvýšení tepelných ztrát. V do-

mech s nedostate n  nízkou vým nou vzduchu je její 

významn jší zvýšení prost ednictvím odv trání podloží 

spíše jevem pozi  vním. 

Nesmíme však zapomenout, že p i nastavení provozu 

na cyklický režim, bude k ovlivn ní docházet pouze 

v pracovní period  v tracího systému, a tak skute né 

zvýšení násobnos   vým ny vzduchu bude proto ješt  

menší. 

5 Ú INNOST V TRACÍCH 
SYSTÉM  PODLOŽÍ

Za  mco u stávajících staveb je hodnocení ú innos   po-

m rn  jednoduchá záležitost, nebo  se porovnává vý-

sledná koncentrace radonu v interiéru s p vodní hod-

notou, u nových staveb tomu zdaleka tak není. Jednak 

chybí p vodní hodnota koncentrace radonu a navíc se 

odv trání podloží neprovádí jako jediná ochrana, ale vždy 

v kombinaci s celoplošn  provedenou pro  radonovou 

izolací. Nicmén  p i návrhu v tracích systém  podloží 

do nových staveb se m žeme opírat o ú innos   získané 

ve stávajících stavbách. Vycházíme p itom z p edpokladu, 

že je-li dosahováno vysokých ú innos   ve stávajících stav-

bách, musí být p inejmenším obdobn  vysokých ú innos   

dosahováno i u staveb nových, nebo  všechny vstupní 

parametry jsou v tomto p ípad  p ízniv jší (podlahy jsou 

t sn jší, odv trávací prost edky jsou umíst ny v souvislé 

vysoce propustné št rkové vrstv , geometrický tvar v -

tracího systému není limitován technickými možnostmi 

a proveditelnos  , atd.). 

Ve stávajících stavbách se ú innost stanovuje v soula-

du s SN 73 0601 (2006) [1] procentuálním vyjád ením 
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poklesu koncentrace radonu k p vodní hodnot  p ed 

opat ením podle vztahu:

 [%] (1)

kde Cp resp. Ck, je koncentrace radonu [Bq/m3] v pobyto-

vém prostoru zjišt ná pr kazným m ením p ed opat e-

ním, resp. po provedených opat eních.

Pasivní v trací systémy podloží dosahují ú innos   v pr -

m ru kolem 50 %. Ú innos   ak  vních systém  se pohy-

bují v intervalu od 85 do 95 %.

P edstavu o schopnostech ak  vních v tracích systém  

podloží snižovat koncentraci radonu v dom  si lze ud -

lat z údaj  získaných z 62 stávajících rodinných dom , 

do nichž byl systém instalován dodate n . Ú innos   ak  v-

ních systém  se pohybovaly v intervalu od 70 do 98 % [7, 

11], což znamená, že koncentrace radonu klesla na 30 % 

až 2 % p vodní hodnoty. Pravd podobnost dosažení kon-

krétního intervalu ú innos   je z ejmá z grafu na Obr. 4p. 

Tak nap íklad m žeme si být jis  , že ú innost bude vždy 

alespo  70 %, dále máme tém  94 % pravd podobnost, 

že dosažená ú innost bude vyšší než 80 % a pravd po-

dobnost cca 53 %, že ú innost p esáhne 90 %. V oblas   

stávajících staveb se tedy jedná o nejú inn jší a nejefek-

 vn jší opat ení pro   radonu.

Ak  vní v trací systémy podloží jsou nejú inn jším pro  -

radonovým opat ením. Nejvyšší ú innos   je dosahováno 

v p ípadech, kdy vrstvy pod podlahou jsou propustn jší 

než vrstvy níže situované a kdy podlahy jsou rela  vn  

t sné.

6 V TRACÍ SYSTÉMY PODLOŽÍ V NOVÝCH 
STAVBÁCH

I když tato kapitola pojednává o v tracích systémech pod-

loží v nových stavbách, skute nos   zde uvedené mohou 

být p im en  použity i pro p ístavby a stavby stávající, 

v nichž dochází ke kompletní vým n  podlahové kon-

strukce. 

6.1 Oblast použití

V nových stavbách nemohou v trací systémy podloží 

p sobit samostatn , ale vždy jen v kombinaci s pro  ra-

donovou izolací. Vytvá ejí jakousi pojistku, jejímž cílem 

je eliminovat transport radonu z podloží do interiéru ne-

t snostmi v pro  radonové izolaci. Je z ejmé, že význam 

net snos   na vstup radonu do budovy roste s rostoucí 

koncentrací radonu v podloží a s rostoucí propustnos   

podloží. Pojistku v podob  odv trání podloží navrhujeme 

proto až od ur ité koncentrace radonu v p dním vzduchu. 

Podle SN 73 0601 nelze již samotnou pro  radonovou 

izolaci použít, je-li koncentrace radonu v podloží rozhodná 

pro stanovení radonového indexu stavby v tší než:

 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy,

 140 kBq/m3 pro st edn  propustné zeminy a

 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustnos  . 

Obr. 5p. Použi   v tracích 
systém  podloží pro 
ochranu nových staveb 
(Cs – koncentrace radonu 
v podloží rozhodná pro 
stanovení radonového 
indexu stavby)

Obr. 4p. Pravd podobnost 
dosažení dané ú innos   
p i ak  vním v trání 
podloží 7
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Kombinace pro  radonové izolace s jiným opat ením, na-

p íklad s odv tráním podloží, musí být podle SN 73 0601 

(2006) provedena bez ohledu na koncentraci radonu 

v podloží i tehdy, je-li:

 sou ás   kontaktní konstrukce podlahové vytáp ní,

 pod stavbou umíst na drenážní vrstva o vysoké pro-

pustnos  .

Použi   odv trání podloží se dále doporu uje, pokud lze 

p edpokládat n kterou z níže uvedených skute nos  :

 o ekávají se dodate né zásahy do kontaktních kon-

strukcí, které povedou k porušení pro  radonové izo-

lace,

 dojde ke zvýšení propustnos   podloží pod domem 

ve srovnání s propustnos   zjišt nou p i radonovém 

pr zkumu pozemku, nap . v d sledku odvodu povr-

chové vody, um lým snížení hladiny podzemní vody, 

umíst ním domu na vysoce propustný násyp, atd., 

 d m se nachází v oblas  , kde lze o ekávat pohyby 

v podloží, které by mohly vést k výskytu trhlin v kon-

taktních konstrukcích (nap . nestabilní svahy, poddo-

lovaná území, ot esy od dopravy, atd.),

 celistvost kontaktních konstrukcí domu m že být po-

rušena plánovanou okolní výstavbou (týká se zejména 

adových a terasových dom , zástavby v prolukách 

atd.).

Použi   v tracích systém  podloží pro ochranu nových 

staveb je p ehledn  znázorn no schématem na Obr. 5p.

