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1 PRINCIP OPATŘENÍ
Základním úkolem protiradonové izolace je zvýšit těsnost kontaktních konstrukcí proti pronikání radonu
z podloží do interiéru budov. Aby mohla tuto funkci
plnit, musí být protiradonová izolace aplikována souvisle
po celé ploše konstrukcí, které jsou v kontaktu s podlo
žím. Vlastní materiál izolace musí výrazně omezovat
transport radonu difuzí a celá izolační soustava včetně
spojů a prostupů musí eliminovat konvektivní složku
transportu radonu.

2 POŽADAVKY NA PROTIRADONOVÉ
IZOLACE
Protiradonová izolace plní současně i funkci hydroizolace, a proto musí splňovat všechny požadavky kladené
na hydroizolace. Od běžných hydroizolací se protiradonová izolace odlišuje požadavkem na stanovení součinitele
difuze radonu. Ten slouží k určení tzv. radonového odporu
izolace vyjadřujícího schopnost izolačního materiálu omezovat difuzi radonu. Všechny materiály a prvky používané
v systémech ochrany spodní stavby proti radonu musí
tedy splňovat následující požadavky [1, 5, 8].
 musí být stanoven součinitel difuze radonu ve vlastním izolačním materiálu, ve spoji a popřípadě i v přípoji izolace k materiálu příruby plášťové trouby. Znalost součinitele difuze izolačního materiálu je totiž
nezbytná pro výpočtové stanovení jeho radonového
odporu. Hodnota součinitele difuze v místě spoje izolačních materiálů zase ukazuje na to, zda je propracována technologie spojování, neboť těsnost spojů
hraje klíčovou roli v zajištění bariérové funkce izolace.
Investor musí od dodavatele vyžadovat takový druh
spoje, na který byla izolace testována. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti zvláště u fóliových izolací,
u nichž byl součinitel difuze stanoven až na výjimky
jen pro spoje vytvořené horkovzdušným svařováním.
Ve snaze zlevnit izolační práce však někteří dodavatelé nahrazují svařované spoje neotestovanými spoji
na bázi samolepicích pásků, což je nepřípustné, neboť
těsnost těchto spojů je ve většině případů v reálných
podmínkách problematická,
 musí mít životnost shodnou s předpokládanou životností objektu, neboť ztratí-li izolační schopnost,
může to způsobit poškození konstrukcí, které by jinak
mohly plnit svou funkci v průběhu celé životnosti objektu. Navíc jsou po svém zabudování do konstrukce
nepřístupné a jejich výměna či oprava by si vyžádala
značný stavební zásah a vysoké investiční náklady
(zpravidla vyšší než pořízení nové izolace v novém
objektu),

 musí odolávat veškerému namáhání, kterému budou
v průběhu své životnosti vystaveny, tj. nejen namáhání hydrofyzikálnímu, ale i mechanickému a koroznímu
(nesmí být z biologicky odbouratelných látek, musí
být odolné proti chemismu podzemní vody, proti
prorůstání kořenů, atd.),
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 všechny prvky a materiály použité v izolačním systému musí být navzájem slučitelné, tj. nesmí se negativně ovlivňovat. Platí to samozřejmě i o vrstvách
podkladních a ochranných,
 mechanické vlastnosti izolace (pevnost v tahu, tažnost atd.) musí být takové, aby pro daný typ založení
a dané konstrukční provedení spodní stavby přenesla
přípustné mezní deformace.

3 PROTIRADONOVÁ IZOLACE VERSUS
HYDROIZOLACE
Jak již bylo výše uvedeno, ochrana proti vodě i radonu se
zajišťuje pouze jednou izolační vrstvou. Požadavky na bezpečnost a kvalitu izolačního souvrství jsou však v obou
případech dosti protichůdné. Zatímco na hydroizolaci
jsou nejvyšší nároky kladeny tam, kde je objekt zakládán
pod hladinou podzemní vody, nebo kde se kolem podzemí
vyskytují nepropustné zeminy, v případě protiradonové
izolace je tomu zcela naopak. Nejvyšší bezpečnost a spolehlivost musí vykazovat v zeminách suchých a vysoce
propustných [5].
Důvodem je skutečnost, že v zeminách nepropustných
nebo dokonce pod hladinou podzemní vody, je jen velmi
malé nebo téměř žádné množství půdního vzduchu, který
se navíc může šířit jen difuzí. Zato pro suché a propustné
podloží je charakteristický vysoký obsah půdního vzduchu a jeho transport prouděním. V důsledku podtlaku
ve spodních partiích domu je pak tento vzduch spolu
s radonem nasáván netěsnou konstrukcí spodní stavby
a to až ze vzdálenosti několika metrů od domu.
Má-li být stavba chráněna proti radonu z podloží prostřednictvím protiradonové izolace, musí být na její ochranu vždy použity kvalitní, trvanlivé a spolehlivé izolační
materiály, byť by k tomu z hydroizolačního hlediska nebyly
důvody.
Je samozřejmé, že požadovat absolutní plynotěsnost
izolace není v reálných podmínkách možné. Není to ale
ani zapotřebí. Existují totiž technicky přijatelná a cenově
výhodná řešení, která dokáží zvýšit spolehlivost izolačního povlaku a jeho odolnost vůči průniku radonu. Mezi
tato řešení patří odvětrání podloží, vytvoření podtlaku
v podloží pod budovou, podtlakové odvětrání vzduchové
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mezery umístěné v kontaktních konstrukcích a nucené odvětrání vnitřního vzduchu. Do ochrany je však zařazujeme
až při zvětšených nárocích na bezpečnost, tj. při vyšších
hodnotách propustnosti a koncentrace radonu v podloží.
Na ochranu proti radonu tedy není nutné vytvářet finančně nákladné izolační povlaky s aktivním nebo pasivním
kontrolním systémem, umožňujícím kontrolu těsnosti
vytvořením vakua mezi izolacemi a případně i dodatečné
utěsnění izolačních defektů.

4 MATERIÁLY PRO PROTIRADONOVÉ
IZOLACE
4.1 Asfaltové pásy
Z hlediska ochrany proti tlakové vodě a radonu patří mezi
klady asfaltových pásů skutečnost, že je lze celoplošně
natavovat k podkladu, čímž je vyloučena existence vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kterou
by se mohla nekontrolovatelně šířit voda i radon.
Vlastnosti asfaltových izolačních pásů závisí převážně
na druhu a materiálu nosné vložky a na typu asfaltové
krycí hmoty. Podle typu krycí hmoty rozlišujeme pásy
z asfaltů oxidovaných a asfaltů modifikovaných.
Asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu – jedná se o vývojově nejstarší typ asfaltových pásů s dnes již překonanou mechanickou i korozní odolností. Tepelná stálost je
omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0 °C. V praxi se
doporučuje tyto pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5 °C, jinak dochází při jejich rozvinování k praskání
krycí vrstvy. Rovněž tažnost dosahuje pouhých 2–5 % (bez
výztužné vložky). Pohyby v konstrukci vyvolané sedáním,
smršťováním a teplotními změnami vedou k namáhání
pásu v místě spáry a k jeho postupnému trhání. Časem
nebo vlivem nižších teplot pásy křehnou, stávají se neohebnými a lámou se. V žádném případě je není možné
považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene různé deformace podkladu při zachování funkčních
vlastností.
Asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu – cílem modifikace je zvětšit rozmezí použitelnosti, tj. odstranit nebo
snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0 °C a na druhé
straně omezit stékavost při vyšších teplotách. Modifikací
se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu. V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltů:
1. plastický typ modifikace pomocí ataktického polypropylénu (APP) – množství modifikační přísady se
pohybuje od 15 do 30 %. Pásy tohoto typu vynikají
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dlouhou životností, odolností vůči vysokým teplotám
(až do cca 140 °C), vůči UV záření a proti stárnutí.
Ohebnost za chladu vyhovuje až do cca –20 °C. Průtažnost APP hmoty bez vložky dosahuje cca 50 %.
Plastický charakter modifikace však způsobuje, že
po protažení se pás nevrací do původního tvaru. Pásy
tohoto typu se navrhují tam, kde rozhoduje trvanlivost a kde izolační povlak není vystaven nadměrnému
mechanickému zatížení. Pásy s plastickou modifikací
bývají lacinější než s elastickou modifikací, jejich vlastnosti při nízkých teplotách jsou však horší.
2. elastický typ modifikace pomocí SBS (styren-butadien-styren) kaučuku – tento typ pásů je elastický
i při teplotách hluboko pod nulou. Až do cca –35 °C
se netrhají a nelámou. Vynikají vysokou flexibilitou
a tažností, která může dosahovat i několika stovek
procent (bez vložky). Po protažení se vrací do původního tvaru. Zato tepelná stálost 100 °C je horší než
u APP pásů a rovněž odolnost vůči UV záření je nižší.
Používají se na izolace přenášející střední až vysoká
napětí (ČSN 73 0600). Je nutno však upozornit, že
výsledné vlastnosti SBS pásů závisí na množství modifikační přísady. U kvalitních pásů by se měl obsah elastické modifikace pohybovat mezi 7 a 15 %. Poklesne-li
pod 7 %, chová se asfalt za nižších teplot již téměř
jako běžný asfalt oxidovaný. Vyšší obsah modifikační
přísady dává asfaltu i samozacelující schopnosti např.
při místním proražení.
Většina pásů se vyrábí s nosnou vložkou, i když některé modifikované SBS pásy se obejdou i bez ní. Výztužná
vložka ovlivňuje mechanické vlastnosti pásu, především
pevnost v tahu a tažnost.
Vzhledem k nízké životnosti vložek na bázi papírových
a hadrových lepenek a netkaných jutových textilií nesmí
být na protiradonové izolace použity asfaltové pásy s těmito vložkami. Podle ČSN 73 0601 (2006) nesmí být jako
jediný materiál použity ani asfaltové pásy s vložkou z kovové fólie (nejčastěji hliníkové), které mají jen minimální
tažnost, navíc hliník může působením alkalických vod
korodovat (nesmí být aplikovány na vlhký čerstvý beton)
a konečně se i hůře pokládají (po zahřátí nosné vložky
z ní asfaltové krycí vrstvy mohou stékat, vložka se láme,
pochůznost je po delší dobu omezena atd.).
Přednost by měla být dávána pásům s nenasákavými
vložkami z minerálních, skleněných nebo syntetických
vláken v podobě rohoží či tkanin. Obecně platí, že vložky
z tkanin jsou pevnější a odolnější na proražení než vložky
z rohoží. Výrobky s vložkami z tkanin mají pevnost v tahu
až 20 kN/m, zato pevnost pásů s vložkami z rohoží se
pohybuje mezi 6 kN/m (skleněné rohože) po 16 kN/m
(polyesterové rohože). Kromě menší pevnosti bývá ne-

