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1 KTERÉ OBJEKTY MUSÍ BÝT  
CHRÁNĚNY PROTI RADONU

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. pobytovými 
prostory. Pobytovým prostorem se rozumí obytné míst-
nosti určené k trvalému bydlení s podlahovou plochou 
alespoň 8 m2 a pobytové místnosti, které svou polohou, 
velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky 
k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby (např. kanceláře, 
dílny, ordinace, pokoje v hotelích a ubytovnách, sály kin 
atd.). Podrobněji viz vyhláška č. 268/2009 Sb. o technic-
kých požadavcích na stavby.

2 CÍL PROTIRADONOVÝCH  
OPATŘENÍ

Cílem protiradonového opatření podle ČSN 73 0601 
(2019) [1] je zajistit, aby koncentrace radonu v každé 
místnosti pobytového prostoru stanovená průkazným 
měřením nepřekročila při návrhové hodnotě intenzi-
ty větrání návrhovou hodnotu koncentrace radonu ve 
stavbě.

Projektant protiradonového opatření tedy musí nejprve 
určit návrhovou hodnotu koncentrace radonu v interiéru 
stavby a současně i návrhovou hodnotu intenzity větrání. 
Obě tyto hodnoty musí být zřetelně uvedeny v návrhu 
opatření.

Návrhovou hodnotu koncentrace radonu ve stavbě Cnh 

stanoví projektant po dohodě s investorem tak, aby před-
stavovala určitý kompromis mezi náklady na opatření 
a přínosem opatření v podobě ušetřené kolektivní efek-
tivní dávky. Každopádně musí být tato návrhová hodno-
ta menší než referenční úroveň 300 Bq/m3 daná vyhláš-
kou č. 422/2016 Sb. S přihlédnutím k situaci v ČR lze 
doporučit volbu návrhové hodnoty koncentrace radonu 
Cnh v intervalu 100–200 Bq/m3 s tím, že nižší hodnota je 
vhodná pro novostavby a vyšší hodnota pro stávající 
stavby.

Koncentrace radonu ve stavbě je nepřímo úměrná inten-
zitě větrání. Aby se předešlo případným sporům ohledně 
splnění požadavku na nepřekročení návrhové hodnoty 
koncentrace radonu ve stavbě Cnh, byla nově zavedena 
tzv. návrhová hodnota intenzity větrání nnh. Je to taková 
intenzita větrání, při které je ve stavbě dosaženo návrho-
vé hodnoty koncentrace radonu Cnh. Návrhová intenzita 
větrání nnh se podle ČSN 73 0601 (2019) uvažuje u přiro-
zeně větraných staveb hodnotou 0,2 h–1. U staveb s nu-
ceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota 
určí podle provozního režimu nuceného větrání jako 
průměrná intenzita větrání v době užívání pobytového 
prostoru.

3 PODKLADY PRO NÁVRH  
PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ  
V NOVÝCH STAVBÁCH

Způsob ochrany nové stavby závisí na [11, 12, 13]:

 � typu stavby,
 � intenzitě větrání pobytového prostoru,
 � návrhové hodnotě koncentrace radonu  

v půdním vzduchu,
 � návrhové plynopropustnosti zemin,
 � radonovém indexu stavby,
 � výskytu rizikových faktorů.

3.1 Typ stavby

Typ stavby hraje zcela zásadní roli při volbě protiradono-
vého opatření. Proto se podle ČSN 73 0601 (2019) volí 
způsob a rozsah ochrany právě podle typu stavby. Opat-
ření pro novostavby jsou specifikována pro následujících 
pět typů staveb:

 � stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podla-
žích větraným s intenzitou větrání do 0,6 h–1;

 � stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podla-
žích větraným s intenzitou větrání větší než 0,6 h–1;

 � halové stavby s pobytovým prostorem vyšším než 5 m 
určeným pro výrobu a skladování;

 � stavby s kontaktními podlažími  
bez pobytového prostoru;

 � stavby s izolačním podlažím.

Příklady staveb s pobytovým prostorem v kontaktním 
podlaží ilustruje Obr. 1o. Příklady staveb s kontaktním 
podlažím bez pobytového prostoru a s izolačním podlažím 
jsou pak znázorněny na Obr. 2o.

Je-li celá stavba osazena nad terénem tak, že spočívá jen 
na sloupech, mezi nimiž může volně proudit venkovní 
vzduch, je toto konstrukční řešení samo o sobě považo-
váno za dostatečnou ochranu proti radonu z podloží. Další 
opatření se nevyžadují.

3.2 Intenzita větrání

U staveb s pobytovým prostorem v kontaktních podla-
žích je důležitá i intenzita větrání v době užívání stavby. 
K tomuto účelu se používá tzv. návrhová hodnota inten-
zity větrání (viz kapitola 2). Není přitom podstatné, ja-
kým způsobem je stavba větrána, zda přirozeně, nebo 
nuceně.
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3.3 Návrhová hodnota koncentrace radonu  
v půdním vzduchu

Podle atomového zákona musí každý, kdo navrhuje 
umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo 
pobytovými místnostmi, zajistit stanovení radonové-
ho indexu pozemku. Ten vyjadřuje radonový poten-
ciál (množství radonu a jeho transportní schopnosti) 
horninového prostředí v hloubce 0,8 m pod povrchem 
zpravidla původního, neupraveného terénu. Při rado-
novém průzkumu konkrétního pozemku [3] se určuje 
plynopropustnost přítomných zemin a zároveň se měří 
koncentrace radonu v půdním vzduchu v hloubce 0,8 m, 
a to minimálně v 15 bodech rovnoměrně rozmístěných 
po ploše projektovaného půdorysu stavby. U ploch vět-
ších než 800 m2 se měří v síti 10 × 10 m. Ze změřených 
hodnot se stanoví třetí kvartil koncentrace radonu v půd-
ním vzduchu Q3, který spolu s plynopropustností zemin 
slouží k zatřídění pozemku do nízkého, středního, nebo 
vysokého radonového indexu.

Vzhledem k tomu, že se stavby většinou umísťují buď na 
povrch terénu, nebo v případě existence podzemních 
podlaží i několik metrů pod povrch terénu, nemusí kon-
centrace radonu zjištěná při radonovém průzkumu po-
zemku odpovídat koncentraci na úrovni základové spáry 
budoucí stavby. Obecně totiž platí, že koncentrace radonu 
v půdním vzduchu je v důsledku exhalace do atmosféry 
nejnižší na povrchu podloží, a naopak roste s rostoucí 
hloubkou pod povrchem. Je-li však na povrch podloží 
umístěna půdorysně rozsáhlá stavba, k exhalaci rado-
nu do atmosféry nedochází a pod stavbou může dojít ke 
vzrůstu koncentrace radonu. Na rozložení koncentrací 
může mít vliv i rozdílná plynopropustnost jednotlivých 
podložních vrstev. Výrazně vyšší koncentraci radonu 
v úrovni základové spáry lze očekávat například v ná-
sledujících geologických profilech: v úrovni odběrového 
horizontu vysoká, pod ní nízká a na úrovni základové spá-
ry vysoká plynopropustnost, nebo v úrovni odběrového 
horizontu nízká a pod ní na úrovni základové spáry vysoká 
plynopropustnost.