6.2 Podklady pro návrh

Podkladem pro návrh v tracích systém  podloží v nových 

stavbách jsou všechny údaje, které umožní projektantovi 

ur it radonový index stavby, neboli radonový potenciál 

na úrovni základové spáry. D ležité jsou zejména infor-

mace získané z:

 radonového pr zkumu stavebního pozemku [17, 18] 

(hodnota t e  ho kvar  lu a maximální hodnota kon-

centrace radonu v p dním vzduchu, propustnost pod-

loží pro plyny, popis základových pom r  s ohledem 

na ver  kální proÞ l propustnos  ),

 geotechnické zprávy (druh základových konstrukcí, 

výšková poloha základové spáry, p ítomnost pod-

zemní vody, úpravy podloží majících vliv na plyno-

propustnost jako nap . hutn ní, stabilizace, z izování 

propustných št rkopískových vrstev o tlouš ce v tší 

než 50 mm atd.),

 projektu domu (velikost plochy v kontaktu s podložím, 

zp sob vytáp ní a v trání, násobnost vým ny vzdu-

chu, p ítomnost podlahového topení v kontaktních 

konstrukcích, dispozi ní ešení, umíst ní pobytových 

místnos   apod.).

Z výše uvedených údaj  se ur í hodnota koncentrace ra-

donu v podloží a propustnost podloží, na jejichž základ  

se stanoví radonový index stavby a v p ípad , že bude 

nutná kombinace pro  radonové izolace s odv tráním 

podloží, provede se návrh v tracího systému. Typ a hus-

tota odsávacích prost edk  se stanoví s p ihlédnu  m 

k ver  kálnímu proÞ lu propustnos   podloží a k hodnot  

koncentrace radonu v p dním vzduchu.

6.3 Odsávací prost edky 
a jejich geometrický tvar

U nových staveb je základním odsávacím prost edkem 

odsávací potrubí tvo ené nej ast ji soustavou perforo-

vaných drenážních trub (plastových, keramických, ka-

meninových atd.). V mnohem menší mí e se využívá od-

sávacích jímek, které se uplat ují zejména u stávajících 

staveb. Odsávací potrubí se ukládá do souvislé drenážní 

vrstvy o nejmenší tlouš ce 150 mm vytvo ené z vhodné-

ho kameniva zpravidla frakce 16/32. Používáme-li jímku, 

umís  me ji rovn ž do drenážní vrstvy. Podklad drenážní 

vrstvy musí mít sklon k míst m odvodn ní stavební jámy. 

Pro   penetraci betonu p i betonáži podkladní betono-

vé desky musí být drenážní vrstva na povrchu chrán na 

(nap . geotex  lií, fólií, lepenkou, tepeln  izola ními des-

kami nebo jiným vhodným materiálem).

Odsávací potrubí klademe p ednostn  v geometrických 

tvarech podle P1 a P2 bez p isávacích otvor  umíst ných 

v soklu domu. Pla   zde tato pravidla:

 odsávací potrubí musí být zavedeno do každé sekce 

ohrani ené základovými pasy,

 vzájemná vzdálenost rovnob žn  umíst ných dre-

nážních trub by nem la být menší než 2,0 m a v tší 

než 4,0 m (v tší vzdálenos   jsou typické pro nucený 

zp sob odv trání),

 p i p irozeném zp sobu v trání se pr m ry odsá-

vacího potrubí volí v rozmezí 80 až 100 mm, sb rné 

potrubí se navrhuje s pr m rem 150 až 200 mm,

 p i nuceném zp sobu v trání jsou pr m ry potrubí 

menší – u odsávacího potrubí posta í pr m r 60 až 

80 mm a sb rné potrubí se navrhuje s pr m rem 

100 až 125 mm.
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Nikdy neklademe odsávací potrubí z jedné strany domu 

na druhou s odv tráním do obvodových st n. Takové-

to uspo ádání nemá dostate nou ú innost, nebo  není 

schopno vytvá et v drenážní vrstv  pot ebný podtlak 

(na náv trné stran  vzniká dokonce pod podlahami p e-

tlak). V zimním období proniká navíc pod podlahy studený 

vn jší vzduch, což zp sobuje jejich ochlazování.

Odsávací jímky (P11) se navrhují podle t chto zásad:

 v každé sekci ohrani ené základovými pasy musí být 

umíst na alespo  jedna jímka,

 jímky umís ujeme tak, aby mohly p dní vzduch na-

sávat celým svým ú inným povrchem, tedy nikoliv 

do rohu vytvo eného základovými pasy,

 u nových staveb z izujeme jímky zásadn  ve st edu 

p dorysu nebo ve st edu sekce ohrani ené základo-

vými pasy a nikoliv u obvodových st n, kde zp sobují 

výrazné lokální ochlazení základových konstrukcí,

 objem odsávací jímky musí být alespo  5 až 10 dm3.

St ny odsávacích jímek se nej ast ji provád jí z betono-

vých nebo ost e pálených plných cihel kladených s široký-

mi nepromaltovanými svislými spárami, nebo je lze velmi 

jednoduše vytvo it z tvrzených plast  (nap . navrtáním 

otvor  do desek z polypropylenu nebo do PVC trubky 

o pr m ru 300 až 400 mm).

Rozmíst ní (po et a geometrické uspo ádání) odsáva-

cích prost edk  po p dorysu se navrhne v závislos   

na propustnos   podloží a drenáže tak, aby byl zajišt n 

dostate ný podtlak a spolehlivé (v pr b hu celého roku) 

prov trávání drenážní vrstvy po celém jejím p dorysu.

Vzdálenost odsávacích prost edk  od obvodových st n 

je limitována možnos   promrzání základové p dy (zvláš-

t  p i dodávání venkovního vzduchu do drenáže), což je 

t eba vždy v konkrétním p ípad  posoudit anebo založení 

p izp sobit nižším teplotám podloží. Posouzení lze pro-

vést podle SN EN ISO 10211-1.

6.4 Odvod p dního vzduchu

Odvod p dního vzduchu z odsávacích prost edk  se 

doporu uje p ednostn  realizovat spole ným svislým 

odv trávacím potrubím procházejícím interiérem domu 

až nad st echu (P1, P2, P11), kde se zakon í v p ípad  

p irozeného v trání ven  la ní turbínou nebo u nuceného 

v trání ven  látorem. U nových staveb se primárn  volí 

pasivní systémy, které by však m ly být navrženy tak, aby 

mohly být kdykoliv v budoucnos   p i zjišt ní nedostate -

né ú innos   p em n ny na ak  vní. Systémy se svislým 

odv trávacím potrubím jsou z tohoto pohledu výhodné, 

nebo  na odv trávací potrubí lze s minimální pracnos   

a Þ nan ní náro nos   osadit ven  látor. 

U ak  vn  v traných systém  se ven  látor osazuje bu  

až na konec svislého odv trávacího potrubí (S1, S2) ne  bo 

v jeho ás   procházející p dou (R1, R2, R3). Pro toto umís-

t ní hovo í skute nost, že potrubí vedoucí interiérem je 

na sací stran  ven  látoru a tak p ípadné net snos   v po-

trubí nemohou zp sobit zvýšení interiérové koncentrace 

radonu. Pro b žný rodinný domek posta í ven  látory 

o p íkonu 25 W až 75 W s podtlaky 200–100 Pa p i 100 až 

200 m3/h. Ven  látory o p íkonu 100 W a více vytvá ející 

podtlaky n kolika stovek pascal  (obvykle 300–400 Pa) 

se používají pro p dorysn  rozsáhlejší stavby jako jsou 

školy, obchody atd. Ven  látory mohou pracovat nep e-

tržit  nebo v závislos   na rychlos   p ísunu radonu i v cy-

klickém režimu.