výhodou některých skleněných rohoží i omezená tažnost
(do 4 %), což může činit potíže při tvarování pásů v místech detailů. Tento nedostatek odstraňují v poslední době
značně používané houževnaté a průtažné rohože z polyesteru (tažnost až 50 %), které poskytují pásům dobrou
tvarovatelnost. I při roztavení krycí asfaltové hmoty drží
takový pás dobře pohromadě.
Nosnou vložku může tvořit i plastová fólie, např. polyetylén. Někteří zástupci těchto materiálů mají na fólii nanesenu samolepicí vrstvu z modifikovaného asfaltu, která
má jednak funkci izolační, jednak slouží k vzájemnému
spojování pásů a k plnoplošnému připevnění k podkladu.
Aplikace izolace se tak ve srovnání s procesem natavování zrychlí.
Zavedení modifikovaných pásů a kvalitnějších výztužných
vložek umožnilo pokládat asfaltové pásy volně (bez celoplošného natavení). Mechanické kotvení se provádí
pouze na svislých konstrukcích, obdobně jako u fóliových
izolací. Z hlediska izolační bezpečnosti a spolehlivosti však
představuje volné kladení asfaltových pásů rizikovější
variantu ve srovnání s celoplošným připevněním k podkladu. U volného kladení závisí totiž výsledná těsnost
izolačního povlaku převážně na kvalitě spojů, prostupů
a přítomnosti defektů v izolaci.

4.2 Plastové fólie
Mezi nejčastěji se vyskytující fóliové izolační materiály
řadíme izolace z polyvinylchloridu, polyetylénu, polypropylénu, termoplastických polyolefínů a etylénpropylenových kaučuků. Každý z uvedených typů materiálů má své
specifické vlastnosti, určené jeho chemickou strukturou
a tím do jisté míry i vymezenou oblast použitelnosti. Podle účelu použití bývají jednotlivé polymery upravovány
různými přísadami, jako např. plastifikátory, změkčovadly,
antioxydanty, pigmenty, stabilizátory atd. Důsledkem bývají velké rozdíly ve vlastnostech i mezi představiteli téhož
materiálového typu.
Pro tento druh izolačních materiálů je typické volné pokládání fólií, které může být jak přínosem, posuzujeme-li
rychlost realizace a pracnost, tak ne zcela ideálním řešením z pohledu zajištění bezpečné a spolehlivé funkce. Výsledná těsnost izolace totiž daleko více závisí na těsnosti
detailů a přítomnosti poruch od mechanického poškození
při následných pracích, než na kvalitě samotné izolace.
Pravděpodobnost poškození tenkých fólií o tloušťce
nejčastěji v rozmezí od 1 do 2 mm je daleko větší než
robustnějších asfaltových pásů. Vzrůstají tak požadavky
na kvalitní ochranu položené izolace.
Některé moderní fóliové systémy eliminují vznik vzduchové mezery mezi izolací a chráněnou betonovou konstrukcí

tak, že vnitřní strana fólie má speciální povrchovou úpravu, která přilne k čerstvému betonu. Je tak vyloučen pohyb vody a radonu mezi fólií a konstrukcí. Takovéto řešení
je však možné jen tehdy, provádí-li se izolace tzv. do vany,
kdy se nejprve položí izolace a teprve poté se betonuje základová deska a suterénní stěny. V jiných případech nelze
těmito fóliemi vzduchovou mezeru eliminovat, protože
speciální povrchová úprava nepřilne k vyzrálému betonu
ani k jiným stavebním materiálům.
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Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P)
Jednou z předních vlastností fólií z PVC-P je jejich rozměrová stálost, která zajišťuje, že při horkovzdušném svařování nedochází ke zvlnění fólie. Mezi další přednosti patří
vysoká pevnost a tažnost (až 250 %), přiměřená měkkost
a ohebnost a to i při nižších teplotách, a v důsledku toho
i dobrá tvarovatelnost. Některé fólie mohou být vyztuženy vložkou ze skleněných nebo polyesterových vláken.
Vyztužením se zlepšují mechanické vlastnosti (zvyšuje se
pevnost, snižuje smršťování), ale zároveň klesá tažnost,
a to ze stovek % na desítky %. Při teplotách pod 0 °C PVC-P
fólie tuhnou a křehnou, a proto vyžadují velmi opatrné zacházení. Pokládka je možná už od teplot okolního vzduchu
−5 °C. Při teplotách pod −20 °C fólie při ohybu praskají.
Jsou odolné proti prorůstání kořenů.
Nestanoví-li výrobce jinak, nesmí přijít fólie z PVC-P
do přímého kontaktu s asfaltovými výrobky, pěnovým
polystyrénem, pryží a pěnovým polyuretanem, které
urychlují proces uvolňování změkčovadel z fólie a tím i její
stárnutí. Od těchto materiálů se PVC-P odděluje separační
vrstvou. Fólie z PVC nejsou obecně odolné ultrafialové
složce slunečního záření, a proto je nelze nezakryté vystavit vlivu povětrnosti (kromě střešních fólií).
PVC-P fólie se nejčastěji spojují horkovzdušným svařováním a to buď dvoustopým svarem se středním zkušebním
kanálkem nebo jednoduchým svarem.
Polyetylénové fólie (PE)
Polyetylénové fólie se vyrábějí buď z nízkotlakého nebo
vysokotlakého polyetylénu. Pro první skupinu je charakte
ristická vysoká hustota, zpravidla v rozmezí 940–970 kg/m3,
a proto se tyto fólie označují také jako vysokohustotní,
ve zkratce HDPE. Naopak jako nízkohustotní se zkratkou
LDPE nazýváme fólie z vysokotlakého polyetylénu, které
mívají hustotu 920–930 kg/m3, ale většinou se používají
v nalehčeném stavu (v důsledku přidání speciálních chemických přísad získají pěnovou strukturu), kdy hustota
klesá až k 500 kg/m3.
Polyetylénové fólie mají vysokou životnost, jsou odolné
vůči plísním, mikroorganismům, agresivním podzemním
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vodám a zředěným roztokům běžných chemikálií. Podržují
si pružnost a ohebnost i za chladu. Vyznačují se zdravotní
a ekologickou nezávadností. Ve srovnání s PVC-P fóliemi
neuvolňují změkčovadla a tedy nemění tolik své vlastnosti.
Polyetylénové fólie se nejčastěji spojují horkovzdušným
svařováním a to buď dvoustopým svarem se středním
zkušebním kanálkem nebo jednoduchým svarem. Svařovat lze i topným klínem nebo extruzní technikou s pomocí
svařovacího drátu.
Fólie z vysokohustotního polyetylénu HDPE se od svého
původního uplatnění jako skládkové fólie dostaly mezi
izolace určené pro spodní stavbu díky značné trvanlivosti
a mechanické odolnosti. Vysoká pevnost, nižší ohebnost
a značná teplotní roztažnost jsou však vlastnosti, které
tento materiál činí poměrně hůře tvarovatelným. U složitějších půdorysů s mnoha zákoutími a nárožími se tak
aplikace fólie stává poměrně pracnou. Při svařování fólie
dochází díky velké teplotní roztažnosti polyetylénu k nevratnému zvlnění, které zpravidla výškově dosahuje 1 až
2 centimetry. Zvlnění fólie může být vyvoláno i lokálním
ohřevem slunečním zářením. Mezi podkladem a fólií tak
vzniká poměrně velká vzduchová mezera umožňující
transport vody i radonu.
Všechny fólie z nízkohustotního polyetylénu LDPE jsou
ohebnější a rovněž jejich tvarovatelnost je lepší než u fólií
z HDPE. Přitom platí, že čím je hustota nižší, tím je fólie
měkčí a lépe se s ní pracuje. Zároveň ovšem klesá pevnost
fólie v tahu. Větší poddajnost fólie způsobuje, že zvlnění
při svařování je minimální.
Na bázi HDPE se také vyrábějí nopované (profilované)
fólie, což jsou fólie s prolisy nejčastěji ve tvaru komolých
kuželů o výšce od cca 6 mm po 20 mm. Vzhledem k špatné
těsnosti spojů realizovaných pomocí samolepicích pásků
(kladených mezi přeložené fólie nebo na jejich povrch)
nesmí být tyto fólie podle ČSN 73 0601 (2006) používány
na protiradonové izolace.
Fólie z termoplastických polyolefinů (TPO)
Mezi základní přednosti termoplastických polyolefinů
patří dobrá zpracovatelnost a ohebnost i při nízkých
teplotách, trvalá pružnost a rozměrová stabilita. Fólie z TPO mají vysokou životnost a dobrou chemickou
odolnost. Obdobně jako PE fólie se vyznačují zdravotní
a ekologickou nezávadností (neuvolňují změkčovadla).
Na rozdíl od PVC-P fólií mohou přijít do styku s pěnovým
polystyrenem.
TPO fólie lze velmi dobře spojovat svařováním horkým
vzduchem nebo topným klínem. Oběma způsoby je lze
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spojovat i s fóliemi z HDPE, čehož lze s výhodou využít při
vzájemném napojování izolací z těchto materiálů.
Pryžové fólie (EPDM)
Fólie se vyrábí z trvale elastického syntetického kaučuku EPDM (Etylen – propylen – dien – monomer) s přídavkem anorganických plniv (sazí), minerálních olejů
a vulkanizačních činidel. Vynikají vysokou tažností, elastičností (i za nízkých teplot) a dobrou tvarovatelností
způsobenou měkkostí fólie. Materiál je odolný proti ozónu, UV záření, většině běžných chemikálií, může přijít
do styku s asfalty.
Fólie se kladou volně, z obou stran se chrání textiliemi.
Spojování jednotlivých pásů se provádí lepením.
Vzhledem k poměrně vysokému součiniteli difuze radonu
nepředstavují fólie z EPDM výraznou barieru proti radonu.
V této oblasti se tedy uplatní spíše výjimečně.
Fólie kombinující více polymerů
Moderní fóliové hydroizolace mohou mít formu různých kopolymerů nebo vrstvených materiálů. Jednotlivé vrstvy bývají nejčastěji z různých polyolefinů nebo
jsou ze stejného polyolefinu, ale mají jiné vlastnosti,
například hustotu. Takovéto fólie se spojují obdobně
jako polyolefiny.
V poslední době se ve stavebnictví začínají uplatňovat
fólie na bázi etylénvinylalkoholu (EVOH), což je kopolymer etylénu a vinylalkoholu. Tento materiál se vyznačuje
vynikajícími bariérovými vlastnostmi vůči plynům. V případě radonu jsou jeho bariérové schopnosti obdobné
jako u hliníkové fólie. Pro zajištění vyšší strukturní pevnosti a odolnosti bývá v hydroizolačních fóliích vrstva
EVOH sevřena mezi vrstvami polyetylénu nebo jiného
polyolefinu.

