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1 VENTILÁTORY
1.1 Návrh ventilátoru
Volba ventilátoru je velmi důležitým bodem návrhu aktivně větraných systémů, neboť ventilátor je tím rozhodujícím prvkem, na kterém závisí výsledná účinnost opatření.
Používají se proto jen ventilátory o nejvyšší kvalitě a spolehlivosti a s co možná nejdelší životností. Výkon ventilátoru se navrhuje vždy v závislosti na tlakových ztrátách
v odvětrávacím potrubí a typu opatření.

 ventilátor situovat v místech vzdálených
od pobytových místností domu,
 oddělit ventilátor z obou stran od potrubí
pomocí pružných přírub,
 přichycení ventilátoru ke stavebním konstrukcím
provést pružně,
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 ventilátor zakrýt zvukově izolačním krytem,
 neměnit náhle průřezy potrubí,

V případě větracích systémů podloží se ventilátor volí
podle:
 množství a typu odsávacích prostředků,
 předpokládaných tlakových ztrátách v podloží
závisících na propustnosti podloží,
 poměru propustností vrstvy pod podlahou
a níže situovaného podloží kd/ks,
těsnosti
podlah.

Obecně platí, že čím větší je půdorys objektu, menší plocha
odsávacích prostředků, nižší poměr kd/ks a větší netěsnost
podlah, tím výkonnější ventilátor by měl být použit [1].
U ventilačních vrstev závisí volba ventilátoru na:
 těsnosti ohraničujících konstrukcí,
 množství, velikosti a tvaru prolisů (nopů),
 ploše a výšce ventilační vrstvy.
Čím více prolisů zasahuje do ventilační vrstvy, čím menší
je její výška a těsnost ohraničujících konstrukcí, tím větší
výkon ventilátoru je třeba zvolit.
Na druhé straně nesmí být ale ventilátor zbytečně předimenzován. Při velkých množstvích odsávaného vzduchu
se totiž výrazněji projevují negativní účinky jednotlivého
opatření.
Uplatnění zde naleznou ventilátory potrubní, střešní i nástěnné, které jsou schopny dopravovat vzduch o vlhkosti
80 až 100 % a přitom odolávat protékající zkondenzované
vodě. Vlhkému prostředí musí odpovídat i elektroinstalace. Ventilátor by měl být dále odolný vůči zvýšené prašnosti dopravovaného vzduchu.
Ventilátor se umísťuje v takových místech, aby potrubí
procházející interiérem bylo na sací straně ventilátoru. Tak
je zajištěno, že případné netěsnosti v potrubí nepovedou
ke zvýšení interiérové koncentrace radonu.
Pro omezení přenosu hluku a chvění od ventilátoru se
doporučuje:

 v prostupech konstrukcemi obalit potrubí
zvukoizolačním materiálem.

1.2 Regulační prvky
Regulační prvky umožňují nastavit výkon ventilátoru
a cyklický režim, a proto jsou nedílnou součástí každého
aktivního větracího systému. S jejich pomocí lze seřídit
množství odváděného půdního vzduchu tak, aby na jedné
straně byla zajištěna dostatečná účinnost systému, a aby
na straně druhé byly co možná nejvíce potlačeny doprovodné negativní jevy. Ty lze eliminovat i provozováním
ventilátoru v cyklickém režimu, což může navíc přispět
k úspoře provozních nákladů. V chladném období roku,
kdy v odvětrávacím potrubí kondenzuje vodní pára, musí
být ale cyklický režim nahrazen režimem kontinuálním,
aby se předešlo poškození ventilátoru.
V mnoha případech může být výhodné provozovat větrací
systémy podle aktuální průběžně monitorované koncentrace radonu v interiéru. Jakmile koncentrace na čidle
překročí požadovanou – návrhovou hodnotu, dojde k automatickému sepnutí ventilátoru a po poklesu koncentrace na hodnotu danou spínací diferencí (hysterezí) k jeho
vypnutí. Vzhledem k tomu, že dynamika poklesu a nárůstu
koncentrace radonu je v každém domě jiná (někde se
koncentrace radonu mění velmi rychle, jinde pomaleji),
musí být hystereze určena individuálně a dostatečně robustně, aby nedocházelo ke spínání ventilátoru v krátkých
časových intervalech.
Mezi základní regulační prvky patří:
 elektronické nebo transformátorové regulátory napětí s polohovou nebo plynulou regulací, které slouží
k seřízení výkonu ventilátoru prostřednictvím nastavení počtu otáček,
 programovatelné časové spínače s možností nastavení délky pracovní periody i prodlevy, které jsou
nezbytné pro provozování cyklického režimu.
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 měřící systém s kontinuálními sondami koncentrace
radonu, řídící a vyhodnocovací jednotkou a spínacím
relé pro ovládání ventilátoru podle aktuální koncentrace radonu.
Seřízení počtu otáček, určení hystereze, nebo nastavení
délky pracovní a klidové periody při cyklickém režimu se
provádí podle rychlosti poklesu koncentrace radonu v interiéru po zapnutí ventilátoru a podle rychlosti nárůstu
Příklad časového spínače
s denním a týdenním
programem