Není-li možná instalace svislého odv trání, navrhne se 

odv trání nucené s ven  látorem umíst ným na vn jší 

stran  obvodové st ny (S4, N1), na pozemku vedle domu 

(S3) nebo ve sklep  (R1). Nucené v trání je v tomto p ípa-

d  nezbytné, protože p irozený systém bez komínového 

efektu by byl odkázán jen na nespolehlivý ú inek v tru. 

P i nuceném odv trání p dního vzduchu se nedoporu uje 

realizovat otvory v obvodových st nách i soklech sloužící 

k zajišt ní dodávky vn jšího vzduchu do vrstvy št rku 

pod podlahou. P ispívají to  ž k výraznému ochlazování 

podlah a ke ztrát  podtlaku. Tyto otvory lze jen výjime -

n  akceptovat u pasivního zp sobu odv trání, ovšem 

za t chto podmínek:

 musí být situovány co nejdále od odsávacích pro-

st edk ,

 jejich umíst ní a konstrukce musí být taková, aby p i 

tlaku v tru nedošlo v jejich okolí pod podlahou k vy-

tvo ení p etlaku,

 jejich celková pr ezová plocha musí být menší než 

plocha otvor  odvád jících vzduch z podloží (tak 

nap . je-li p dní vzduch odvád n stoupacím potrubím 

o pr m ru 200 mm, lze pro dodávku vn jšího vzdu-

chu navrhnout maximáln  ty i pr duchy o pr m ru 

100 mm),

 jejich ús   musí být chrán no m ížkou se sí   pro   pro-

nikání pták  a hlodavc ,

 odvod vzduchu z podloží zajiš uje stoupací potrubí 

ús  cí nad st echou domu. 
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7 V TRACÍ SYSTÉMY PODLOŽÍ 
VE STÁVAJÍCÍCH STAVBÁCH

7.1 Oblast použití

Instalace v tracích systém  podloží je možná prak  c-

ky do každého stávajícího objektu bez ohledu na ú el 

domu, jeho velikost, konstruk ní ešení a osazení v te-

rénu. V n kterých p ípadech m že být výhodné spojit 

odv trání podloží i s jiným typem opat ení, zejména 

s novou pro  radonovou izolací. Tak je tomu zejména 

tehdy, když stávající podlahové konstrukce jsou nefunk -

ní (nap . staré shnilé prkenné podlahy nebo podlahy 

z nesoudržného popraskaného betonu, atd.) a je ne-

zbytné provést jejich vým nu. 

Použi   v tracích systém  podloží pro ochranu stáva-

jících staveb je p ehledn  znázorn no schématem na 

Obr. 6p.

7.2 Podklady pro návrh

Dodate ná montáž v tracích systém  podloží do stáva-

jících staveb má své speciÞ cké rysy, které jsou dány  m, 

že pod domy ve v tšin  p ípad  bu  není v bec žádná 

drenážní vrstva, nebo nemá vhodné vlastnos   (malá 

tlouš ka, nízká a prom nlivá propustnost, atd.). V t chto 

p ípadech rozhoduje o použitelnos   a ú innos   v tracích 

systém  ver  kální proÞ l propustnos   podloží. Na rozdíl 

od nových staveb není zaru ena ani t snost podlahových 

konstrukcí v kontaktu s podložím. V ad  dom  se setkává-

me s p vodními neizolovanými betony a výjimkou nejsou 

ani podlahy prkenné na škvárovém podsypu. Nep ízniv  

m že p sobit i množství základových pas  pod vnit ními 

zdmi, které rozd lují p dorys a vynucují si v tší po et 

odsávacích prost edk .

Návrh v tracích systém  podloží do stávajících staveb 

musí proto vycházet jednak z podrobného stavebn  tech-

nického pr zkumu zam eného na kvalitu a t snost kon-

taktních konstrukcí (složení, p ítomnost hydroizola ních 

vrstev, výskyt trhlin atd.) a na uspo ádání spodní stav-

by a jednak z ady dopl kových diagnos  ckých m ení. 

Za nezbytn  nutné se považuje stanovení propustnos   

a koncentrace radonu v p dním vzduchu ve vrstv  ležící 

bezprost edn  pod domem, tj. ve vrstv , do níž budou 

instalovány odsávací prost edky a dále pak stanovení 

ver  kálního proÞ lu propustnos   podloží.

Cílem stavebn  technického pr zkumu a diagnos  ckých 

m ení je p ipravit podklady pro volbu odsávacího pro-

st edku v etn  geometrie celého odsávacího systému 

tak, aby na jedné stran  byla zajišt na vysoká ú innost 

opat ení a na stran  druhé, aby byly eliminovány možné 

nega  vní projevy opat ení. 

7.3 Odsávací prost edky 
a jejich geometrický tvar

U stávajících staveb m žeme využít všech typ  odsáva-

cích prost edk , tj. potrubí, vrty, jímky i studny. Volba 

konkrétního typu závisí na jedné stran  na parametrech, 

které p ímo ovliv ují ú innost opat ení, jako nap íklad 

na koncentraci radonu v podloží, proÞ lu propustnos   

podloží, t snos   kontaktních konstrukcí atd., a na stran  

druhé na technických možnostech realizace onoho typu. 

Navíc je nutno zohlednit i požadavky majitele objektu, 

zejména co se tý e omezení provozu v dom . 

V rámci jednoho objektu je možné kombinovat r zné 

typy odsávacích prost edk  v libovolných geometrických 

tvarech.

Odsávací potrubí nepat í mezi ekonomicky výhodné 

varianty odvodu p dního vzduchu nebo  jeho instalace 

do stávajících staveb je vždy spojena s alespo  áste nou 

destrukcí podlah. Uplat uje se proto hlavn  tehdy, musí-li 

být stávající podlahy z d vodu jejich nefunk nos   (nap . 

Obr. 6p. Použi   v tracích 
systém  podloží pro 
ochranu stávajících staveb

Dodatečná opatření

OK

Odvětrání podloží 
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Odvětrání podloží
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P14, P15) nebo 
ven:lační vrstva 
(Sešit M − M4)

Pro:radonová izolace
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s odvětráním podloží 

(Sešit P − P4) nebo 
s ven:lační vrstvou
(Sešit M − M3, M4)

Je nutná rekonstrukce 
podlah?

Odvětrání podloží
(Sešit P − P6, P7, P12)

Realizace z exteriérů?

Realizace z interiérů?
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průzkum 

+ měření radonu
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ano
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ne

Kontrolní měření.
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shnilé prkenné podlahy) odstran ny a nahrazeny novými. 