4.3 Nátěrové, stěrkové
a stříkané izolace
V podobě nátěrů, stěrek či stříkaných izolací se na povrch konstrukcí nanáší za studena celá řada izolačních
materiálů různého chemického složení. Zařadit sem
můžeme například polyuretanové či epoxidové nátěry,
polymercementové stěrky (nejčastěji na bázi akrylátové
disperze) a jednosložkové nebo dvousložkové hmoty
na bázi emulze z modifikovaných asfaltů s cementovou
přísadou. Řada z těchto materiálů poskytuje po vytvrzení pružný izolační povlak, který je většinou schopen
přemostit existující vlasové trhliny v podkladní konstrukci. Nejsou však zpravidla odolné proti nově vznikajícím
trhlinám. Ne všechny hmoty jsou také schopné odolávat

v zeminách běžně se vyskytujícím přírodním agresivním
sloučeninám.
Hmoty lze aplikovat prakticky na všechny druhy podkladů jako jsou zdivo, beton, omítky, pórobeton, cementovláknité materiály atd. Zdivo většinou postačí zaspárovat,
nemusí být omítnuto. Vyžaduje se čistý a pevný podklad
bez zbytků oleje a mastnoty. Některé materiály přilnou
i k vlhkému podkladu. Rohy a kouty je třeba opatřit fabionem z cementové malty.
U dvousložkových hmot je bezpodmínečně nutné dodržet mísící poměr a dobu zpracovatelnosti namíchaného materiálu, která však může být ovlivněna okolní
teplotou.
Při aplikaci jednotlivých materiálů se musí dodržovat
pracovní postup udaný výrobcem, zejména co se týče
požadavků na penetraci podkladu, minimální aplikační
teplotu (většinou to bývá 5 °C), tloušťku vrstvy nanesenou v jednom pracovním běhu, vyztužení armovací tkaninou, dobu schnutí před nanesením ochranných vrstev
atd. Doba schnutí se většinou pohybuje mezi 1 až 3 dny
v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Při chladném
a vlhkém počasí se doba schnutí prodlužuje.
Většina polymercementových hmot a stěrek z modifikovaných asfaltů není bezprostředně po aplikaci odolná
proti vodě (jedná se vesměs o vodou ředitelné prostředky), a proto musí být z nich vyrobené izolační povlaky
chráněny po určitou dobu před deštěm. Odolnými proti
dešti se stávají v závislosti na materiálovém složení za 2 až
24 hodin od aplikace.
Nespornou výhodou této skupiny materiálů je, že umožňují dokonale utěsnit i tvarově velmi složité detaily
a prostupy. Nevýhodou je velká pracnost, zvýšené nároky na povrch podkladní konstrukce, problematická
kontrola požadované tloušťky izolace a značná závislost
na klimatických podmínkách. Kvalita a těsnost výsledné
povlakové izolace zde mnohem více závisí na pracovní
kázni a na dodržování technologických postupů.
Zřetelně je třeba zdůraznit, že co se týče kvality, je tato
skupina materiálů velice heterogenní. Dokonce i mezi
chemicky příbuznými hmotami lze nalézt výrobky s výrazně odlišnou trvanlivostí a odolností vůči mechanickému
a hlavně koroznímu namáhání. Výběr proto musí být vždy
podřízen důkladnému prostudování chemického složení
a vlastností konkrétního výrobku. V projektu musí být
vždy uveden název výrobku, nelze se spoléhat na obecné
označení.
Bariérové vlastnosti vůči pronikání radonu se u jednotlivých zástupců této skupiny také výrazně odlišují.

Epoxidové a PU nátěry zabraňují pronikání radonu obdobně jako HDPE fólie, bariérové vlastnosti asfaltových
stěrek odpovídají vlastnostem bitumenových pásů. Tyto
materiály lze tedy použít jako efektivní protiradonové
izolace. Prodyšnost cementových stěrek je však velmi
vysoká (o tři řády vyšší než HDPE fólií) a ani po přidání
polymeru se většinou nedosáhne dostatečných bariérových schopností.
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4.4 Bentonitové izolace
Izolace tohoto druhu obsahují montmorillonitické jílové
minerály s filtračním součinitelem řádově 1.10–11 m/s, tj.
o dva řády nižším než u běžných jílů. Princip bentonitových
izolací spočívá v tom, že po styku s vodou zvětšuje bentonit svůj objem a proniká do všech dutin i trhlin v chráněné
konstrukci, čímž vytváří souvislý pro vodu nepropustný
povlak. Předpokladem úspěšné funkce je dokonalé sevření bentonitu mezi podkladní a chráněnou konstrukci.
Základním typem současných bentonitových povlakových izolací jsou bentonitové matrace, v nichž je suchý
bentonitový prášek rovnoměrně uložen mezi dvěma
geotextíliemi nebo je nalaminován na plastovou fólii,
nejčastěji z HDPE.
V suchém stavu netvoří bentonitové izolace prakticky
žádnou bariéru proti pronikání radonu (součinitel difuze
radonu je ještě o řád vyšší než u cementových stěrek).
I když hydratace bentonitu snižuje součinitel difuze o tři
řády na úroveň PVC fólií, samotný bentonit není schopen
vytvořit trvalou ochranu proti radonu, neboť při vyschnutí
podloží ztrácí bariérové vlastnosti. Řešením může být
kombinace bentonitu s PE fólií, která zde plní roli izolace
proti radonu (samozřejmě pouze za předpokladu, že spoje
fólie jsou svařeny nebo alespoň slepeny samolepicími
pásky).

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINNOST
PROTIRADONOVÝCH IZOLACÍ
5.1 Spojitost izolačního systému
Spojitost izolace, neboli souvislé provedení izolační bariéry po celém povrchu konstrukcí, které jsou v kontaktu
s podložím, je základní podmínkou dosažení potřebné
účinnosti protiradonových izolací. Jakékoliv, byť jen částečné vynechání izolace, např. v místě revizních či instalačních šachet, jímek, mokrých sklípků atd. snižuje výrazně
účinnost izolačního systému.
Izolační povlak musí probíhat bez přerušení i pod nosnými
konstrukcemi, tj. pod sloupy i stěnami. V těch místech
konstrukce, kde je přestupováno dovolené namáhání izo-
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lace, se spojitost izolace zajišťuje pomocí tzv. hydroizolačních přepážek, jejichž příklad uvádí I5.