Je tedy zřejmé, že bezpečný návrh protiradonových 
opatření musí vycházet z hodnoty koncentrace radonu 
v půdním vzduchu, kterou lze předpokládat na úrovni 
základové spáry (pod podlahou nejnižšího podlaží). Ta-
kovou hodnotu nazýváme návrhovou hodnotou koncen-
trace radonu v půdním vzduchu Cs. Návrhová hodnota 
koncentrace radonu v půdním vzduchu Cs se vypočítá 
v závislosti na třetím kvartilu koncentrace radonu v půd-
ním vzduchu Q3 stanoveném při radonovém průzku-
mu pozemku, počtu podzemních podlaží, vertikálním 
profilu plynopropustnosti zemin a velikosti zastavěné 
plochy P podle Tab. 1o.

3.4 Návrhová plynopropustnost zemin

Obdobně jako v případě koncentrace radonu v půdním 
vzduchu, ani plynopropustnost zemin stanovená při rado-
novém průzkumu pozemku nemusí odpovídat skutečné 
plynopropustnosti na úrovni základové spáry budoucí 
stavby. Protiradonová opatření proto navrhujeme na zá-
kladě tzv. návrhové plynopropustnosti zemin, což je ply-
nopropustnost na úrovni základové spáry (pod podlahou 
nejnižšího podlaží). Uvažuje se podle skutečnosti s tím, 
že je-li pod podlahou nejnižšího podlaží zřízen jakýkoliv 
plynopropustný podsyp o tloušťce větší než 50 mm, je 
návrhová plynopropustnost zeminy vždy vysoká, naopak 
pod hladinou podzemní vody je vždy nízká. Pro stanovení 
plynopropustnosti se doporučuje využít zejména přímá 
měření in situ, výsledky inženýrsko-geologického průzku-
mu, metody odborného posouzení atd.

Obecně platí, že z hlediska průniku radonu do stavby 
jsou nejnebezpečnější zeminy vysoce plynopropustné. 
Důvodem je skutečnost, že v zeminách s nízkou plynopro-
pustností nebo dokonce pod hladinou podzemní vody, je 
jen velmi malé nebo téměř žádné množství půdního vzdu-
chu. Ten se zde navíc může šířit jen difuzí, což je pomalý 
transportní mechanismus, který jen ztěží může významně 
zvýšit koncentraci radonu v interiéru. Zato propustné pod-
loží obsahuje značné množství půdního vzduchu, který 
se v něm může šířit i prouděním. V důsledku podtlaku ve 

Tab. 1o. Výpočet návrhové hodnoty koncentrace radonu v půdním vzduchu Cs

Počet podzemních podlaží P ≤ 200 m2 P > 200 m2

0 Cs = Q3 Cs = 1,25 × Q3

1

Plynopropustnost se 
směrem dolů nemění 
nebo klesá

Cs = 1,25 × Q3

Cs = 1,5 × Q3

Jiný profil plynopro-
pustnosti než výše

Cs = 1,5 × Q3

2 a více Stanoví se individuálně, ale musí platit Cs ≥ 1,5 × Q3

Tab. 2o. Radonový index stavby

Radonový 
index stavby

Návrhová hodnota koncentrace radonu 
v půdním vzduchu Cs (kBq/m3)

vysoký Cs ≥ 100 Cs ≥ 70 Cs ≥ 30

střední 30 ≤ Cs < 100 20 ≤ Cs < 70 10 ≤ Cs < 30

nízký Cs < 30 Cs < 20 Cs < 10

Návrhová 
plynopropust-
nost zemin

nízká střední vysoká
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spodních partiích domu je pak tento vzduch spolu s ra-
donem nasáván netěsnou kontaktní konstrukcí, a to až 
ze vzdálenosti několika metrů od domu.

3.5 Radonový index stavby

Radonový index stavby je nutné určit jen u staveb s po-
bytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným 
s intenzitou větrání do 0,6 h–1. Radonový index stavby vyja-
dřuje radonový potenciál horninového prostředí na úrovni 
základové spáry (pod podlahou nejnižšího podlaží). Na-
bývá hodnot nízký, střední a vysoký a stanovuje se podle 
Tab. 2o na základě návrhové hodnoty koncentrace radonu 
v půdním vzduchu a návrhové plynopropustnosti zemin.

3.6 Rizikové faktory

Rizikové faktory jsou dva – uměle vytvořená vrstva o vy-
soké propustnosti pod domem o tloušťce větší než 50 mm 
a podlahové vytápění v kontaktní konstrukci. Vrstva o vy-
soké propustnosti zvyšuje schopnost transportu radonu 
a zároveň slouží jako jeho zásobník. Podlahové vytápění 
zvyšuje zhruba dvakrát teplotní diferenci mezi interiérem 
a podložím, což má za následek, že případnými netěsnost-
mi v kontaktní konstrukci bude do objektu pronikat přibliž-
ně dvojnásobné množství půdního vzduchu. Vyskytuje-li se 
některý z těchto faktorů u staveb s pobytovými prostory 
v kontaktních podlažích, musí být součástí ochrany:

 � větrací systém podloží (Sešit P), nebo

 � odvětraná ventilační vrstva v kontaktní konstrukci 
(Sešit M).

4 VOLBA PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ 
PRO NOVÉ STAVBY

Jak již bylo podrobněji uvedeno v kapitole 3, způsob 
ochrany novostavby proti radonu z podloží se primárně 
volí podle typu stavby. Vhodná opatření pro 5 různých 
typů staveb jsou v souladu s ČSN 73 0601 (2019) podrob-
ně specifikována v následujících kapitolách.

4.1 Ochrana staveb s pobytovým prostorem  
v kontaktních podlažích větraným s návr-
hovou intenzitou větrání do 0,6 h–1

Základem ochrany takovýchto staveb je kontaktní kon-
strukce v 1. kategorii těsnosti, tj. s celistvě provedenou 
protiradonovou izolací (Sešit I). Je-li pod stavbou vytvo-
řena vrstva o vysoké propustnosti o tloušťce větší než 
50 mm, nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podla-
hové vytápění, nebo je-li radonový index stavby vysoký, 
musí být protiradonová izolace doplněna o větrací systém 
podloží (Sešit P), nebo o odvětranou ventilační vrstvu, 
která je součástí kontaktní konstrukce (Sešit M).

Použití kombinovaných opatření se doporučuje i při kon-
centracích nižších než jsou výše uvedené hodnoty, pokud 
lze předpokládat některou z následujících skutečností:

Obr. 2o. Příklady staveb 
s izolačním podlažím 
a s kontaktním podlažím 
bez pobytového prostoru

 

 

 

Obr. 1o. Příklady staveb 
s pobytovým prostorem 
v kontaktním podlaží 
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 � očekávají se dodatečné zásahy do kontaktních kon-
strukcí, které povedou k porušení protiradonové izo-
lace;

 � 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 kon-

taktních konstrukcích (např. nestabilní svahy, poddo-
lovaná území, otřesy od dopravy apod.);

 � celistvost kontaktních konstrukcí domu může být po-
rušena plánovanou okolní výstavbou (týká se zejména 
řadových a terasových domů, zástavby v prolukách 
apod.);

 � stavba je stavěna v pasivním a lepším standardu defi-
novaném v ČSN 73 0540-2:2011.