V tomto p ípad  se odsávací potrubí umís uje do souvislé 

vrstvy št rku a p i návrhu jeho geometrického tvaru se 

ídíme zásadami platnými pro nové stavby. Nebude-li 

nová pro  radonová izolace v podlaze provedena i pod 

st nami, doporu uje se klást odsávací potrubí po obvod  

místnos   tak, aby byl nejv tší podtlak dosažen pod mís-

tem napojení podlahy na st nu (P4). Zkušenos   z praxe 

to  ž ukazují, že práv  styk nové podlahy s p vodní st -

nou nebývá trvale t sný. Toto uspo ádání zárove  zajis   

i odvod vlhkos   z podzákladí, ímž je eliminován p ísun 

vlhkos   do st n.

Druhou možnos   použi   odsávacího potrubí ve stáva-

jících stavbách je jeho kladení do p edem p ipravených 

drážek ve stávajících podlahách (P5). Tento postup m že 

být výhodný nap íklad u celoplošn  podsklepených ob-

jekt , kde by si destrukci podlah vyžádala i instalace 

odsávacích vrt  i jímek. P ednos   odsávacího potrubí 

však je, že jeho geometrický tvar m žeme lépe uzp -

sobit daným geologickým podmínkám. Ve sklepích bez 

obytných místnos   s podlahami z hlazeného betonu bez 

dalších nášlapných vrstev také v tšinou áste ná destruk-

ce podlah nevadí.

P i návrhu odsávacího potrubí kladeného do drážky 

v podlaze se ídíme t mito zásadami:

 drážka, v níž se odsávací potrubí obsype št rkem, musí 

mít hloubku alespo  200 mm pod spodní úrove  pod-

lahy a ší ku alespo  300 mm. Po p ekry   geotex  lií 

se drážka s vloženým potrubím zabetonuje, p ípadné 

izola ní vrstvy se obnoví,

 p i nuceném odvodu p dního vzduchu posta í pr -

m r odsávacího potrubí 60 mm, p i p irozeném v t-

rání by m l být pr m r odsávacího potrubí alespo  

80 až 100 mm,

 p irozený odvod p dního vzduchu je možný jen, má-

-li vrchní vrstva vysokou nebo st ední propustnost 

a zárove  pla  , že kd/ks > 10,

 bude-li na stávající podlahu položena nová pro  ra-

donová izolace, doporu uje se klást odsávací potrubí 

do drážek po obvod  místnos  .

Odsávací vrty zajiš ují pom rn  dobré rozší ení podtla-

ku, a proto jsou použitelné i pro objekty s mén  t sný-

mi podlahami a pro geologické proÞ ly, kde vrchní vrstva 

nemá vyšší propustnost. Instalace pod stávající podlahy 

je možná:

 z exteriéru – u dom  s podlahami nad terénem 

zavrtáním skrz sokl (P6),

  – u dom  s podlahami na úrovni teré-

nu zavrtáním z výkopu u obvodové 

st ny skrz základ (P7),

 z interiéru – u áste n  podsklepených dom  

zavrtáním z prostoru sklepa (P8, P9),

  – u nepodsklepených dom  zavrtáním 

z montážní jámy vyhloubené v jedné 

z místnos   (P10).

P i návrhu vrt  se ídíme následujícími zásadami:

 po et vrt  a jejich délku volíme tak, aby pod každou 

obytnou místnos   byly v závislos   na její velikos   

jeden až dva vrty, 

 na 1 m délky vrtu p ipadá následující podlahová 

plocha:

 a) do 5 m2 v p ípad , že je podlaha málo t sná 

a zárove  podíl kd/ks  1, 

 b) cca 5–10 m2 v p ípad  že je bu  podlaha má  -

lo t sná nebo podíl kd/ks  10,

 c) cca 10–15 m2 v p ípad , že je podlaha t sná a zá-

rove  podíl kd/ks > 10.

 p i nuceném odvodu p dního vzduchu by m l mít 

vrt pr m r alespo  60 mm, p i p irozeném v trání 

alespo  100 mm,

 p irozený odvod p dního vzduchu z odsávacích vrt  je 

možný jen p i rela  vn  t sných podlahách a za p ed-

pokladu, že vrchní vrstva podloží má vysokou propust-

nost a zárove  pla  , že kd/ks > 10.

Odsávací jímky jsou ve stávajících stavbách efek  vní pou-

ze tehdy, lze-li je realizovat bez vým ny podlah. Na kon-

strukci jímek se tedy na rozdíl od nových staveb tém  

nepoužívají prefabrikované výrobky, jejichž instalace by 

zde byla spojená se zásahem do podlah. Jímky se vytvá ejí 

tak, že se kolem odsávacího potrubí vyhloubí v p vod-

ní zemin  du  na ve tvaru polokoule o polom ru 0,2 až 

0,3 m. Realizace je možná:

 z exteriéru – z výkopu u obvodové st ny vyhlou-

bením jímky pod domem t sn  

za obvodovým základovým pasem 

(P12),

 z interiéru – u áste n  podsklepených dom  vy-

hloubením jímky za obvodovou sute-

rénní st nou pod podlahou p ilehlé 

nepodsklepené místnos   (P13),
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  – u nepodsklepených dom  vyhlou-

bením jímky pod stávající podlahou 

v jedné z místnos   (P14).

Protože se podtlak v tomto p ípad  ší í pouze z jediného 

místa, dává se odsávacím jímkám p ednost v objektech, 

kde jsou rela  vn  t sné betonové podlahy (nemusí obsa-

hovat hydroizolaci), které nevedou k velkým ztrátám pod-

tlaku. Dalším p edpokladem je, aby vrchní vrstva podloží 

nacházející se t sn  pod domem m la vyšší propustnost, 

než je propustnost níže situovaného podloží. ím vyšší je 

pom r propustnos   kd/ks mezi t mito dv ma vrstvami, 

 m v tší bude i rozší ení podtlaku. Doporu uje se, aby 

tento pom r byl minimáln  10. 

P i návrhu jímek se ídíme následujícími zásadami:

 jímka nesmí být umíst na do podloží o nízké propust-

nos  ,

 ve vrchní propustné vrstv  pod domem umís ujeme 

jímku výškov  co nejblíže pod podlahu a co nejdále 

od povrchu spodní vrstvy s nižší propustnos  ,

 objem sací jímky musí být alespo  10 dm3,

 p dní vzduch musí být z jímky odvád n nucen . Ven  lá-

tor by m l v jímce vytvá et podtlak od –150 do –250 Pa,

 jímka pod t snou podlahou navržená podle všech 

výše uvedených pravidel by mohla zajis  t dostate né 

rozší ení podtlaku až do maximální vzdálenos  :

– cca 6 m p i pom ru propustnos   kd/ks = 10,

– cca 8 m p i pom ru propustnos   kd/ks = 100.