5.2 Těsné napojení vodorovné izolace
na stěny ve stávajících stavbách

V místě dilatační spáry, kde je izolace vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, se dlouhodobá spojitost
zajišťuje zesílením izolačního povlaku přídavným pásem
o minimální šířce 300 až 500 mm podle materiálu použité
izolace. Příklady řešení jsou uvedeny na I6.

Zajistit spojitost izolace ve stávajících stavbách není
jednoduché, neboť nelze zaručit, že nově instalované
izolace do podlah se podaří napojit na stávající izolace
pod stěnami, které navíc nemusí být již plně funkční.
Vkládání nových izolací pod stávající stěny bývá omezeno materiálovým složením stěn, konstrukčním systémem
budovy, obtížnou proveditelností u objektů s podzemními
podlažími a v neposlední řadě pořizovací cenou. Rovněž
dodatečné provádění izolací z vnější strany suterénních
stěn bývá pracné a nákladné. Nespojité provedení izolace
se pak projevuje velmi nízkou účinností, která zpravidla
nepřevyšuje 40 %.

Správně provedená spojitá protiradonová izolace musí
eliminovat i tzv. radonové mosty, kterými proniká radon
z podloží spárou mezi deskami tepelné izolace a obvodovým základovým pasem do vzduchových dutin v obvodových stěnách (Obr. 1i). Radonové mosty se mohou
vyskytovat zejména u staveb s obvodovými stěnami z tvarovek se svisle orientovanými dutinami kladenými na sraz
bez promaltování svislých spár a s ložnými spárami, které
vzduchové dutiny přerušují buď jen částečně nebo vůbec
ne. Vyskytovat se ale mohou i u lehkých sendvičových
konstrukcí na bázi dřeva nebo oceli. Takovéto stěny se
pak stávají zdrojem radonu v domě. Výskyt radonových
mostů závisí na vzájemné poloze základu, obvodové stěny,
tepelné izolace a protiradonové izolace v soklové partii
domu. Možné způsoby přerušení tohoto radonového
mostu přináší detaily na I7.

Základním pravidlem zajišťujícím u stávajících staveb
alespoň částečnou spojitost izolační bariéry je, aby protiradonová izolace dodatečně pokládaná mezi stávající
stěny byla plynotěsně napojena na stávající izolaci pod
stěnami. Není-li pod stěnami izolace nebo je její funk
čnost narušena, transport radonu stěnami a spárou mezi
podlahou a stěnou se omezí:
 podříznutím nebo podbouráním stěny a vložením
nové izolace do vzniklé spáry, na kterou se plynotěsně napojí nová izolace v podlaze,
 injektáží stěny utěsňovacími roztoky. Protiradonová
izolace se plynotěsně připojí na stěny opatřené soklíkem z cementové omítky o výšce minimálně 100 mm
nad rovinu injektáže,
 odvětráním podloží v místě napojení podlah na stávající stěny. Protiradonová izolace v podlaze se plynotěsně připojí na stěny opatřené soklíkem z cementové
omítky o výšce alespoň 100 mm,
 umístěním ventilační vrstvy do podlahové konstrukce
nejlépe pod protiradonovou izolací, která se plynotěsně připojí na stěny opatřené soklíkem z cementové
omítky o výšce alespoň 100 mm.

Obr. 1i. Příklad
radonového mostu, kdy
radon proniká z podloží
spárou mezi tepelnou
izolací a obvodovým
základovým pasem
do dutin v obvodové
stěně
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Postupné vkládání izolačních pásů do prořezané nebo
vybourané spáry je považováno za nejdokonalejší a dlouhodobě nejspolehlivější metodu. V závislosti na konkrétních podmínkách lze k podříznutí použít buď ruční pilu
(u cihelných stěn o tloušťce do 600 mm, kdy se řez vede
v ložné spáře), nebo elektrickou pilu, či diamantovou lanovou pilu, u níž nezávisí na tloušťce ani materiálu zdiva.
Prořezávání i probourávání se provádí na etapy – po pracovních záběrech v délce 750 až 1 500 mm, přičemž se
obvykle postupuje od rohů budovy a meziokenních pilířů.
Po vložení izolace se spára zaplní cementovou maltou
s vodoodpudivou přísadou (na vyzdívky se použijí kvalitní

pálené cihly). Další pracovní záběr je možno provést až
po řádném zatvrdnutí cementové malty. Tato metoda
není příliš vhodná pro objekty s pilíři a klenbami.
Použitelnost injektážních metod pro omezení transportu
radonu stěnami vychází z teoretického předpokladu, že
zmenšením pórů a kapilár, popřípadě jejich úplným zaplněním a utěsněním se sníží množství transportovaného
radonu. K těmto účelům lze použít pouze utěsňovací roztoky, které mohou být na bázi draselného nebo sodného
vodního skla, organických pryskyřic, parafínů či živičných
emulzí a v případě větších dutin v nehomogenním zdivu
i na bázi cementové a mikrocementové suspenze. Praktické ověření injektážních metod jako prostředku pro
omezení transportu radonu stěnami nebylo ale zatím
provedeno.
Odvětrání podloží se nejčastěji realizuje pomocí perforovaného odsávacího potrubí, které se umísťuje do štěrkového
lože pod novou podlahou po obvodu stěn podle P4 nebo
P5 tak, aby bylo v blízkosti styku podlahy a stěny. Vzduch
proudící v drenážním potrubí odvádí nejen radon, ale i vlhkost, čímž se zároveň eliminuje transport vlhkosti do stěn.
Ventilační vrstva vytvořená v podlahové konstrukci pod
protiradonovou izolací, například podle M3 snižuje nejen
transport radonu, ale i vlhkosti do stěn. Účinnost odvodu vlhkosti je vyšší při provedení ventilační vrstvy z plastových tvarovek spočívajících na štěrkovém podsypu.
Ventilační vrstva nad protiradonovou izolací podle M4
vytváří jen pojistku proti průniku radonu do interiéru. Její
schopnost odvádět vlhkost ze stěn je minimální a přísun
vlhkosti do stěny neovlivňuje vůbec.
Napojení protiradonové izolace v podlaze na stěny opatřené soklíkem z cementové omítky se v závislosti na materiálovém složení izolace řeší podle I3.

5.3 Těsnost spojů
Spojitost izolačního povlaku při provedení z prefabrikovaných pásů závisí na plynotěsnosti spojů mezi jednotlivými
pásy. Jednotlivé technologie spojování musí být podle
ČSN 73 0601 (2006) ověřeny pomocí stanovení součinitele
difuze radonu. Hodnota tohoto parametru v místě spoje
musí odpovídat hodnotě pro vlastní izolační materiál. Je-li
v místě spoje změřena vyšší hodnota součinitele difuze
radonu, je spoj netěsný.
Vzájemné boční a čelní přesahy asfaltových pásů se obvykle plynotěsně spojují natavením asfaltové krycí vrstvy.
V případě pásů se samolepicí úpravou na spodním povrchu je těsnost spoje dosažena aplikací přiměřeného
tlaku na horní pás, jehož přesah přilne k povrchu níže
situovaného pásu. Je-li však horní povrch pásů opatřen

minerálním posypem, samotná samolepicí úprava není
schopna zajistit požadovanou těsnost spoje. Samolepicí úprava přilne totiž pouze k vrchním zrnům posypu
a vzduchové mezery mezi níže položenými zrny zůstávají
nevyplněny. Spoj propouští radon, což lze dokumentovat
hodnotami součinitele difuze radonu změřenými v místě
spoje. Tab. 1i a 2i ukazují, že součinitel difuze radonu
„samolepicího“ spoje je minimálně o dva řády větší než
natavovaného spoje nebo vlastního materiálu. Má-li spoj
vykazovat požadovanou těsnost proti pronikání radonu,
musí se spoje mezi samolepicími pásy s minerálním posypem řešit natavením samolepicí vrstvy v místě přesahu.
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Tab. 1i. Součinitel difuze radonu pro SBS modifikovaný asfaltový
pás s Al vložkou, natavovaný spoj a samolepicí spoj

SBS modifikovaný asfaltový pás
s Al vložkou

(4,9 ± 0,5).10–14

Natavovaný spoj

(5,1 ± 0,5).10–14

Samolepicí spoj

(4,3 ± 0,4).10–10

Tab. 2i. Součinitel difuze radonu pro SBS modifikovaný
asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží, natavovaný spoj
a samolepicí spoj

SBS modifikovaný asfaltový pás
vyztužený polyesterovou rohoží

(7,1 ± 0,2).10–12

Natavovaný spoj

(8,6 ± 1,0).10–12

Samolepicí spoj

1,2.10–8 – 1,7.10–11

Spoje polymerních fólií se obvykle provádí lepením
(pryžové fólie, PVC-P) nebo častěji svařováním. Svařuje se horkým vzduchem, horkým klínem nebo extruzně
s přídavným svařovacím materiálem (Obr. 4i). Vzhledem
k tomu, že místa spojů jsou vždy slabým místem z hlediska
vodotěsnosti i vzduchotěsnosti, požaduje se často spojení dvojitým svarem s vytvořením zkušebního kanálku
(Obr. 3i). Správnost spoje lze pak odzkoušet přetlakováním kanálku. Jednoduché spoje (Obr. 2i) se zkouší obtížněji podtlakovou zkouškou pomocí vakuových zvonů
přikládaných na povrch izolace. Bezpečnost jednoduchého svaru lze zvýšit jeho přeplátováním (Obr. 5i). Vzniklý
vzduchový kanál lze podtlakově odzkoušet.
Svařování fólií horkým vzduchem spočívá v zahřátí spojovaných povrchů do plastického stavu proudem vzduchu
vystupujícího z hubice horkovzdušné svářečky a v následném stlačení spoje. Šířka homogenního jednoduchého
spoje musí být minimálně 30 mm (Obr. 2i).
Spojování fólií horkým klínem spočívá v natavení styčných ploch obou spojovaných fólií horkým (kovovým)
klínem a následným stlačením obou roztavených ploch
k sobě přítlačnými (poháněcími) válečky svařovacího
agregátu.
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Pojistná PVC
zálivka