Obr. 3o. Vliv intenzity 
větrání na návrh opatření 
u staveb s pobytovým 
prostorem v kontaktních 
podlažích (Cs návrhová 
hodnota koncentrace 
radonu v půdním 
vzduchu)

Kontaktní konstrukce 
s hydroizolací 

Kontaktní konstrukce 
s pro�radonovou izolací 

(Sešit I)

Kontaktní konstrukce 
s hydroizolací v kombinaci 

s odvětráním podloží 
(Sešit P) nebo s ven�lační 

vrstvou (Sešit M) nebo 
s nucenou ven�lací 

(Sešit V)

Hala o světlé výšce 
> 5,0 m?

Návrhová intenzita 
větrání ≤ 0,6 h-1?

Propustný podsyp 
o tl. větší než 50 mm?

Podlahové topení?

Pasivní a lepší standard?

Vysoký radonový 
index stavby?

Cs > 60/140/200 kBq/m3?

Dům s pobytovým prostorem 
v kontaktním podlaží

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano ano

ano

ano

ano

Kombinace 
s odvětráním podloží 

(Sešit P) nebo 
s ven�lační vrstvou 

(Sešit M)

Kombinace s dalšími 
opatřeními není nutná

Kombinace s odvětráním 
podloží (Sešit P) nebo 

s ven�lační vrstvou 
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Cs > 60/140/200 kBq/m3?

Kontaktní konstrukce 
s hydroizolací 
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Proces volby protiradonového opatření v závislosti na 
návrhové intenzitě větrání ilustruje schéma na Obr. 3o.

4.2 Ochrana staveb s pobytovým prostorem 
v kontaktních podlažích větraným 
s návrhovou intenzitou větrání vyšší 
než 0,6 h–1

V tomto případě postačí provedení kontaktních konstrukcí 
v 2. kategorii těsnosti, tj. s celistvou hydroizolací. Kom-
binace s odvětráním podloží (Sešit P) nebo s ventilační 
vrstvou (Sešit M) je nutná v případech, kdy je pod stavbou 
propustný podsyp o tloušťce větší než 50 mm, součástí 
podlahy na terénu je podlahové topení, nebo návrhová 
koncentrace radonu v půdním vzduchu přesahuje:

 � 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy;
 � 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy, nebo 
 � 200 kBq/m3 pro nízko propustné zeminy.

Výše uvedená kombinovaná opatření se doporučují i teh-
dy, je-li stavba stavěna v pasivním a lepším standardu 
definovaném v ČSN 73 0540-2:2011.

4.3 Ochrana halových staveb s pobytovým 
prostorem určeným pro výrobu  
a skladování

Halové stavby o světlé výšce do 5,0 m a vestavby do 
halových staveb s pobytovým prostorem o světlé výš-
ce nepřevyšující 5,0 m (kanceláře, denní místnosti atd.) 
se chrání v závislosti na návrhové intenzitě větrání po-
stupy uvedenými u předchozích dvou typů staveb. Je-li 
světlá výška větší než 5,0 m, postačí ochrana prostřed-
nictvím kontaktní konstrukce v 2. kategorii těsnosti, tj. 
s celistvou hydroizolací. Kombinované opatření je nutné 
pouze tehdy, přesahuje-li návrhová koncentrace radonu 
v půdním vzduchu 60 kBq/m3 pro vysoce propustné ze-
miny, 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy, nebo 
200 kBq/m3 pro nízko propustné zeminy. Kromě kombi-
nace s odvětráním podloží (Sešit P) a s ventilační vrstvou 
(Sešit M) se připouští i kombinace s nuceným větráním 
pobytového prostoru.

4.4 Ochrana staveb s kontaktním podlažím 
bez pobytového prostoru

Stavby bez pobytových prostorů v kontaktních podlažích 
se chrání prostřednictvím kontaktní konstrukce obsahu-
jící nejméně jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizo-
lace s těsně provedenými spoji a prostupy. Alternativně 
může být kontaktní konstrukce řešena jako vodotěsná 
železobetonová konstrukce o minimální tloušťce prvků 
250 mm. Vyžadováno je však současné splnění následu-
jících podmínek:

 � ve všech místech kontaktního podlaží musí být zajiš-
těna spolehlivá intenzita větrání během celého roku;

 � stropní konstrukcí nad kontaktním podlažím nedo-
chází k proudění vzduchu, prostupy jsou utěsněny;

 � vstupy do kontaktních podlaží z ostatních podlaží jsou 
opatřeny dveřmi v těsném provedení a s automatic-
kým zavíráním.

4.5  Ochrana staveb s izolačním podlažím

Podle charakteru izolačního podlaží lze ochranu řešit buď 
utěsněním povrchu zeminy v izolačním podlaží konstrukcí 
3. nebo 2. kategorie těsnosti, nebo provedením stropní 
konstrukce nad izolačním podlažím v 2. kategorii těsnosti, 
nebo zajištěním dostatečné intenzity větrání izolačního 
podlaží.

5 PODKLADY PRO NÁVRH  
PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ 
VE STÁVAJÍCÍCH STAVBÁCH

V návrhu protiradonových opatření do stávajících staveb 
musí být zohledněny následující podklady:

 � stavebnětechnický průzkum stavby;

 � průměrné koncentrace radonu v jednotlivých  
místnostech;

 � průměrné intenzity větrání jednotlivých místností;

 � příkony prostorového dávkového ekvivalentu  
v jednotlivých místnostech;

 � podrobná diagnostická měření.

Zatímco stavebnětechnický průzkum a změření koncentrací 
radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 
jsou povinné podklady (musí být provedeny u každého 
objektu), podrobná diagnostická měření včetně stanovení 
intenzity větrání se uplatňují pouze tehdy, není-li možné 
na základě dostupných údajů odpovědně rozhodnout o vol-
bě opatření (není-li například možné jednoznačně stanovit 
příčinu zvýšených koncentrací radonu v domě atd.). Navíc 
se z diagnostických měření vybírají pouze taková, která 
mají v daném případě smysl, tj. mohou poskytnout nové 
a užitečné informace, které lze využít pro návrh efektivního 
a účinného protiradonového opatření. 

Stavebnětechnický průzkum zhodnocuje komplexním 
způsobem stav konstrukce (stav stávajících hydroizolací, 
stav a složení stávajících podlah, druh základových a pod-
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zemních konstrukcí, hloubku založení, materiál základů, 
přítomnost suterénu, kvalitu a materiál suterénního zdi-
va, jeho vlhkost, přítomnost trhlin v kontaktních konstruk-
cích, zejména na styku podlahy se stěnami, těsnost pro-
stupů, přítomnost trativodu apod.) a zjišťuje způsob 
ko  munikace vzduchu mezi jednotlivými podlažími a způ-
sob ventilace objektu. Na základě údajů zjištěných při 
stavebnětechnickém průzkumu lze posoudit aplikovatel-
nost jednotlivých opatření a komplexně vyhodnotit jejich 
dopad v širších stavebně fyzikálních souvislostech.