Odsávací studny se v našich podmínkách uplat ují spí-

še výjime n , jsou-li k tomu vhodné podmínky. Mezi ty 

v prvé ad  pat í existence studny na vodu bu  p ímo 

v dom  (P15) nebo v jeho t sné blízkos  , propustné 

podloží a prodyšná konstrukce studny (nap . vyskládaná 

z kamen , vysekaná do skály atd.). Dalším p edpokladem 

je, aby hladina vody ve studni byla celoro n  alespo  1 m 

pod podlahou domu. Pro odvod p dního vzduchu tedy 

nikdy nevytvá íme samostatnou studnu, protože  m by 

se celé opat ení prodražilo. Není-li k dispozici vhodná 

studna, rad ji zvolíme jiný typ odsávacích prost edk . 

Studnu v tráme zásadn  nuceným zp sobem. Aby nedo-

cházelo k falešnému p isávání vzduchu do studny a  m 

ke zbyte né ztrát  podtlaku, je t eba provést ut sn ní po-

klopu nad studnou a všech prostup  instalací umíst ných 

v nadzemní ás   studny. Musí-li být zajišt n pravidelný 

vstup do studny, nap íklad kv li jejímu išt ní, kontro-

le vodovodních instalací, erpadla, atd., doporu ujeme 

nahradit t žké betonové zákrytové desky, které se velmi 

špatn  t sní rozebíratelným zp sobem, deskami plasto-

vými, nap . z polypropylenu. 

7.4 Odvod p dního vzduchu

Protože pod podlahami stávajících staveb v tšinou chybí 

propustná št rková vrstva, podlahy nebývají tak t sné 

a hustota odsávacích prost edk  je vždy zpravidla nižší 

než u staveb nových, je pro zajišt ní dostate né ú innos   

zapot ebí v tších podtlak . Z tohoto d vodu se dodate -

n  z izované systémy odv trání podloží navrhují primár-

n  jako nucené. Ven  látor se osazuje na sb rné potrubí 

v následujících možných polohách:

 nad st echou domu (S1, S2),

 v prostoru p dy (R1, R2, R3),

 ve sklep  domu (R3, R4),

 v montážních (revizních) šachtách nebo v pr lezných 

instala ních kanálech, 

 na obvodové st n  domu (S4, N1, A1, A3),

 vedle domu nad terénem (S3).

První dv  polohy jsou možné u systém  se stoupacím 

potrubím (m že být vloženo do neprovozovaných komí-

nových pr duch ), za  mco ze zbylých ty ech vybíráme 

podle konkrétních podmínek tehdy, nelze-li instalovat 

stoupací potrubí. Zkušenos   z provedených opat ení 

ukazují, že posta í ven  látory s výkonem do 70 W, kte-

ré jsou schopny vytvá et podtlak do 200 až 300 Pa. Aby 

se omezily nega  vní ú inky odsávání p dního vzduchu, 

doporu uje se provozovat ven  látor v cyklickém režimu 

s délkou pracovní a klidové periody nastavenou podle 

rychlos   p ísunu radonu. P i ak  vním v trání se rovn ž 

nedoporu uje realizovat pr duchy v obvodových st -

nách, nebo  p ispívají k výraznému ochlazování podlah 

a ke ztrát  podtlaku.

P irozené v trání se volí jen výjime n  [4, 5]. P ipadá 

v úvahu pouze p i použi   odsávacího potrubí nebo vrt  

za p edpokladu, že podlahy jsou rela  vn  t sné a vrchní 

vrstva podloží má vysokou propustnost a zárove  pla  , že 

kd/ks > 10. Odvod p dního vzduchu musí být v t chto p í-

padech zajišt n pomocí stoupacího potrubí vyvedeného 

až nad st echu domu a zakon eného ven  la ní turbínou. 

Celý systém má být zárove  p ipraven na dodate nou 

montáž ven  látoru. Podle SN 73 0601 musí být p i p i-

rozeném v trání kontaktní konstrukce nad v tracím sys-

témem provedena s pro  radonovou izolací. 
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Nové stavby – odsávací potrubí p ipojené 
sb rným potrubím ke svislému odv trání P1
Schéma:

Použi  

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace pro  radonové 

izolace s odv tráním podloží. Varianta se sb rným potrubím je výhodná pro p dorysn  

rozsáhlejší objekty. Jedno stoupací potrubí m že odvád t p dní vzduch z plochy do velikos   

až cca 200 m2.

Výhody
V d sledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozší ení podtlaku a možnost provozování i pa-

sivním zp sobem.

Nevýhody Mírný pokles teplot pod domem p i trvalém nuceném odsávání p dního vzduchu.

Pozor
Odsávací potrubí umís  t alespo  0,5 m od obvodových základ , aby se omezilo jejich ochla-

zování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi. 

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze na stoupací potrubí osadit st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) instalovaný v p dním prostoru. P i pasivním zp sobu odv trání je možno ú in-

nost systému zvýšit osazením ven  la ní turbíny na konec stoupacího potrubí nad st echou.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostup  základovými pasy bylo co nejmén  – viz podrob-

nos   (P1.2 a P1.3).

P ed betonáží podkladního betonu p ekrýt št rkovou vrstvu s vloženým odsávacím perfo-

rovaným potrubím geotex  lií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknu   

betonu do št rku a ucpání odsávacího potrubí.
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P1.1 Skladba podlahové konstrukce

 Pro  radonová izolace v podlaze m že být z r zných materiál  a technologií.

Volba geometrie odv trávacího systému podloží

P1.2

Minimum prostup  

základovými pasy –vhodná 

geometrie odv trávacího 

systému podloží

P1.3

Více prostup  základový-
mi pasy – mén  vhodná 
geometrie odv trávacího 
systému podloží
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Nové stavby – odsávací potrubí p ipojené 
p ímo ke svislému odv trání P2
Schéma:

Použi  

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace pro  radonové 

izolace s odv tráním podloží. P ímé napojení odsávacího potrubí k potrubí stoupacímu je 

výhodné pro p dorysn  menší objekty, u nichž vzdálenost mezi základovými pasy nep e-

kra uje cca 5 m (odsávací potrubí se umís uje do st edu této vzdálenos  ). Jedno stoupací 

potrubí m že odvád t p dní vzduch z plochy do velikos   až cca 200 m2.

Výhody
V d sledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozší ení podtlaku a možnost provozování i pa-

sivním zp sobem.

Nevýhody Mírný pokles teplot pod domem p i trvalém nuceném odsávání p dního vzduchu.

Pozor
Odsávací potrubí umís  t alespo  0,5 m od obvodových základ , aby se omezilo jejich ochla-

zování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi. 

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze na stoupací potrubí osadit st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) instalovaný v p dním prostoru. P i pasivním zp sobu odv trání je možno ú in-

nost systému zvýšit osazením ven  la ní turbíny na konec stoupacího potrubí nad st echou.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostup  základovými pasy bylo co nejmén .

P ed betonáží podkladního betonu p ekrýt št rkovou vrstvu s vloženým odsávacím perfo-

rovaným potrubím geotex  lií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknu   

betonu do št rku a ucpání odsávacího potrubí.
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Nové stavby – odsávací potrubí odv trané 
do exteriéru p es základovou konstrukci P3
Schéma:

Použi  
Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace pro  radonové izo-

lace s odv tráním podloží a kde není možná instalace svislého odv trání nad st echu domu.