30
Obr. 2i. Jednoduchý svar

10

Obr. 3i. Dvojitý svar se
středním zkušebním
kanálkem

8 10

Těsnost prostupů protiradonovou izolací patří mezi zásadní parametry ovlivňující účinnost celého izolačního systému. Těsnost prostupů lze opět testovat pomocí stanovení
součinitele difuze radonu. ČSN 73 0601 (2006) vyžaduje,
aby dodavatelé izolačních systémů uváděli způsob napojení izolace na průchodku včetně hodnoty součinitele
difuze radonu tohoto napojení.
Aby bylo těsnění prostupů proveditelné, neměly by být
prostupy umísťovány do rohů a koutů, protože v těchto
místech není zajištěn dostatečný prostor pro pracovníka provádějícího izolaci, ani pro umístění konstrukčních
prvků jako např. přírub průchodek. Velmi obtížně se dále
těsní prostupující média ležící na izolované konstrukci
(Obr. 7i). Takovýchto vedení je třeba se vyvarovat. Je-li
prostup v tloušťce stěny, musí se nejprve utěsnit a teprve poté je možné zdít stěnu. Opačný postup vede vždy
k netěsnostem (Obr. 8i).

10
Obr. 4i. Extruzní svar
s přídavným materiálem

Obr. 5i. Přeplátování
jednoduchého spoje

Při extruzním svařování je na spoj obou fólií přitavena
„housenka“ z roztaveného přídavného materiálu shodného s izolační fólií. Svar musí být široký minimálně
30 mm (Obr. 4i). Tento způsob spojování se doporučuje
především v nepřístupných místech pro svařování „horkým klínem“ a v místech vyžadujících zvláštní pozornost
a pečlivost provedení, mezi něž patří zejména opracování
koutů, rohů, prostupů, opravné svary apod.
Po kontrole kvality provedených spojů se u PVC-P fólií
doporučuje zajistit jejich okraj pojistnou zálivkou. Zálivková hmota se na okraj spoje nanáší vytlačováním z PE
lahvičky s výtokovou trubičkou ve víčku. Pro snadnou
vizuální kontrolu provedeného jištění může mít zálivková
hmota barvu odlišnou od barvy vlastní fólie.
Spoje polymerních fólií pomocí různých samolepicích
pásků nemusí v reálných staveništních podmínkách při
zvýšené vlhkosti a prašnosti vykazovat požadovanou těsnost. U nopových fólií je tato technologie spojování zcela
neúčinná, a proto nelze podle ČSN 73 0601 (2006) nopové
fólie považovat za protiradonové izolace.
Nemožnost vytvoření plynotěsného spoje mezi nopovými
fóliemi pomocí samolepicích pásků (Obr. 6i) je zřejmá
z výrazného rozdílu mezi součiniteli difuze radonu pro
vlastní nopovou fólii a pro spoj (Tab. 3i).
Tab. 3i. Součinitel difuze radonu pro HDPE nopovou fólii a spoj
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5.4 Těsnost prostupů

HDPE nopová fólie

(4,1 ± 0,1).10–12

Spoj samolepicím páskem
mezi fóliemi

(7,4 ± 0,7).10–10

Tam, kde dochází k dilatačním pohybům prostupujících
médií, se prostupy zásadně řeší pomocí ochranné průchodky s pevnou přírubou, na kterou se plynotěsně připevní izolace (např. natavením, přivařením nebo sevřením
zesíleného izolačního povlaku mezi volnou a pevnou přírubu např. podle I4.3 a I4.4). Průchodka může být z tuhého plastu, nerezové oceli nebo oceli opatřené protikorozním nátěrem. Mezera mezi průchodkou a prostupujícím
tělesem se těsní pružnými materiály, např. pryžovými
profily stahovanými šrouby, tmely, asfaltovanými provazci
a bandáží, polyuretanovou pěnou atd.
V místech, kde nelze umístit ochrannou průchodku
s přírubou, se použije ochranná průchodka bez příruby,
k níž se protiradonová izolace plynotěsně připojí pomocí
manžety z izolace osazené na průchodku. Alternativně
lze izolaci ukončit u průchodky s utěsněním spáry mezi
izolací a průchodkou trvale pružným tmelem s následným
přelepením manžetou ze samolepicího pásku.
U stávajících staveb, není-li součástí rekonstrukce i výměna instalací, lze použít i průchodku podélně dělenou.
Prostor mezi průchodkou a původní konstrukcí se vyplní,
popř. zainjektuje betonovou směsí.
Nedochází-li k dilatačním pohybům prostupujících médií,
je možno izolační vrstvy přímo napojit na prostupující
tělesa za pomoci manžet z izolačního materiálu, např.
podle I4.1 a I4.2.

5.5 Podmínky provádění
Podmínky provádění jsou velmi důležitým aspektem zajištění spolehlivosti jakékoliv ochrany spodní stavby proti
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vodě i radonu. Ukazuje se totiž, že chyby vznikající ve stádiu provádění bývají fatální. Do prováděcích podmínek
můžeme zahrnout následující aspekty:
 klimatické faktory – vždy je nutno uvážit, při jakých
teplotách budou probíhat izolační práce a tomu přizpůsobit výběr izolačních materiálů a technologií.
Obecně platí, že při nižších teplotách izolační materiá
ly křehnou a jsou mechanicky snadno poškoditelné.
Ani od pracovníků vystavených záporným teplotám
nelze očekávat bezvadnou práci. Dalším významným
klimatickým faktorem může být vlhkost podkladu,
popřípadě nepřípustnost pokládky některých izolačních materiálů za deště. Vliv klimatických faktorů lze
omezit ochranou staveniště mobilními přístřešky,
 technologické faktory – pro daný tvar izolovaných
ploch je třeba zvolit vhodnou izolační technologii tak,
aby izolace mohla být položena v co možná nejméně
pracovních etapách, neboť etapové spoje bývají častým zdrojem poruch. Ve spolupráci s projektantem
je třeba zajistit proveditelnost všech konstrukčních
detailů a prostupů (prostupy ani dilatační spáry nemají být umísťovány do koutů a rohů, atd.),
 časové faktory – kvalita prací bývá značně negativně ovlivněna rychlostí výstavby, tj. minimalizací času
potřebného k položení izolačních vrstev,
 kvalifikační faktory – izolační práce je třeba svěřovat
pouze firmám s kvalifikovanými a průběžně proškolo
vanými pracovníky a vybavených potřebnou technologií,
 kontrolní mechanismy – provádění izolačních prací je
nutno průběžně kontrolovat kvalifikovaným, na dodavatelské firmě nezávislým odborníkem.

Obr. 6i. Příklady
nefunkčního těsnění spojů
nopových fólií pomocí
samolepicích pásků

6 ÚČINNOST PROTIRADONOVÝCH
IZOLACÍ
Účinnost souvisle provedených protiradonových izolací v nových stavbách měřená procentem domů, v nichž
koncentrace radonu nepřekročí hodnotu 200 Bq/m3, se
pohybuje v intervalu od 80 % do 90 %. To znamená, že
jen v 10 až 20 % nových domů chráněných proti radonu
pouhou izolací překračuje koncentrace radonu hodnotu
200 Bq/m3. Protiradonovou izolaci lze tedy považovat ze
velmi účinný prostředek bránící vstupu radonu do nových staveb. Platí to však jen za předpokladu, že izolace
je navržena a použita v souladu s ČSN 73 0601 (2006) [1].
Účinnost protiradonových izolací dodatečně vkládaných
do stávajících staveb není obecně příliš vysoká. Rozumíme-li účinností v souladu s ČSN 73 0601 (2006) procentuální vyjádření poklesu koncentrace radonu k hodnotě

Obr. 7i. Noční můra
izolatéra. Takhle ne.
Toto nejde plynotěsně
zaizolovat. Chyba vznikla
už ve stádiu projektu.
Obr. 8i. Vychází-li prostup
do stěny, musí se nejprve
dokončit napojení
izolačního povlaku na
prostupující potrubí
a teprve poté je možné
pokračovat ve zdění stěny.
Při opačném postupu
nelze izolaci na potrubí
plynotěsně připojit.
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před opatřením (vztah 1), potom na základě zjištění Státního ústavu radiační ochrany [9] se průměrná účinnost
pohybuje okolo 37 %. Jinými slovy řečeno, koncentrace
se sníží jen na 63 %.
u=

Cp – C k
·100
Cp

[%]		