Průměrné koncentrace radonu se stanovují současně 
ve všech místnostech v kontaktních podlažích a v ale-
spoň jedné třetině pobytových místností ve vyšším 
podlaží na základě průkazného měření trvajícího ales-
poň jeden týden. Výsledkem je mapa rozložení koncen-
trací v jednotlivých podlažích a místnostech objektu. 
V místnostech s nejvyššími koncentracemi radonu lze 
před  pokládat nejvyšší rychlost přísunu radonu nebo 
nedostatečnou ventilaci. Změřené koncentrace rado-
nu umožňují tedy zvolit nezbytný typ a rozsah opatření 
(podrobněji Kapitola 7).

Stanovení průměrné intenzity větrání nebo kontinuál-
ního průběhu intenzity větrání se provádí v místnostech, 
kde se současně měří i koncentrace radonu. Výsledek 
lze například použít k ověření, zda je nízká intenzita vě-
trání příčinou zvýšené koncentrace radonu. Používá se 
i ke stanovení rychlosti přísunu radonu, což je parametr 
nezbytný pro návrh ventilačních systémů. A v neposlední 
řadě slouží intenzita větrání k objektivizaci změřených 
koncentrací radonu, tzn. že umožňuje určit, pro jaké in-
tenzity větrání přesahuje koncentrace radonu referenční 
nebo návrhovou hodnotu. Podle ČSN EN 15665/Z1 musí 
být v době užívání pobytové prostory staveb větrány s mi-
nimální intenzitou větrání 0,3 h−1. Skutečnost však bývá 
taková, že v moderních stavbách s těsným obvodovým 
pláštěm a těsnými okny klesá intenzita větrání až k hod-
notě 0,1 h−1. Změříme-li v takto špatně větrané stavbě 
koncentraci radonu například kolem 600 Bq/m3, není 
to projev chybné ochrany stavby, ale chybného větrání. 
Při intenzitě větrání 0,3 h−1 by ve stavbě totiž byla kon-
centrace jen 200 Bq/m3 a referenční úroveň 300 Bq/m3 
by nebyla překročena. Vhodným opatřením bude tedy 
v tomto případě zvýšení intenzity větrání.

Stanovení příkonu prostorového dávkového ekvivalen-
tu slouží k ověření, zda zdrojem radonu nejsou použité 
stavební materiály. Jsou-li změřené hodnoty na úrovni 
přírodního pozadí (zpravidla do 0,2 µSv/h), nejsou sta-
vební materiály významným zdrojem radonu v domě. 
Při hodnotách nad 0,3 µSv/h, je třeba se otázkou pří-
spěvku stavebních materiálů k vnitřní koncentraci radonu 
zabývat. Pochází-li radon v domě pouze ze stavebních 
materiálů, jsou jeho koncentrace ve všech podlažích, 

k jejichž výstavbě byl použit aktivní materiál, přibližně 
stejné a většinou nepřesahují hodnotu cca 800 Bq/m3 
(výjimečně při nízkých intenzitách větrání pod 0,1 h–1, 
mohou přesahovat i 1 000 Bq/m3). 

Podrobná diagnostická měření slouží k identifikaci zdrojů 
radonu, přísunových cest radonu a způsobu jeho šíření 
po objektu. Přetrvávají-li pochybnosti o přísunových ces-
tách radonu a příčinách zvýšených koncentrací, může si 
projektant vyžádat provedení některých z následujících 
doplňkových měření:

 � stanovení kontinuálního průběhu koncentrace radonu 
v čase, které se používá pro určení rychlosti přísunu 
radonu do dané místnosti a k vyhodnocení vlivu způ-
sobu užívání, vlivu povětrnostních podmínek atd.;

 � měření koncentrace radonu ve vzorcích vzduchu 
odebraných z možných přísunových cest (např. pro-
stupů, trhlin apod.), které slouží pro prokázání, zda 
daná přísunová cesta je z hlediska pronikání radonu 
do stavby významná;

 � analýza rychlosti přísunu radonu do dané místnosti 
při řízené tlakové diferenci metodou blower door, 
z níž lze určit relativní těsnost kontaktních konstrukcí, 
vydatnost zdroje radonu a vzájemný poměr rychlosti 
přísunu radonu a rychlosti ventilace;

 � stanovení radonového indexu stavby, přičemž měřící 
místa se umísťují buď po obvodě domu nebo, bu-
dou-li odstraňovány podlahy, i dovnitř domu; znalost 
koncentrace radonu v půdním vzduchu a plynopro-
pustnosti zemin, tj. parametrů, na jejichž základě se 
určuje radonový index stavby, je nezbytná pro návrh 
nové protiradonové izolace i všech ostatních opatření;

 � stanovení vertikálního profilu plynopropustnosti ze-
min a to opět buď vně nebo uvnitř domu; vertikální 
profil plynopropustnosti výrazně ovlivňuje účinnost 
větracích systémů podloží, a proto by měl být stano-
ven vždy, když je toto opatření navrhováno;

 � stanovení plynopropustnosti a koncentrace rado-
nu v podpodlahových vrstvách, které by mělo být 
provedeno pod každou pobytovou místností nebo 
alespoň v každé sekci ohraničené základovými pasy, 
bude-li jako opatření navrženo odvětrání původní-
ho podloží pod domem (není nutné tehdy, budou-li 
zřizovány nové podlahy se štěrkovým podsypem); 
podle výsledků se volí typ a hustota odsávacích pro-
středků;

 � stanovení koncentrace radonu v dodávané vodě, kte-
ré slouží k ověření, zda zdrojem radonu není voda.
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6 VOLBA PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ 
PRO STÁVAJÍCÍ STAVBY

6.1 Rozhodovací proces

Na rozdíl od nových staveb se volba protiradonového 
opatření ve stávajících stavbách musí daleko více při-
způsobit stavebně technickým podmínkám a distribuci 
radonu v domě. Svá specifika má i dodatečná instala-
ce opatření do již hotového a provozovaného objektu. 
V řadě případů bývá nejefektivnějším řešením postupná 
realizace od nejjednodušších až po stavebně náročnější 
opatření a kombinace různých protiradonových opatření. 
Tento přístup je důsledkem skutečností, které jsou typické 
pro stávající stavby. V následujícím výčtu jsou některé 
z nich zmíněny.

 � Míra překročení referenční úrovně koncentrace rado-
nu nebývá ve všech místnostech stejná, v některých 
místnostech k překročení vůbec nedochází. Postačí 
tedy instalovat opatření jen do tzv. zdrojových částí 
domu.

 � Dispoziční řešení domu, jeho osazení v terénu a sta-
vebně technický stav neumožňují realizovat určitý 
typ opatření buď v celém domě nebo v jeho části. 
Pro různé části domu je proto možné volit odlišné 
postupy.