Výhody V d sledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozší ení podtlaku.

Nevýhody
Nelze provozovat pasivním zp sobem. Mírný pokles teplot pod domem p i trvalém nuceném 

odsávání p dního vzduchu.

Pozor
Odsávací potrubí umís  t alespo  0,5 m od obvodových základ , aby se omezilo jejich ochla-

zování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi. 

Alterna  vy

P dní vzduch se odvádí st ešním ven  látorem umíst ným vedle objektu nad terénem (S3) 

nebo p ímo u obvodové st ny domu (S4).

U nepodsklepeného objektu s podlahou p ízemí dostate n  vysoko nad terénem lze pro od-

vod p dního vzduchu také použít radiální nást nný ven  látor situovaný na vn jší fasád  (N1).

Ven  látor m že být osazen až dodate n  poté, co se m ením v dokon eném objektu 

prokáže, že koncentrace radonu p evyšuje požadovanou hodnotu.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostup  základovými pasy bylo co nejmén .

P ed betonáží podkladního betonu p ekrýt št rkovou vrstvu s vloženým odsávacím perfo-

rovaným potrubím geotex  lií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknu   

betonu do št rku a ucpání odsávacího potrubí.

Sb rné potrubí vn  domu musí být provedeno t sn , aby nedocházelo ke ztrátám tlaku. 

Vede se v mírném spádu od ven  látoru k odsávacímu potrubí, aby kondenzát mohl vytékat 

do podloží pod domem.
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P3.1 Detail varianty s ven  látorem umíst ným na pozemku vedle domu

P3.2 Systém p ipravený pro pozd jší ak  vaci (ven  látor se osadí zjis  -li se, 
že koncentrace radonu v objektu p ekra uje požadovanou úrove )
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Stávající stavby – odsávací potrubí vložené 
do nové št rkové vrstvy po odstran ní podlah P4
Schéma:

Použi  
Podsklepené i nepodsklepené stávající domy, kde se plánuje celková rekonstrukce podlah 

bez vložení nové izolace pod stávající st ny.

Výhody
V d sledku drenážní vrstvy dobré rozší ení podtlaku a možnost provozování i pasivním 

zp sobem, sou asn  ešena radonová i vlhkostní problema  ka, nové podlahy v dom .

Nevýhody Zna ný zásah do konstrukce, omezení provozu v dom , vysoké po izovací náklady.

Pozor

Odsávací potrubí umís  t alespo  0,5 m od obvodových základ , aby se omezilo jejich ochla-

zování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi. Sou ás   nové podlahy musí být 

i pro  radonová izolace s plynot sn  provedenými prostupy instalací a s t sným napojením 

na stávající st ny.

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze na stoupací potrubí osadit st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) instalovaný v p dním prostoru. Stoupací potrubí lze také umís  t do neprovo-

zovaného komínového pr duchu (S1, R2). P i pasivním zp sobu odv trání je možno ú innost 

systému zvýšit osazením ven  la ní turbíny na konec stoupacího potrubí nad st echou.

Nelze-li realizovat stoupací potrubí, je možné p dní vzduch odvád t st ešním ven  látorem 

umíst ným vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo u obvodové st ny domu (S4). 

V tomto p ípad  musí být systém v trám nucen .

Tip

P ed betonáží podkladního betonu p ekrýt št rkovou vrstvu s vloženým odsávacím perfo-

rovaným potrubím geotex  lií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknu   

betonu do št rku a ucpání odsávacího potrubí.
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P4.1 T sné napojení vodorovné izolace v podlaze na stávající st ny

Pro  radonová izolace v podlaze m že být z r zných materiál  a technologií, kterým odpovídá i zp sob p ipojení 

na stávající st ny. Varianty možného ešení uvádí detaily I3.1, I3.2 a I3.3.
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Stávající stavby – odsávací potrubí vložené 
do drážek ve stávajících podlahách P5
Schéma:

Použi  

Podsklepené i nepodsklepené domy, kde lze ponechat stávající betonovou podlahu. Vhodné 

zejména tehdy, je-li pod stávající podlahou propustn jší vrstva (št rkový nebo škvárový 

podsyp atd.).

Výhody

Úspora bouracích a výkopových prací a náklad  na po ízení nové podlahy, nebo  odpadá 

odstra ování celé podlahové konstrukce, sou asn  ešena radonová i vlhkostní problema-

 ka, m že fungovat i pasivn .

Nevýhody Zásah do pobytových prostor, omezení provozu v dom .

Pozor
Drážky z izovat alespo  0,5 m od obvodových základ , aby se omezilo jejich ochlazování 

a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi.

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze na stoupací potrubí osadit st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) umíst ný v p dním prostoru. Stoupací potrubí lze také umís  t do neprovozo-

vaného komínového pr duchu (S1, R2). P i pasivním zp sobu odv trání je možno ú innost 

systému zvýšit osazením ven  la ní turbíny na konec stoupacího potrubí nad st echou.

Nelze-li realizovat stoupací potrubí, je možné p dní vzduch odvád t st ešním ven  látorem 

umíst ným vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo u obvodové st ny domu (S4). 

V tomto p ípad  musí být systém vždy v trám nucen .

Tip
Drážky s obsypaným perforovaným potrubím p ekrýt p ed jejich p ebetonováním geotex  lií, 

aby se zabránilo vniknu   betonu do odsávacího potrubí.
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P5.1 P í ný ez drážkou ve stávající podlaze s vloženým drenážním potrubím

Pravidla pro umís ování odsávacího potrubí do podlahových drážek:

•   drážka, v níž se odsávací potrubí obsype št rkem, musí mít hloubku alespo  200 mm pod spodní úrove  

     podlahy a ší ku alespo  300 mm. Po p ekry   geotex  lií se drážka s vloženým potrubím zabetonuje, 

     p ípadné izola ní vrstvy se obnoví,

•   p i nuceném odvodu p dního vzduchu posta í pr m r odsávacího potrubí 60 mm, p i p irozeném v trání 

     by m l být pr m r odsávacího potrubí alespo  80 až 100 mm,

•   p irozený odvod p dního vzduchu je možný jen, má-li vrchní vrstva podloží pod podlahou vysokou nebo 

     st ední propustnost a zárove  pla  , že kd/ks > 10,

•   bude-li na stávající podlahu položena nová pro  radonová izolace, je vhodné klást odsávací potrubí do drážek 

     po obvod  místnos  .
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené 
z exteriéru pod domy s podlahou nad terénem P6
Schéma:

Použi  Nepodsklepené domy s podlahou p ízemí nad terénem.

Výhody Obytné prostory v p ízemí nejsou opat ením nijak dot eny, odpadá sb rné potrubí.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním zp sobem, pro každý vrt je nutný samostatný ven  látor, na fa-

sád  bude docházet k odkapávání kondenzátu a p i teplotách pod bodem mrazu i k možné 

tvorb  rampouch .