(1)

kde u je účinnost opatření [%], Cp resp. Ck, je koncentrace
radonu [Bq/m3] v pobytovém prostoru zjištěná průkazným měřením před opatřením, resp. po provedených
opatřeních.
Měřeno procentem domů, v nichž koncentrace poklesne
po pokládce izolace pod hodnotu 400 Bq/m3, je účinnost
dokonce ještě nižší, a to pouhých 22 %. Tento špatný výsledek je důsledkem nemožnosti provedení izolačního povlaku celistvě a souvisle a přecenění možností samotných
protiradonových izolací ve stávajících stavbách ze strany
projektantů. Je tedy velmi pravděpodobné, že jakmile
koncentrace radonu v objektu překročí 475 Bq/m3, nemusí se podařit snížit samotnou protiradonovou izolací
koncentraci pod referenční úroveň 300 Bq/m3.
Průměrná účinnost protiradonové izolace provedené
v kombinaci s pasivním větracím systémem podloží nebo
s pasivně odvětranou ventilační vrstvou se pohybuje okolo 47 %. Je-li základem větracího systému svislé odvětrání
nad střechu objektu, potom se účinnost v obou případech
zvýší až na 52 %. Takovéto kombinované systémy je tedy
možné navrhovat v závislosti na způsobu pasivního odvětrání až do koncentrace radonu v objektu 565 Bq/m3,
resp. 625 Bq/m3.
Překročí-li ve stávajícím objektu průměrná koncentrace
radonu 600 Bq/m3, měla by být dodatečná izolace provedena v kombinaci s aktivním odvětráním podloží nebo
ventilační vrstvy nebo by alespoň měla být provedena
příprava pro přeměnu pasivního odvětrání na aktivní.

7 NÁVRH A REALIZACE
PROTIRADONOVÝCH IZOLACÍ
7.1 Použití v nových stavbách
Protiradonovou izolací musí být podle ČSN 73 0601 (2019)
chráněny nové stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s návrhovou hodnotou intenzity
větrání nepřevyšující 0,6 h–1.
Je-li pod stavbou vytvořena vrstva o vysoké propustnosti
o tloušťce větší než 50 mm, nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, nebo je-li radonový
index stavby vysoký, musí být protiradonová izolace
provedena v kombinaci buď s odvětráním podloží pod
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objektem (Sešit P) nebo s ventilační vrstvou v kontaktních
konstrukcích (Sešit M).
Použití protiradonové izolace pro ochranu pobytových
prostor nových staveb je přehledně znázorněno schématem na Obr. 9i.
Použití kombinovaných opatření se doporučuje i tehdy, pokud lze předpokládat některou z následujících skutečností:
 očekávají se dodatečné zásahy do kontaktních kon
strukcí, které povedou k porušení protiradonové
izolace;
 dojde ke zvýšení propustnosti podloží pod domem
např. v důsledku odvodu povrchové vody, umělým
snížením hladiny spodní vody apod.;
 dům se nachází v oblasti, kde lze očekávat pohyby
v podloží, které by mohly vést k výskytu trhlin v kontaktních konstrukcích (např. nestabilní svahy, poddolovaná území, otřesy od dopravy apod.);
 celistvost kontaktních konstrukcí domu může být porušena plánovanou okolní výstavbou (týká se zejména
řadových a terasových domů, zástavby v prolukách
apod.);
 dům je stavěn v pasivním a lepším standardu definovaném v ČSN 73 0540-2:2011.
Na druhé straně lze v určitých objektech protiradonovou
izolaci nahradit celistvou hydroizolací s vodotěsně provedenými spoji a prostupy navrženou podle hydrofyzikálního namáhání. Jedná se o stavby s pobytovým prostorem
v kontaktních podlažích větraným s návrhovou intenzitou
větrání vyšší než 0,6 h–1, nebo halové stavby s pobytovým
prostorem o světlé výšce větší než 5,0 m určeným pro
výrobu a skladování, nebo stavby, v jejichž kontaktních
podlažích se nenachází žádné pobytové prostory a platí, že:
 ve všech místech kontaktního podlaží je zajištěna spolehlivá výměna vzduchu během celého roku;
 stropní konstrukcí nad kontaktním podlaží nedochází
k proudění vzduchu, prostupy jsou utěsněny;
 vstupy do kontaktních podlaží z ostatních podlaží jsou
opatřeny dveřmi v těsném provedení a s automatickým zavíráním.
Posledně jmenované stavby, v jejichž kontaktních podlažích se nenachází pobytové prostory, mohou být chráněny
i vodotěsnou železobetonovou konstrukcí o minimální
tloušťce prvků 250 mm (bílou vanou).

7.2 Použití ve stávajících stavbách
Opatření založená na protiradonových izolacích nejsou
v případě stávajících staveb zdaleka tak častá, jako u staveb nových. Je to důsledek jednak nižší účinnosti a jednak
poměrně vysokých pořizovacích nákladů. Jejich použití
připadá v úvahu v objektech s pobytovými místnostmi
v kontaktních podlažích, v nichž koncentrace radonu převyšuje 500 Bq/m3 a kde:
 jsou kontaktní konstrukce ve velmi špatném stavu
(např. dřevěné podlahy na škvárovém podsypu, suché dlažby přímo na podloží, neizolované betony
atd.);
 je potřeba zároveň vyřešit zvýšenou vlhkost kontaktních konstrukcí;
 by účinnost větracích systémů podloží instalovaných
bez výměny podlahových konstrukcí byla nízká, např.
v důsledku nízké propustnosti podloží.
Poměrně omezené použití protiradonových izolací vychází ze skutečnosti, že jejich pokládka vyžaduje vytvoření
nových podlah nebo obnažení suterénních stěn z vnější
strany, což je zásah nejen velmi drahý, ale i časově náročný a neobejde se bez omezení provozu. Bez významu
není ani nejistá účinnost způsobená nemožností zajistit
spojitost izolačního systému (ne vždy je možné izolaci
vložit i pod stěny nebo z vnější strany suterénního zdiva).
Na druhé straně, bude-li v objektu probíhat rekonstrukce
kontaktních konstrukcí (podlah a suterénních stěn) ze
zcela jiného důvodu než je radon, je vložení nové protiradonové izolace do nově budovaných konstrukcí jistě
efektivním opatřením a to při jakýchkoliv hodnotách koncentrace radonu v domě.

 radonového průzkumu stavebního pozemku [10, 11]
(hodnota třetího kvartilu koncentrace radonu v půdním vzduchu, propustnost podloží pro plyny, popis
základových poměrů s ohledem na vertikální profil
propustnosti);
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 geotechnické zprávy (druh základových konstrukcí,
výšková poloha základové spáry, přítomnost podzemní vody, úpravy podloží majících vliv na plynopropustnost jako např. hutnění, stabilizace, zřizování
propustných štěrkopískových vrstev o tloušťce větší
než 50 mm atd.);
 projektu domu (velikost plochy v kontaktu s podložím, způsob vytápění a větrání, intenzita větrání,
přítomnost podlahového topení v kontaktních konstrukcích, dispoziční řešení, umístění pobytových
místností apod.).
Pobytový prostor s návrhovou hodnotou
intenzity větrání do 0,6 h-1

Radonový index
stavby vysoký?

ano

ne

Vrstva o vysoké propustnos
nebo podlahové topení?

ano

ne

Stavba stavěna v pasivním
a lepším standardu?

ano

ne

Protiradonová izolace se do stávajících staveb instaluje
vždy v kombinaci s odvětráním podloží (Sešit P) nebo
s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích (Sešit M). Zvyšuje se tak účinnost systému a eliminuje se
zhoršení vlhkostního stavu kontaktních konstrukcí při
nespojitém provedení izolace.
Použití protiradonové izolace pro ochranu stávajících staveb je přehledně znázorněno schématem na
Obr. 10i.

7.3 Podklady pro návrh v nových stavbách
Podkladem pro návrh protiradonové izolace v nových
stavbách jsou všechny údaje, které umožní projektantovi
určit radonový index stavby, neboli radonový potenciál
na úrovni základové spáry. Důležité jsou zejména informace získané z:

Dodatečné zásahy,
odvodnění, poddolování,
otřesy atd.?
ne

Proradonová izolace
(Sešit I – I1, I2)

Kontrolní měření.
Koncentrace radonu
menší než návrhová
hodnota/referenční úroveň?

ano

Proradonová izolace
(Sešit I – I1,I2) v kombinaci
s odvětráním podloží
(Sešit P) nebo s venlační
vrstvou (Sešit M)

ano

OK

ne

Dodatečná opatření

Obr. 9i. Použití
protiradonové izolace pro
ochranu nových staveb
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Z výše uvedených údajů se určí návrhová hodnota koncentrace radonu v podloží a návrhová propustnost podloží, na jejichž základě se stanoví radonový index stavby
a rozhodne se o tom, zda stavba může být chráněna
samotnou protiradonovou izolací nebo zda je nutná
kombinace protiradonové izolace s odvětráním podloží
nebo s ventilačními vrstvami.