 � Některá opatření mohou zhoršit stávající technický 
stav domu nebo jeho užitné vlastnosti. Tak například 
umístíme-li novou izolaci jen do podlahy, může dojít 
ke zhoršení vlhkostního stavu stěn, nucené větrání 
podloží může vyvolat ochlazování podlah, nucené 
větrání pobytového prostoru zase zvýšení spotřeby 
energie na vytápění atd. Opatření musí být tedy po-
souzeno komplexně po stránce ekonomické, statické 
i stavebně fyzikální.

 � V některých případech lze efektivně spolu s radonem 
snížit i vlhkostní stav domu. To je opět důvod, proč 
je dobré posuzovat ochranu proti radonu v širších 
souvislostech.

 � Způsob ochrany mohou ve velké míře ovlivnit i maji-
telé a uživatelé předmětných objektů. Nemusí akcep-
tovat značné zásahy do konstrukce, které si vynucují 
omezení pobytu, stěhování do vyšších pater atd. Ně-
kdy bývá problematické umístit i jedinou stoupačku 
do pobytových prostor, jindy je zase nepřijatelný zá-
sah z exteriéru a instalace jakýchkoliv prvků na fasádu 
objektu.

Dalším velmi významným parametrem, který ovlivňuje 
volbu, je účinnost jednotlivých protiradonových opatře-

ní (Tab. 3o) [7]. Účinností zde v souladu s ČSN 73 0601 
(2019) rozumíme procentuální vyjádření poklesu koncen-
trace radonu k hodnotě před opatřením podle vztahu (1): 

[%] (1)

kde u je účinnost opatření [%], Cp resp. Ck, je koncentrace 
radonu [Bq/m3] v pobytovém prostoru zjištěná průkaz-
ným měřením před opatřením, resp. po provedených 
opatřeních.

Poslední sloupec v Tab. 3o udává maximální koncentraci 
radonu v interiéru, do které lze použít dané opatření, aby 
koncentrace radonu v domě poklesla těsně pod referenč-
ní úroveň 300 Bq/m3. 

Tab. 3o. Účinnosti protiradonových opatření  
ve stávajících stavbách

Opatření
Účinnost (%)

Typický 
rozsah

Koncentrace 
do (Bq/m3)

Nové podlahové konstrukce 
s protiradonovou izolací 35–45 535

Nové podlahové konstrukce 
s protiradonovou izolací + přirozené 
odvětrání podloží nebo přirozené 
odvětrání podlahové vzduchové 
mezery

45–55 655

Nové podlahové konstrukce 
s protiradonovou izolací + nucené 
odvětrání podloží nebo nucené 
odvětrání podlahové vzduchové 
mezery

80–90 2 950

Nucené odvětrání podloží  
bez výměny podlahových  
konstrukcí

80–95 5 900

Těsnění přísunových cest 
v kontaktních konstrukcích  
(trhlin, prostupů atd.)

10–40 490

Zvýšení intenzity větrání 
pobytového prostoru  
přirozeným způsobem

20–40 490

Zvýšení intenzity větrání pobytového 
prostoru nuceným způsobem 50–70 980

Zvýšení intenzity větrání 
v kontaktním podlaží bez 
pobytového prostoru

25–45 535

Základní postup výběru protiradonového opatření ve stá-
vajících stavbách je tedy následující:

1. podle změřených koncentrací radonu v objektu se 
vyberou opatření s dostatečnou účinností (Tab. 3o),

2. obhlídkou na místě se zjistí aplikovatelnost opatření 
vybraných dle bodu 1),

u =               ·100
Cp – Ck

Cp
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3. posoudí se stavebně fyzikální souvislosti vyvolané 
aplikací konkrétního opatření (výskyt pozitivních a ne-
gativních doprovodných účinků),

4. možnosti řešení se prodiskutují s majitelem objektu, 
který stanoví další případná omezení týkající se roz-
sahu prací a způsobu jejich provedení,

5. vybere se optimální řešení s minimem negativních 
projevů, maximální účinností a akceptované majite-
lem objektu.

Proces volby protiradonového opatření lze znázornit 
schématem na Obr. 4o. Podrobnosti k volbě opatření 
včetně podmínek použití jsou uvedeny v odstavcích 6.2 až 
6.3. Ve schématu nejsou zahrnuty objekty, kde je zdrojem 
radonu stavební materiál.

Základním kritériem, podle kterého volíme druh a roz-
sah opatření, je úroveň koncentrace radonu ve stávající 
stavbě. U staveb, v nichž koncentrace radonu nepřevy-
šuje 500 Bq/m3, se volí opatření jednodušší zaměřená na 
utěsnění významných přísunových cest a zvýšení inten-
zity větrání. Ve stavbách s vyšší koncentrací rozhoduje 
o protiradonových opatřeních technický stav kontaktních 
konstrukcí a skutečnost, zda jsou v kontaktních podlažích 
pobytové prostory.

6.2 Ochrana staveb, v nichž koncentrace 
radonu nepřevyšuje 500 Bq/m3

V této kategorii se doporučuje volit opatření jednodušší 
zaměřená podle výsledků měření koncentrace radonu 
na:

 � utěsnění významných vstupních cest radonu z podloží 
do interiéru, zejména trhlin a prostupů v kontaktních 
konstrukcích, zakrytí revizních, vodoměrných a ostat-
ních šachet, atd.;

 � zvýšení přirozené intenzity větrání tam, kde se pro-
kázalo, že vyšší hodnota koncentrace radonu je způ-
sobena intenzitou větrání nižší než 0,3 h–1. Zvýšení 
přirozené intenzity větrání se převážně zajišťuje vy-
tvořením dodatečných okenních nebo stěnových vět-
racích štěrbin, nebo účinnějším šachtovým větráním, 
kdy ale musí být zároveň zajištěn dostatečný přívod 
čerstvého vzduchu do větraného podlaží (snížení 
koncentrace větráním musí být účinnější než zvýšení 
přísunu radonu v důsledku většího podtlaku);

 � utěsnění stropní konstrukce nad kontaktním pod-
lažím bez pobytového prostoru nebo nad izolačním 
podlažím a zvýšení intenzity větrání v těchto pod-
lažích;

 � instalaci jednoduchých větracích systémů podloží, 
jejichž realizace není podmíněna výměnou podlah 
(Sešit P);

 � zvýšení intenzity větrání pobytového prostoru pomocí 
malých lokálních ventilačních jednotek s rekuperací 
tepla.