Pozor
Vrty nesmí ús  t pod okny a jinými v tracími pr duchy, aby nemohl být radon nasáván zp t 

do interiéru.

Alterna  vy

Pro odv trání kratšího vrtu v propustném podloží m že být použit axiální potrubní ven  látor 

instalovaný p ímo do vrtu (A1) nebo v p ípad  delšího vrtu do podloží o nízké propustnos   

venkovní nást nný radiální ven  látor

Tip
Vrt je t eba vést  v mírném spádu s nejvyšším bodem v míst  osazení ven  látoru, aby kon-

denzát mohl vytékat do podloží pod domem a omezilo se tak jeho odkapávání na fasád .
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P6.1 Axiální potrubní ven  látor instalovaný p ímo do vrtu

P6.2 Venkovní nást nný radiální ven  látor
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené 
z výkopu vn  domu P7
Schéma:

Použi  Nepodsklepené domy, u nichž je možné provést venkovní výkop.

Výhody
Obytné prostory v p ízemí nejsou opat ením nijak dot eny, v tšinou kratší vzduchotech-

nický rozvod.

Nevýhody
Nelze provozovat pasivním zp sobem, vyšší pracnost v d sledku provád ní výkopu, narušení 

terénních úprav.

Pozor
Ven  látor musí být umíst n v dostate né vzdálenos   od oken, v tracích pr duch  a nasá-

vacích otvor  vzduchotechniky, aby nemohl být radon nasáván zp t do interiéru.

Alterna  vy Ven  látor lze umís  t na obvodové st n  domu (S4) nebo v ur ité vzdálenos   od domu (S3).

Tip

Sb rné potrubí vn  domu musí být provedeno t sn , aby nedocházelo ke ztrátám tlaku. 

Vede se v mírném spádu od ven  látoru k odsávacím vrt m, aby kondenzát mohl vytékat 

do podloží pod domem.
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P7.1 Varianta – podlahy mírn  nad terénem

P7.2 Varianta – podlahy více jak 500 mm nad terénem
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené 
ze sklepa a odv trané stoupacím potrubím P8
Schéma:

Použi  Domy s áste ným podsklepením bez pobytových místnos  .

Výhody
Malý zásah do konstrukce domu, p i vhodných geologických podmínkách a t sných podla-

hách m že fungovat i pasivn .

Nevýhody
Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v n kterých p ípadech m že být problema  cké 

nalézt pro n j vhodné umíst ní, delší vzduchotechnický rozvod.

Pozor

Zvýšení vým ny vzduchu ve sklep  nikdy nerealizovat p isávacím otvorem na sb rném 

potrubí. Vedlo by to ke ztrát  podtlaku v odsávacích vrtech. K t mto ú el m je vždy lepší 

použít samostatné nucené odv trání, nap íklad axiálním ven  látorem p es ze .

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze použít st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní ven  látor (R1) umíst ný 

v p dním prostoru. Stoupací potrubí lze také umís  t do neprovozovaného komínového 

pr duchu (S1, R2).

Tip
Sb rné potrubí uvnit  domu musí být provedeno t sn . Vede se v mírném spádu k odsávacím 

vrt m, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.
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P8.1 Podrobnost vedení vrtu suterénní st nou
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené 
ze sklepa a odv trané p es suterénní ze P9
Schéma:

Použi  
Domy s áste ným podsklepením bez pobytových místnos  , v nichž není možná instalace 

stoupacího potrubí.

Výhody
Prostory v obytné ás   domu nejsou opat ením nijak dot eny, kratší vzduchotechnický 

rozvod.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním zp sobem. P i použi   ven  látor  v konÞ guraci (R3) nebo (N1) 

bude na fasád  docházet k odkapávání kondenzátu a p i teplotách pod bodem mrazu 

i k možné tvorb  rampouch . 

Pozor

Zvýšení vým ny vzduchu ve sklep  nikdy nerealizovat p isávacím otvorem na sb rném 

potrubí. Vedlo by to ke ztrát  podtlaku v odsávacích vrtech. K t mto ú el m je vždy lepší 

použít samostatné nucené odv trání, nap íklad axiálním ven  látorem p es ze .

Alterna  vy

P i áste ném zapušt ní sklepa pod terén lze pro odvod p dního vzduchu použít radiální 

potrubní ven  látor instalovaný ve sklep  (R3) nebo radiální nást nný ven  látor situovaný 

na vn jší fasád  (N1). P i úplném zapušt ní sklepa pod terén, kdy je odv trávací potrubí vn  

domu vedeno pod terénem, lze p dní vzduch odvád t st ešním ven  látorem umíst ným 

vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo u obvodové st ny domu (S4). Další možnos   

je použi   radiálního potrubního ven  látoru podle p ipojené podrobnos  .  

Tip

Sb rné potrubí ve sklep  i vn  domu musí být provedeno t sn . P i použi   st ešního nebo 

nást nného ven  látoru se sb rné potrubí vede v mírném spádu od ven  látoru k odsávacím 

vrt m. P i použi   potrubního ven  látoru, je potrubí na sací stran  ven  látoru ve spádu k od-

sávacím vrt m a na výfuku p i konÞ guraci R3 ve spádu k ven  la ní m ížce a p i konÞ guraci 

podle p ipojené podrobnos   ve spádu k místu odvodn ní. 
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P9.1 Použi   potrubního radiálního ven  látoru 
p i úplném zapušt ní sklepa pod terén
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené 
z montážní jámy vyhloubené uvnit  domu P10
Schéma:

Použi  
Nepodsklepené domy, u nichž se vypla   odstran ní podlahy v jedné z místnos  , nap . 

z d vodu její nefunk nos  .

Výhody P i vhodných geologických podmínkách a t sných podlahách m že fungovat i pasivn .

Nevýhody

Vyšší pracnost v d sledku provád ní montážní jámy a obnovy podlahy, narušení provozu 

v dom , možné komplikace p i hledání vhodného umíst ní pro svislé odv trání, delší vzdu-

chotechnický rozvod.

Pozor

Sou ás   nové podlahy musí být pro  radonová izolace s plynot sn  provedeným prostupy 

instalací a s t sným napojením na stávající st ny. V plynot sném provedení musí být i od-

v trávací potrubí vedené uvnit  domu.

Alterna  vy

U systém  se stoupacím potrubím lze osadit bu  st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) umíst ný v p dním prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího 

komínového pr duchu, osadí se ven  látor podle (S1) nebo (R2). 

Není-li možná instalace stoupacího potrubí, lze navrhnout odv trání v soklové par  i domu, 

a to bu  s nást nným ven  látorem situovaným na vn jší fasád  (N1) nebo se st ešním ven-

 látorem umíst ný vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo u obvodové st ny domu 

(S4). Systémy bez svislého odv trání musí být vždy v trány nucen .