7.4 Podklady pro návrh ve stávajících
stavbách
Návrh protiradonové izolace do stávajících staveb musí
vycházet zejména z údajů o koncentraci radonu v domě
a z podrobného stavebně technického průzkumu zaměřeného na:
 kvalitu a těsnost stávajících kontaktních konstrukcí
(složení, přítomnost hydroizolačních vrstev, výskyt
trhlin, vlhkostní stav atd.);
 uspořádání spodní stavby (hloubka pod terénem, tvar
podzemního podlaží, umístění podzemního podlaží
vzhledem k nadzemním podlažím atd.);
Stavebnětechnický průzkum
+ měření radonu

Je nutná rekonstrukce
podlah?

ne

ne

Venlační vrstva na stávající podlahu
(Sešit M) nebo odvětrání podloží
instalované bez výměny podlahy
(Sešit P)

ano

Proradonová izolace v podlaze
(Sešit I) napojená na stávající (nebo
nově vloženou) izolaci pod stěnami
v kombinaci s odvětráním podloží
(Sešit P – P4) nebo s venlační
vrstvou (Sešit M – M3, M4)

Proradonová izolace
v podlaze napojená
na soklík (Sešit I – I3)
v kombinaci s odvětráním
podloží (Sešit P – P4)
nebo s venlační vrstvou
(Sešit M – M3, M4)

7.5 Návrh protiradonové izolace
Protiradonová izolace se v souladu s ČSN 73 0601 (2019)
navrhne tak, aby její radonový odpor RRn byl větší než
nebo roven minimálnímu radonovému odporu RRn,min
podle vztahu (1).
(1)

Radonový odpor izolace se vypočítá samostatně pro každý izolační výrobek v závislosti na jeho tloušťce a difuzní
délce radonu ve výrobku podle vztahu (2).

RRn =

sinh(d/l)
[s/m]
λ·l

(2)

kde d je tloušťka izolace [m], λ je přeměnová konstanta
radonu [2,1.10–6 s–1] a l je difuzní délka radonu v izolaci [m] stanovená ze vztahu l = (D/λ)1/2, kde D je součinitel
difuze radonu [m2/s].

 návrhové hodnotě koncentrace radonu v interiéru
stavby;

ne
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Smyslem je připravit takové informace, aby izolace byla
aplikována efektivně, tj. zejména v místech vstupních cest
radonu do budovy a na straně druhé, aby byly eliminovány možné negativní projevy opatření (například uzavření
vlhkosti v kontaktních konstrukcích).

Minimální radonový odpor RRn,min se odečte z tabulky
nebo vypočítá v závislosti na:

Kontrolní měření.
Koncentrace radonu
menší než návrhová
hodnota/referenční úroveň?

Obr. 10i. Použití
protiradonové izolace pro
ochranu stávajících staveb

Dalším nezbytným podkladem jsou výsledky doplňkových
diagnostických měření prováděných s cílem zjistit zdroje
radonu, identifikovat a lokalizovat vstupní cesty radonu
v kontaktních konstrukcích a stanovit způsob jeho šíření
po objektu.

RRn ≥ RRn,min

ano

Je pod stávajícími
stěnami izolace?

 hydrogeologické údaje (hladina podzemní vody a její
kolísání během roku, údaje o způsobu odvodnění
dešťové vody a odpadních vod, údaje o prosakování
vody do podzemních podlaží a o odvodu prosáklé
vody atd.).

Dodatečná opatření

 parametrech stavby (návrhové hodnotě intenzity větrání, plochy stavby v kontaktu s podložím, objemu
vnitřního prostoru);
ano

OK

 radonovém indexu stavby (návrhové hodnotě koncentrace radonu v podloží a návrhové plynopropustnosti
podloží).
Tabulka s hodnotami minimálního radonového odporu
RRn,min, podrobný popis výpočetního postupu a přehled
hodnot součinitele difuze radonu v jednotlivých izolačních

materiálech (asfaltových pásech, polymerních fóliích,
stěrkách, nátěrech atd.) je uveden v Sešitu D.

materiál, jeho tloušťka a způsob provedení spojů a prostupů odpovídají projektu.

7.6 Provádění protiradonové izolace

V nových stavbách závisí podoba každého izolačního systému na postupu výstavby podzemí objektu a na způsobu
kladení svislé izolace. V principu jsou možné dva pracovní
postupy:

Podkladní vrstvy
Tvar izolovaných ploch má být co nejjednodušší, pokud
možno bez prostupů a dilatačních spár a s co nejmenším
počtem rohů, koutů a takových tvarů, které vyžadují velký
počet etapových spojů.
Podklad pod protiradonovou izolaci musí splňovat podmínky (např. na vlhkost, drsnost atd.) stanovené výrobcem, popř. dodavatelem izolace. Zpravidla se vyžaduje
rovný povrch, bez dutin a ostrých nerovností, výstupků
a zlomů. Kvalitní příprava podkladu je důležitá zejména
u izolací, které jsou s podkladem spojeny (nátěry, stěrky,
celoplošně natavené asfaltové pásy) a u velmi tenkých
izolací. Kvalita povrchu podkladních konstrukcí musí být
před zahájením izolačních prací vždy zkontrolována.
Podkladní betony by měly být provedeny v nejmenší
tloušťce 100 mm a s celoplošným vyztužením sítí či rozptýlenou výztuží. Je-li nutno pod podkladní betony umístit
drenážní vrstvu (např. na jílovitých zeminách), musí být
odvětrána do exteriéru.
Podklad pro svislou izolaci prováděnou do vany mohou
kromě cihelné stěny tvořit i záporové, pilotové či štětovnicové stěny stavební jámy. V takovém případě je zpravidla nutné povrch pažící stěny vyrovnat cementovou
omítkou, stříkaným betonem nebo jiným vhodným způsobem podle nároků použité povlakové izolace. Vzhledem k tomu, že pažící stěna i nosná konstrukce objektu
mohou vykazovat odlišné deformace (posunutí, sedání
atd.), je vhodné izolační povlak od pažící stěny oddělit
kluznou vrstvou vylučující namáhání izolace smykem.
Příslušnou dilataci musí umožnit i napojení vodorovné
a svislé izolace.
Podklady pro izolaci musí být dohotoveny s takovým časovým předstihem, aby byly dostatečně vyzrálé a kvalitou
povrchu odpovídaly předepsaným požadavkům. Musí být
osazena případná prostupující tělesa (ochranné průchodky atd.), k nimž se bude izolace připojovat. Průchodky
musí být vytvořeny z materiálů odolných korozi, aby nesnižovaly životnost izolační bariéry.
Kladení izolačního povlaku
Pokládka protiradonové izolace by měla být zajišťována
pouze zkušenými a proškolenými pracovníky vybavenými
potřebnou technikou. Průběh izolačních prací je třeba
pravidelně kontrolovat, aby se ověřilo, že použitý izolační
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 svislá izolace se provádí z výkopu (I1),
 svislá izolace se provádí do vany
(provádění z jámy – I2).
Při provádění izolace z výkopu se nejprve na připravenou podkladní betonovou konstrukci položí vodorovná
izolace, která se zakryje vhodnou ochranou. Dále se pokračuje postavením obvodových suterénních stěn, na něž
se z vnější strany z výkopu umístí svislá izolace včetně
ochranné vrstvy proti poškození od zásypu. Spojení svislé
a vodorovné izolace se v tomto případě řeší zpětným
spojem, jehož minimální délka je 150 až 200 mm. Zpětný
spoj bývá častým místem průsaku vody a průniku radonu
do objektu, a proto je třeba v tomto místě izolační povlak
zesílit přídavným izolačním pásem podle I1.1 nebo I1.2.
Toto řešení se uplatňuje převážně jen v podmínkách zemní vlhkosti a vody prosakující odvodněnými zeminami.
Provádíme-li izolaci z jámy, vytvoří se nejprve podkladní
vana, jejíž dno je většinou betonové a stěny z bednění,
nebo z pažení stavební jámy s vyrovnaným povrchem,
nebo z plných ostře pálených cihel zděných na cementovou maltu v tloušťce od 65 mm do 150 mm podle výšky
stěny. Následně se na vnitřní stranu podkladní vany položí
vodorovná i svislá izolace, která se v koutech a na hranách
zesiluje přídavným izolačním pásem podle I2.1 nebo I2.2.
Nosná konstrukce stavby se realizuje jako poslední. Bude-li tvořena monolitickým železobetonem, musí být ještě
před kladením armatury a betonáží provedena důkladná
ochrana izolačního povlaku, např. pomocí polotuhých
plastových desek. Tato varianta se volí při zakládání objektů pod hladinou podzemní vody nebo v neodvodněných
zeminách, kde hrozí možnost vzniku sekundární hladiny
od zadržené srážkové vody.
Protiradonová izolace musí být provedena v celé ploše kontaktní konstrukce. Doporučuje se její plnoplošné
přilepení (přitavení) ke konstrukci, což značně redukuje
možnost transportu radonu neodvětranou vzduchovou
mezerou mezi podkladní konstrukcí a vlastní izolací.
Ochrana položené izolace
Po rozpracované a nechráněné izolaci je dovoleno přecházet jen v nejnutnější míře. Přímé pojíždění po izolaci nebo
ukládání kusových a sypkých hmot na ní je nepřípustné.
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Před zakrytím izolace se musí provést kontrola její celistvosti a neporušenosti a těsnosti spojů a prostupů.
Vodorovná izolace musí být před položením dalších podlahových vrstev chráněna proti poškození vhodným způsobem, např. překrytím ochrannou textilií o vyšší gramáži
(alespoň 500 g/m2), deskami z plastů, vrstvou prostého
betonu atd.
Svislá izolace se chrání proti mechanickému poškození při
provádění zásypu např. přizdívkou z ostře pálených mrazuvzdorných cihel, ochrannou textilií o plošné hmotnosti
alespoň 500 g/m2, ochrannými deskami, popř. fóliemi
z plastů. Na vysokém radonovém indexu se doporučuje
tuto ochranu řešit prostřednictvím vlnitých desek nebo
plastových nopovaných fólií, které při vytažení až nad
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terén umožňují zároveň odvětrání radonu. V některých
případech může být výhodné použití tvrzených nenasákavých tepelně izolačních desek, neboť je současně
s ochrannou funkcí řešena i tepelná izolace stěny.
Při ochraně izolace z tenkovrstvých materiálů (např.
ochranných textilií, ochranných desek z plastů) nesmí
zásypové materiály obsahovat ostrohranné příměsi. Provádění zásypu (včetně jeho zhutnění) musí být provedeno
tak, aby nedošlo k poškození izolace.
Při přerušení provádění izolace (např. v místech pracovních spár, etapových napojení apod.) musí být zajištěna
ochrana izolace proti provozním vlivům dočasnou (provizorní) vrstvou nebo konstrukcí.