6.3 Ochrana staveb, v nichž je koncentrace 
radonu větší než 500 Bq/m3

Podle výsledků měření koncentrace radonu a stavebně 
technického stavu objektu se volí z následujících opatření:

 � zvýšení intenzity větrání prostřednictvím instalace 
nuceného větrání s rekuperací tepla (volí se zejména 
tehdy, když jsou kontaktní konstrukce v dobrém stavu 
nebo když jsou zdrojem radonu i stavební materiály; 
vyžaduje relativně těsnou obálku budovy);

 � instalace větracího systému podloží pod objektem 
(Sešit P). Doporučuje se používat takové systémy, 
jejichž realizace není podmíněna výměnou podlah 
(toto opatření vyžaduje relativně těsnou podlahovou 
konstrukci);

 � u těch objektů s pobytovým prostorem v kontakt-
ních podlažích, kde je nevyhovující technický stav 
podlah nebo kde by účinnost větracích systémů pod-
loží byla nízká, např. v důsledku nízké propustnosti 
podloží nebo vysoké netěsnosti stávající podlahové 
konstrukce, se navrhuje výměna stávajících podlah 
za nové obsahující protiradonovou izolaci (Sešit I) 
nebo hydroizolaci provedenou v kombinaci s větracím 
systémem podloží (Sešit P) nebo s ventilační vrstvou 
(Sešit M); při návrhu protiradonové izolace se postu-
puje jako u nových staveb;

 � u těch objektů s pobytovým prostorem v kontaktních 
podlažích, kam radon proniká suterénními stěnami 
nebo kde je jejich zvýšená vlhkost, se kolem stěn vy-
tvoří odvětrané ventilační vrstvy (Sešit M);

 � nepomůže-li utěsnění stropní konstrukce nad kon-
taktním podlažím bez pobytového prostoru nebo 
nad izolačním podlažím a zvýšení intenzity větrání 
v těchto podlažích, lze navrhnout kombinaci s větra-
cími systémy podloží nevyžadujícími výměnu podlah 
(u objektů s kontaktními podlažími bez pobytového 
prostoru) nebo úpravu povrchu zeminy v izolačním 
podlaží snižujícím přísun radonu do tohoto podlaží.

Výše uvedená opatření se doporučuje provádět v kom-
binaci s utěsněním vstupních cest radonu do interiéru, 
zejména trhlin a prostupů v kontaktních konstrukcích.
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Při budování nových podlah se doporučuje protira-
donovou izolaci provést v celé ploše, tj. i pod stěnami. 
V opačném případě musí být posouzeny důsledky ne-
celistvosti izolace na účinnost protiradonových opatření 
a na vlhkostní stav objektu (zejména stěn) a proveden 
návrh řešení, například podle Sešitu I.

6.4 Ochrana pobytových prostorů při změně 
stávajících staveb

Při plánování stavebních úprav a změn stávajících staveb, 
které mohou ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě (např. 
úpravy, které zasahují do kontaktních konstrukcí, mění 
vzduchotěsnost obálky budovy nebo způsob proudění 
vzduchu uvnitř budovy, při nichž dochází ke změně sys-
tému vytápění nebo větrání a při nichž se mění způsob 

užívání stavby nebo její části), musí být navržena a prove-
dena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace 
radonu v pobytovém prostoru stavby. 

Příklady úprav, které mohou mít vliv na koncentraci ra-
donu ve stavbě, jsou:

 � zásahy v kontaktních konstrukcích, které narušují 
celistvost stávající hydroizolace nebo protiradonové 
izolace, nebo při nichž vznikají otvory v konstrukci bez 
hydroizolačních vrstev (například dodatečně prová-
děné prostupy kontaktními konstrukcemi, výměna 
podlahových konstrukcí atd.);

 � opatření snižující vlhkost kontaktních konstrukcí 
(například dodatečné provádění hydroizolace sute-
rénního zdiva, vkládání izolace pod stěny, injektáže 

Obr. 4o. Proces volby 
protiradonového opatření 
ve stávajících stavbách  
(Ci – změřená koncentrace 
radonu v interiéru,  
Cref – referenční úroveň, 
Cnh – návrhová hodnota 
koncentrace radonu ve 
stavbě)

Stavba 
s izolačním podlažím?

ne

� Utěsnit strop nad 
   izolačním podlažím
� Zvýšit větrání 
   izolačního podlaží
� Utěsnit povrch zeminy 
   v izolačním podlaží

� Utěsnit strop nad 
   kontaktním podlažím
� Zvýšit větrání 
   kontaktního podlaží
� Instalovat odvětrání 
   podloží

ano

ano

Zvýšit intenzitu větrání 
pobytového prostoru

Odvětrání podloží 
instalované bez výměny 

podlah (Sešit P)

Pro�radonová izolace (Sešit I) 
nebo hydroizolace (podle toho,

 je-li návrhová intenzita 
větrání ≤ 0,6 h−1) v kombinaci 

s odvětráním podloží 
(Sešit P) nebo s ven�lační 

vrstvou (Sešit M)

Intenzita větrání menší 
než 0,3 h−1?

Kontrolní měření 
Ci < Cref / Cnh ?

Pobytový prostor 
v kontaktním podlaží?

Je nutná rekonstrukce 
podlah?

Stavebnětechnický 
průzkum + měření radonu

ne

ne

ne

ne

ne

ano

Jednoduchá opatření − 
těsnění prostupů, 
dveří do sklepa, 
zvýšení větrání 
ve sklepě atd.

Koncentrace menší než 
500 Bq/m3?

ano

ano

ano

OK

Kontrolní měření 
Ci < Cref / Cnh ?

ano

OK
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zdiva, vytváření vzduchových kanálků nebo vrstev 
vně i uvnitř stavby atd.);

 � úpravy měnící vzduchotěsnost obálky budovy (na-
příklad výměna oken, zateplení obvodového pláště, 
snížení průvzdušnosti střešního pláště v důsledku 
výměny krytiny nebo vytvoření nového střešního 
souvrství s celkově nižší průvzdušností atd.);

 � zásahy měnící vzduchotěsnost konstrukcí oddělují-
cích nepobytové prostory od prostorů pobytových 
(například dodatečné provádění prostupů ve stropu 
nad sklepem, nové vstupy do garáží, změna vzducho-
těsnosti stropu mezi posledním nadzemním podlažím 
a půdou atd.);

 � změny nebo úpravy systémů pro větrání nebo vytá-
pění (například instalace nebo naopak odstranění 
větracích ventilátorů, vzduchotechnických systémů, 
větracích průduchů a zemních vzduchových kolek-
torů, instalace podlahového topení v kontaktních 
konstrukcích, připojení domu k zemnímu plošnému 
kolektoru nebo vrtu pro tepelné čerpadlo atd.);

 � přeměna nepobytových prostorů na pobytové (na-
příklad změna půdy na vytápěný podkrovní prostor, 
přeměna sklepa na pobytový prostor atd.).

Typ a rozsah protiradonového opatření se volí podle typu 
stávající stavby, rozsahu plánované stavební úpravy, měře-

ní koncentrace radonu a dalších podrobných diagnostic-
kých měření provedených ve stavbě před realizací staveb-
ní úpravy a podle předpokládané účinnosti jednotlivých 
protiradonových opatření.

7 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

Jak již z předcházejících kapitol vyplynulo, jsou výsledky 
měření radonu nedílnou součástí podkladů pro návrh pro-
tiradonových opatření v nových a zejména ve stávajících 
stavbách. Projektant protiradonového opatření by měl 
v prvé řadě využívat měření radonu, které vypracovaly 
subjekty vlastnící povolení k této činnosti od Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich seznam je k dis-
pozici například na internetové adrese www.sujb.cz. Pro 
maximální využití výsledků měření uváděných v proto-
kolech je zapotřebí, aby projektant měl alespoň základní 
informace o metodách měření a o případných nejistotách, 
které je doprovází. 