Tip
Snížení po izovacích náklad  lze dosáhnout minimalizací bouracích prací. Jednotlivé odsávací 

vrty je možné ke sb rnému potrubí p ipojit perforovaným drenážním potrubím.
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P10.1 T sné napojení vodorovné izolace v podlaze na stávající st ny

Pro  radonová izolace v podlaze m že být z r zných materiál  a technologií, kterým odpovídá i zp sob p ipojení 

na stávající st ny. Varianty možného ešení uvádí detaily I3.1, I3.2 a I3.3.
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Nové stavby – odsávací jímky p ipojené 
sb rným potrubím ke svislému odv trání P11
Schéma:

Použi  

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace pro  radonové 

izolace s odv tráním podloží. Varianta se sb rným potrubím je výhodná pro p dorysn  

rozsáhlejší objekty. Jedno stoupací potrubí m že odvád t p dní vzduch z plochy do velikos   

až cca 200 m2.

Výhody
V d sledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozší ení podtlaku a možnost provozování i pa-

sivním zp sobem.

Nevýhody Mírný pokles teplot pod domem p i trvalém nuceném odsávání p dního vzduchu.

Pozor
Odsávací jímku umís  t doprost ed mezi základové pasy a nikoliv k obvodovým základ m, 

aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jíl  pod nimi. 

Alterna  vy

P i nuceném v trání lze na stoupací potrubí osadit st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní 

ven  látor (R1) instalovaný v p dním prostoru. P i pasivním zp sobu odv trání je možno ú in-

nost systému zvýšit osazením ven  la ní turbíny na konec stoupacího potrubí nad st echou.

Tip

Do každé sekce mezi základovými pasy musí být umíst na alespo  jedna jímka.

P ed betonáží podkladního betonu p ekrýt št rkovou vrstvu geotex  lií nebo jiným vhodným 

materiálem, aby se zabránilo vniknu   betonu do št rku. 
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P11.1 Detail odv trání jímky stoupacím potrubím v interiéru
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Stávající stavby – odsávací jímka 
realizovaná z exteriéru P12
Schéma:

Použi  
Nepodsklepené domy o menší p dorysné ploše, bez vnit ních základových pas  a s rela  vn  

t snou podlahou, pod níž se nachází propustná vrstva.

Výhody
Pobytový prostor v 1. NP zcela bez zásahu, minimální rozsah stavebních prací, nízké po i-

zovací náklady.

Nevýhody Nutnost provést vn jší výkop, narušení terénních úprav.

Pozor
Nelze provozovat pasivním zp sobem. Lokální ochlazování stavební konstrukce v okolí jímky 

je t eba omezit tepelnou izolací zeminy a základu.

Alterna  vy

St ešní radiální ven  látor se umís uje bu  vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo 

u obvodové st ny domu (S4).

P i podlahách dostate n  vysoko nad terénem se p dní vzduch z jímky odsává radiálním 

nást nným ven  látorem osazeným na ze  domu (N1), odpadají tak výkopové práce.

Tip
U objekt  s jedním st edním základovým pasem se musí provést dv  jímky (každá z jedné 

strany st edního pasu). Ob  jímky se p ipojí ke spole nému odsávacímu ven  látoru.
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P12.1 Detail jímky

P12.2 Varianta s dv ma jímkami p ipojenými k jednomu ven  látoru
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Stávající stavby – odsávací jímka 
realizovaná ze sklepa P13
Schéma:

Použi  
Domy s áste ným podsklepením bez pobytových místnos   a v nepodsklepených místnos-

tech s rela  vn  t snou podlahou, pod níž se nachází propustná vrstva.

Výhody Malý zásah do konstrukce domu, nízké po izovací náklady.

Nevýhody
Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v n kterých p ípadech m že být problema  cké 

nalézt pro n j vhodné umíst ní.

Pozor Nelze provozovat pasivním zp sobem.

Alterna  vy

Lze osadit bu  st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní ven  látor (R1) umíst ný v p dním 

prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího komínového pr duchu, je možno 

ven  látor osadit podle (S1) nebo (R2). 

Není-li možná instalace stoupacího potrubí, lze navrhnout odv trání v soklové par  i domu, 

a to bu  s nást nným ven  látorem situovaným na vn jší fasád  (N1), potrubním ven  lá-

torem instalovaným ve sklep  podle (R3) nebo se st ešním ven  látorem umíst ný vedle 

objektu nad terénem (S3) nebo p ímo u obvodové st ny domu (S4). 

Tip
Sb rné potrubí uvnit  domu musí být provedeno t sn . Vede se v mírném spádu k odsávací 

jímce, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.
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P13.1 Odsávací jímka realizovaná ze sklepa a odv traná nad st echu
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Stávající stavby – odsávací jímka 
realizovaná z interiéru P14
Schéma:

Použi  
Nepodsklepené domy o menší p dorysné ploše a s rela  vn  t snou podlahou, pod níž se 

nachází propustná vrstva.

Výhody Malý zásah do konstrukce domu, nízké po izovací náklady.

Nevýhody
Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v n kterých p ípadech m že být problema  cké 

nalézt pro n j vhodné umíst ní.

Pozor Nelze provozovat pasivním zp sobem.

Alterna  vy

Lze osadit bu  st ešní ven  látor (S2) nebo potrubní ven  látor (R1) umíst ný v p dním 

prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího komínového pr duchu, je možno 

ven  látor osadit podle (S1) nebo (R2). 

Tip
Sb rné potrubí uvnit  domu musí být provedeno t sn . Vede se v mírném spádu k odsávací 

jímce, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.



Radon – stavební souvislosti I.

42

P14.1 Odsávací jímka realizovaná z interiéru a odv traná nad st echu
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Stávající stavby – odsávání p dního vzduchu 
ze stávající studny pod domem P15
Schéma:

Použi  

Domy se studnou v kontaktních podlažích. Studna musí mít prodyšnou konstrukci (nap . 

vyskládaná z kamen , vysekaná do skály atd.) a musí být umíst na v propustném podloží. 

Hladina vody ve studni musí být celoro n  alespo  0,5 m pod podlahou domu.

Výhody Malý zásah do konstrukce domu, nízké po izovací náklady.

Nevýhody
Nutnost provést vn jší výkop, narušení terénních úprav, pravd podobná nutnost úpravy 

vodoinstalace.

Pozor
Studna musí být v trána nuceným zp sobem. Aby nedocházelo ke ztrát  podtlaku, je t eba 

ut snit poklop nad studnou a všechny prostupy instalací v nadzemní ás   studny. 

Alterna  vy

St ešní radiální ven  látor se umís uje bu  vedle objektu nad terénem (S3) nebo p ímo 

u obvodové st ny domu (S4). P i podlahách dostate n  vysoko nad terénem je možné použít 

i radiální nást nný ven  látor osazeným na ze  domu (N1).

Odv trání lze realizovat i stoupacím potrubím procházejícím interiérem nad st echu domu 

(S1, S2, R1, R2).

Tip

Musí-li být zajišt n pravidelný vstup do studny, nap íklad kv li jejímu išt ní, kontrole 

vodovodních instalací, erpadla, atd., doporu ujeme nahradit t žké betonové zákrytové 

desky, které se velmi špatn  t sní rozebíratelným zp sobem, deskami plastovými, nap . 

z polypropylenu.
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