Nové stavby – napojení vodorovné a svislé izolace
pomocí zpětného spoje

I1
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Schéma:

Použití

V podmínkách zemní vlhkosti a vody prosakující horninovým prostředím v odvodněné
základové spáře

Pozor

Zpětný spoj musí být zesílen přídavným pásem o minimální šířce 300 mm (asfaltové
pásy) nebo 450 mm (polymerní fólie)

Detail provedení zpětného spoje
I1.1

Plnoplošně navařené
asfaltové pásy

I1.2

Detail pro fólie
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I2

Nové stavby – izolace spodní stavby
do podkladní vany
Schéma:

Použití

Pod hladinou podzemní vody nebo v neodvodněné základové spáře, kde se prosakující
voda může hromadit a dočasně působit hydrostatickým tlakem na konstrukci – zejména
v zeminách o nízké propustnosti

Pozor

Kouty a hrany musí být zesíleny přídavným pásem o minimální šířce 300 mm

Detail napojení vodorovné a svislé izolace
I2.1
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Plnoplošně navařené asfalt. pásy I2.2

Volně položené polymerní fólie

Stávající stavby – napojení nové izolace podlah
na stávající stěny

I3
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Schéma:

Použití

Je-li třeba ve stávající stavbě vytvořit novou podlahu z důvodu nefunkčnosti stávajících podlah
(např. shnilé prkenné podlahy, rozpadlé betony atd.) a není možné napojit izolaci v podlaze
na izolaci pod stěnami (pod stěnami izolace není nebo je nefunkční a pod stěny nelze vložit
novou izolaci)

Pozor

Nová podlaha s protiradonovou izolací ve stávající stavbě se vždy kombinuje buď s odvětráním
podloží nebo s ventilační vrstvou v konstrukci podlahy

I3.1

Napojení asfaltového pásu na stávající stěnu – přitavením na soklík
z cementové omítky opatřený asfaltovým penetračním nátěrem
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I3.2

Napojení PE fólie na stávající stěnu – pomocí přídavného modifikovaného
asfaltového pásu s nosnou vložkou skleněnou nebo polyesterovou přitaveného na soklík z cementové omítky opatřený asfaltovým penetračním
nátěrem a na PE fólii

I3.3

Napojení PVC-P fólie na stávající stěnu – horkovzdušným přivařením
na podtmelený poplastovaný plech přikotvený ke stěně

I4

Prostupy
protiradonovou izolací
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Prostupy bez dilatačních pohybů – přímé napojení izolace na prostupující tělesa
I4.1

Prostup asfaltovými pásy

Pozn. Na ocelová potrubí lze asfaltové pásy přivařit i natavením asfaltové krycí vrstvy. Těsnící úsek na potrubí
(přetažení pásu) musí mít délku alespoň 150 mm.

I4.2

Prostup polymerními fóliemi

Pozn. Fólie z PVC-P lze horkovzdušně přivařit na potrubí
z tvrzeného PVC. Obdobně lze PE fólie přivařit na potrubí z HDPE. Tento spoj se však doporučuje pojistit
asfaltovou bandáží.

Prostupy s dilatačními pohyby – napojení izolačního povlaku
na ochrannou průchodku s pevnou přírubou
I4.3

Prostup asfaltovými pásy

Pozn. Volná příruba podtmelena asfaltovým tmelem.

I4.4

Prostup polymerními fóliemi

Pozn. Fólie mezi pevnou a volnou přírubou podtmeleny.
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I5

Izolační
přepážky

V těch místech konstrukce, kde je přestupováno dovolené namáhání izolace, nebo tam, kde není možné ze statických důvodů přerušení probíhající výztuže, se spojitost izolace zajišťuje pomocí tzv. hydroizolačních přepážek.
Ty mohou být buď z ocelových desek nebo z nátěrových povlaků ze syntetických pryskyřic (epoxidy, polyuretany).
Probíhající výztuž se v přepážce utěsní buď přivařením na ocelovou desku nebo nanesením nátěru na výztuž až
do výšky 80 mm. Přepážky přesahují obrys konstrukce minimálně o 150 mm a na tento přesah se těsně napojí
izolace (např. nalepením, natavením, sevřením mezi ocelovou desku a volnou přírubu).

I5.1

Izolační přepážky

I6

Dilatační
spáry

Dilatační spáry by měly probíhat alespoň 0,5 m od rohů a koutů. Vzhledem k tomu, že zde dochází k různým
pohybům, je nutno izolační povlak zesílit přídavným pásem (asfaltovým, fóliovým, pryžovým) šíře minimálně
300 mm. Do dilatační spáry se pod izolační povlak vkládá expanzní pásek na bázi bentonitu nebo vodou bobtnajících pryskyřic. Vhodným doplňkem je překlenutí dilatační spáry plastovým profilovaným pásem vloženým
do betonové podkladní konstrukce.

I6.1

Dilatace v povlaku
z asfaltových pásů

Pozn. Zesílení pryžovým pásem o šířce min. 300 mm vlepeným do asfaltové hmoty a stabilizovaným asfaltovým
pásem o šířce min. 500 mm.
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I6.2

Dilatace v povlaku
z polymerních fólií

Pozn. Zesílením povlaku přídavným pásem o šířce min.
300 mm.

Eliminace radonových mostů
v místě perimetru

I7
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U objektů s obvodovým zdivem z tvarovek se svisle orientovanými dutinami kladenými na sraz bez promaltování
svislých spár může radon do těchto tvarovek pronikat spárou mezi základem a deskami tepelné izolace. Zdivo se
pak stává zdrojem radonu v domě. Na následujících detailech jsou uvedeny možnosti přerušení této spáry pro
případ nepodsklepeného domu. Obdobně se postupuje i u objektů s podzemními podlažími.

I7.1

Vodorovná protiradonová izolace
je ve výšce alespoň 300 mm nad terénem

Pozn. U PVC-P fólií se místo pásu z HDPE fólie použije poplastovaný plech, k němuž se PVC-P fólie horkovzdušně
přivaří. Je-li protiradonová izolace tvořena PE fólií, pak se tato fólie přetáhne přes hranu základového pasu o šířku
rovnající se vyložení cihelné tvarovky.
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I7.2

Vodorovná protiradonová izolace je ve výšce alespoň 300 mm nad terénem

Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, lze na svislou izolaci použít asfaltové
materiály. V případě PVC-P fólií se musí na svislou izolaci použít kompatibilní stěrka.

I7.3

Vodorovná protiradonová izolace je nad terénem ve výšce menší než 300 mm

Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, může být na svislou izolaci použit
asfaltový modifikovaný pás. U PVC-P fólií se místo L lišty z HDPE fólie použije poplastovaný plech, k němuž se
PVC-P fólie horkovzdušně přivaří.
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Vodorovná protiradonová izolace je nad terénem ve výšce menší než 300 mm
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Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, lze na svislou izolaci použít také
asfaltové materiály. V případě PVC-P fólie se musí na svislou izolaci použít kompatibilní materiál.

I7.5

Vodorovná protiradonová izolace ve výšce menší než 300 mm

Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, může být také použit asfaltový tmel.
V případě PVC-P fólie se musí použít kompatibilní tmel.
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I7.6

Vodorovná protiradonová izolace je ve výšce alespoň 300 mm nad terénem

Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, může být také použit asfaltový tmel.
V případě PVC-P fólie se musí použít kompatibilní tmel.

I7.7

Vodorovná protiradonová izolace je nad terénem ve výšce menší než 300 mm

Pozn. Je-li vodorovná protiradonová izolace tvořena fólií na bázi polyolefinů, lze na svislou izolaci použít také
asfaltové materiály. V případě PVC-P fólie se musí na svislou izolaci použít kompatibilní materiál.
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I7.8

Dodatečné přerušení radonového mostu

Pozn. Zjistí-li se dodatečně, že radonový most nebyl přerušen, a v důsledku toho proniká radon do domu stěnami, postupuje se takto. Horní část perimetrové tepelné izolace se minimálně od úrovně vodorovné hydroizolace
odstraní, povrch obvodové stěny se opatří hydroizolační stěrkou nebo tmelem, kterým se plnoplošně přilepí nová
tepelná izolace perimetru. Povrchová úprava se obnoví.
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