7.1 Základní metody měření radonu  
ve stavbách

Chování radonu v domě

Koncentrace radonu v budovách není konstantní, ale mění 
se v průběhu roku i během jediného dne tak, jak se mění 
podtlak v domě, ventilační podmínky a způsob užívání 
(Obr. 5o). Je-li zdrojem radonu podloží, je typické chování 
koncentrace radonu uvnitř domu toto:

 � v zimních měsících je koncentrace radonu v interiéru 
větší než v měsících letních; rozdíl může být až cca 
dvojnásobný;

 � nejvyšší koncentrace bývají v interiéru v brzkých ran-
ních hodinách, přes den klesají a večer začínají opět 
růst; rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší denní hodnotou 
může být i řádový;

 � ve vytápěných objektech je koncentrace radonu vyšší 
než v objektech nevytápěných;

 � v užívaných objektech je koncentrace radonu nižší než 
v objektech uzavřených a neobývaných;

 � nejvyšší koncentrace radonu bývají v podlažích, které 
mají kontakt s podložím.

Délka měření

Z výše uvedeného je zřejmé, že má-li mít měření ales-
poň nějakou vypovídací hodnotu, musí být prováděno 
po delší dobu. Je-li potřeba rychle rozhodnout o úrov-

Průměrná hodnota z integrálních detektorů Záznam z kontinuálního monitoru

Obr. 5o. Časové 
variace koncentrace 
radonu v obývacím 
pokoji rodinného 
domu zaznamenané 
kontinuálním monitorem 
a integrálním detektorem 
(fotky zleva – stopový 
detektor RamaRn, 
elektretový detektor, 
kontinuální monitor)



17

Vo
lb

a 
pr

ot
ir

ad
on

ov
ýc

h 
op

at
ře

ní

P   D   I   O   M   SRNA   G   C   V   

ni koncentrace radonu v domě (příprava podkladů pro 
projekt protiradonových opatření nebo ověření jejich 
účinnosti), je minimální akceptovatelná délka měření 
jeden týden. K těmto účelům slouží většinou elektreto-
vé detektory nebo kontinuální monitory. Výrazně větší 
vypovídací schopnost poskytuje několikaměsíční mě-
ření stopovými detektory typu RamaRn, zejména je-li 
prováděno mimo letní měsíce. Pro posouzení ozáření 
uživatelů staveb se nejvíce hodí měření stopovými de-
tektory osazenými v domě po dobu celého jednoho 
roku. To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že dům 
je obýván a všechny vytápěcí, větrací a technologické sys-
témy jsou provozovány běžným způsobem. Zajímá-li nás 
ale koncentrace radonu jakožto charakteristika stavby 
(bez ohledu na uživatelský režim), stačí týdenní měření 
koncentrace radonu prováděné současně s měřením 
intenzity větrání.

Základní metody měření

Integrální měření – je měření, jehož výsledkem je průměr-
ná hodnota koncentrace radonu v domě za dobu expozi-
ce. Nejčastější typy integrálních detektorů jsou elektrety 
a stopové detektory typu RamaRn. Výhodou tohoto měření 
je nízká cena, nevýhodou pak, že není znám průběh kon-
centrace v čase, z něhož by bylo možno vyhodnotit, jak je 
výsledek ovlivněn způsobem užívání, větráním atd.

Kontinuální měření – je měření, jehož výsledkem je časo-
vý záznam koncentrace radonu za celou dobu expozice. 
Provádí se kontinuálními monitory a jeho výhodou je, že 
ukazuje změny koncentrace radonu v čase. 

Nejistota měření

Průměrná nejistota všech měření koncentrace radonu 
v domě je cca 20 %.

7.2 Využití výsledků integrálního měření 

Integrální měření je základní měření, jehož výsledky 
musí být k dispozici vždy (Kapitola 5). Aby bylo možné 
co nejvíce využít potenciál tohoto měření, je třeba, aby 
integrální detektory byly osazeny v případě rodinných 
domků do všech místností (obytných i neobytných, např. 
sklepů, dílen, garáží, tělocvičen atd.) v kontaktních pod-
lažích a do všech obytných místností v podlažích vyšších. 
Je-li v jednom objektu k dispozici více měření (například 
týdenní hodnoty z elektretů a tříměsíční měření stopový-
mi detektory), přisuzuje se jednotlivým sadám výsledků 
význam podle období expozice, způsobu užívání domu 
v době expozice atd. Obdržené výsledky v podobě map 
koncentrací radonu v jednotlivých podlažích lze ve většině 
případů hodnotit podle typických situací, které jsou níže 
rozebrány.

V části kontaktního podlaží jsou výrazně vyšší  
koncentrace 

Jsou-li u nepodsklepeného domu v části kontaktního 
podlaží (může se jednat o pouhou jednu místnost nebo 
o skupinu místností) zjištěny výrazně vyšší koncentrace 
než ve zbývající části podlaží (Obr. 6o), lze se domnívat, 
že v části s vyššími koncentracemi se bude nacházet zdroj 
radonu (například revizní či vodoměrná šachta, netěsný 
prostup instalačních vedení, trativod, vyschlá gula, prken-
ná podlaha, vyústění přívodu vzduchu pro kamna na tuhá 
paliva, který je uložen v zemi atd.). Tato úvaha platí samo-
zřejmě jen za předpokladu, že všechny místnosti mají při-
bližně stejnou intenzitu větrání (jsou použita stejná okna, 
v domě nejsou nerovnoměrně umístěné větrací průduchy 
nebo mechanické ventilační systémy atd.). Podaří-li se 
v rámci stavebnětechnického průzkumu zdroj objevit, lze 
rozsah protiradonového opatření výrazně omezit.

Zdrojem radonu v domě je sklep

Je-li sklep hlavním zdrojem radonu v domě, musí být 
ve sklepě nejvyšší hodnoty koncentrace radonu. Vyšší 
koncentrace jsou také v částech domu, kam ústí vstu-
py a schodiště do sklepa (Obr. 7o). Opatření se podle 
okolností mohou zaměřit na snížení koncentrace radonu 
ve sklepě, například zvýšením intenzity větrání a na za-
bránění pronikání radonu ze sklepa do přízemí domu 
(utěsnění dveří, oddělení schodiště atd.).

Rovnoměrné rozložení koncentrací v kontaktním podlaží

Neodlišují-li se významně koncentrace radonu v jednotli-
vých místnostech kontaktního podlaží (Obr. 8o), může to 
být způsobeno celou řadou příčin, jako například špatnou 
kvalitou kontaktních konstrukcí (podlah) ve všech místnos-
tech, velmi nízkou intenzitou větrání v celém domě nebo 
kombinací rozdílného přísunu radonu a rozdílné intenzity 
větrání. Ve většině případů lze tu pravou příčinu objevit při 
stavebnětechnickém průzkumu objektu (v novějším objek-

Obr. 6o. Zdroj radonu v domě se s největší pravděpodobností 
nachází v kuchyni

415 Bq/m3

1 520 Bq/m3

930 Bq/m3 490 Bq/m3

LOŽNICE KUCHYNĚ

HALA

OBÝVACÍ 
POKOJ
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tu s těsnými okny bude za stav zodpovědná nízká intenzita 
větrání, ve starším objektu zase spíše nekvalitní a netěsné 
podlahy). V některých domech s velmi nízkou intenzitou 
větrání, může být rovnoměrné rozložení koncentrací (až 
do hodnoty kolem 1 000 Bq/m3) zapříčiněno i exhalací ra-
donu ze stavebních materiálů. Při pochybnostech o příčinách 
a zdrojích radonu je třeba si vyžádat doplňková měření, při-
nejmenším příkonu prostorového dávkového ekvivalentu, 
kontinuálních průběhů koncentrace radonu ve vybraných 
místnostech a koncentrace radonu ve vzorcích vzduchu ode-
braných z míst, kterými by mohl radon pronikat z podloží.

7.3 Využití výsledků kontinuálního měření 

Kontinuální měření může poskytnout důležité informace 
využitelné při návrhu protiradonových opatření ve stáva-
jících stavbách zejména v následujících situacích.

 � Stanovení koncentrace radonu na pracovišti v prů-
běhu pracovní doby nebo ve školských zařízeních 
jen v době vyučování nebo přítomnosti žáků. Tako-
vouto informaci integrální detektory nemohou po-
skytnout.

 � Stanovení rychlosti přísunu radonu do vybraných 
místností. Na základě tohoto údaje lze usuzovat, zdali 
je zdrojem radonu podloží nebo stavební materiál 
a do které místnosti se radon přisouvá nejrychleji.

 � Posouzení vlivu chování uživatelů na průběh koncen-
trace radonu.

 � Nastavení pracovního režimu a výkonu nucených sys-
témů větrání podloží, ventilačních vrstev nebo inte-
riéru.

7.4 Využití současného měření intenzity 
větrání a koncentrace radonu

Intenzita větrání se nejčastěji stanovuje pomocí pasivních 
integrálních měřidel indikačních plynů [10], které jsou 
zcela zdravotně nezávadné, takže uživatelé mohou v prů-
běhu měření dům užívat tak, jak jsou zvyklí. Výsledky 
současného měření koncentrace radonu a intenzity vě-
trání jsou zcela nepostradatelné v následujících oblas-
tech.

 � Návrh větracích systémů pro snížení koncentrace 
radonu v interiéru. Na základě znalosti koncentra-
ce radonu a intenzity větrání lze jednoznačně určit 
rychlost přísunu radonu do stavby, z které celý návrh 
větracího systému vychází. Z hlediska návrhu větra-
cího systému je totiž obrovský rozdíl mezi tím, zdali 
byla určitá koncentrace radonu (např. 800 Bq/m3) 
stanovena při intenzitě větrání 0,1 h−1, nebo při in-
tenzitě 0,4 h−1. V druhém případě je přísun radonu do 
interiéru čtyřikrát větší, což si vyžádá i čtyřikrát větší 
množství čerstvého větracího vzduchu (pro pokles 
koncentrace radonu na stejnou úroveň).

 � Objektivní stanovení koncentrace radonu ve stavbě, 
jakožto charakteristiky stavby, která nezávisí na uži-
vatelích a jejich větracích zvyklostech. Takto stanove-
ná koncentrace radonu by se měla používat v těch 
situacích, kdy nehodnotíme ozáření, ale kvalitu stav-
by, jako například kolaudační řízení, nákup a prodej 
nemovitosti atd.

Problém je totiž v tom, že koncentrace radonu ve stavbě 
je sama o sobě subjektivní veličina. Závisí totiž na dvou 
parametrech – přímo úměrně na přísunu radonu a ne-
přímo úměrně na intenzitě větrání, což lze vyjádřit vzta-
hem (2). Zatímco přísun radonu odráží kvalitu ochrany 

Obr. 8o. Situace vyžadující 
zvýšenou pozornost při 
hledání příčin zvýšených 
koncentrací radonu
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Obr. 7o. Hlavním zdrojem 
radonu v domě je sklep, 
odkud radon proniká 
schodištěm do 1. NP
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stavby proti radonu, intenzita větrání závisí na uživate-
lích.

[Bq/m3] (2) 

kde CRn je koncentrace radonu ve stavbě [Bq/m3], J je pří-
sun radonu [Bq/m3h] a n je intenzita větrání [h−1]. 

Podle ČSN EN 15665/Z1 musí být v době užívání pobytové 
prostory staveb větrány s minimální intenzitou větrání 
0,3 h−1. Tohoto požadavku lze využít k objektivizaci kon-
centrace radonu tak, že se změřená koncentrace přepo-
čítá podle vztahu (3) na hodnotu, která by odpovídala 
intenzitě větrání 0,3 h−1. Takto stanovená koncentrace 
radonu je už parametrem stavby a dá se porovnávat s re-
ferenční nebo dohodnutou hodnotou.

[Bq/m3] (3)

kde C0,3 je koncentrace radonu v místnosti při intenzitě 
větrání 0,3 h−1 [Bq/m3], C je změřená koncentrace rado-
nu v místnosti [Bq/m3] a n je intenzita větrání změřená 
současně s koncentrací radonu [h−1]. 

Představme si například, že pro účely kolaudačního řízení 
byla ve stavbě změřena koncentrace radonu 360 Bq/m3 
a současně i intenzita větrání 0,2 h−1. Při kolaudaci se ne-
zkoumá ozáření, ale to, zda ve stavbě jako takové je kon-
centrace radonu při splnění všech normových požadavků 

pod referenční úrovní. S referenční úrovní tedy musíme 
porovnávat takovou koncentraci radonu, která odpovídá 
minimální požadované intenzitě větrání 0,3 h−1. Dosadí-
me-li do vztahu (3) za C = 360 Bq/m3 a za n = 0,2 h−1, bude 
koncentrace radonu při intenzitě větrání 0,3 h−1 rovna 
240 Bq/m3. Koncentrace radonu je tedy pod referenč-
ní úrovní. Kdyby ale byla v domě změřena koncentrace 
radonu 200 Bq/m3 a současně intenzita větrání 0,5 h−1, 
pak při intenzitě větrání 0,3 h−1 bude v domě koncentrace 
radonu 333 Bq/m3. V tomto případě by byla ochrana proti 
radonu nedostatečná.

7.5 Hodnocení výsledků měření 

Všechny změřené hodnoty koncentrace radonu je třeba 
posuzovat v širších souvislostech, tj. v jakém ročním ob-
dobí byly stanoveny, jak dlouhá byla expoziční doba, zda 
v době měření byl dům obýván a vytápěn, zdali v něm 
neprobíhaly rekonstrukční práce, jak těsná jsou v objektu 
okna atd. Rozhodně nelze jen tak bez povšimnutí pone-
chat koncentrace pod referenční úrovní, neboť to může 
být jen nereprezentativní výsledek krátkodobého měření.

Závěrem nezbývá než zdůraznit, že za správný návrh pro-
tiradonových opatření zodpovídá projektant. Z protokolů 
o měření by tedy neměl automaticky přebírat všechna 
doporučení jak dům ozdravit, ale měl by se nad zjištěnými 
skutečnostmi zamyslet a provést vlastní rozhodnutí, které 
může, ale i nemusí odpovídat doporučením měřící firmy.

 CRn =
J
n

 C0,3 =
C · n 
0,3
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