Příklad napěťového
regulátoru otáček
s pětipolohovou regulací

koncentrace radonu v interiéru po vypnutí ventilátoru.
Obě rychlosti se získají kontinuálním měřením. Nelze-li
měření provést ve všech pobytových místnostech v kontaktu s podložím, umístí se kontinuální monitor alespoň
do místnosti, v níž byla zjištěna nejvyšší rychlost přísunu
radonu. Při odvozování délky pracovní a klidové periody
z analýzy nárůstové a poklesové křivky je třeba zohlednit
intenzitu větrání v místnosti v době měření a roční období, v němž měření proběhlo.
Příklad kontinuálního čidla
koncentrace radonu a řídící jednotky
pro bezdrátové ovládání ventilátoru.
Takovéto systémy mohou být
součástí inteligentního řízení domu.

1.3 Typy ventilátorů

Střešní radiální ventilátor
Použití: Delší potrubí s větší tlakovou ztrátou. Vhodný pro odvod vzduchu ze všech typů
odsávacích prostředků. Osazuje se na konec odvětrávacího potrubí.
Ventilátor jer určen pro provoz ve vnějším prostředí. Je zcela odolný vůči kondenzující
vodě.
Výkonová charakteristika: Pro odsávání půdního vzduchu jsou vhodné takové typy,
které jsou schopny vytvářet podtlak od 100 do 250 Pa při objemovém toku vzduchu
250 až 100 m3/h.
Příkon: 19–86 W

Varianty osazení

S1
Použití:
Osazení na konci stoupacího potrubí
vloženého do stávajícího nepoužívaného komínového průduchu. Nelze použít u víceprůduchových komínů, jsou-li
ostatní průduchy používány.
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Příklad provedení

S2
Použití:
Osazení na konci stoupacího potrubí
prostupujícího střechou domu. Vyústění nad střechou musí být v dostatečné
vzdálenosti od střešních oken, vikýřů
a nasávacích otvorů vzduchotechniky.

Prvky protiradonových systémů

O I P M SRNA D V C G

S3
Použití:
Osazení vně domu nad terénem při odvodu půdního vzduchu prostřednictvím
horizontálního odvětrávacího potrubí
uloženého pod terén.
Výška osazení nad terénem musí být
větší než je obvyklá výška sněhové pokrývky v daném místě.

S4
Použití:
Osazení vně domu nad terénem při
obvodové stěně domu. V zimních měsících může na stěně namrzat kondenzující vodní pára ze vzduchu odváděného
ventilátorem.
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Potrubní radiální ventilátor
Použití: Delší potrubí s větší tlakovou ztrátou. Vhodný pro odvod
vzduchu ze všech typů odsávacích prostředků.
Nevýhodou tohoto typu ventilátoru je, že u něho mohou vznikat
problémy s odolností vůči protékající zkondenzované vodě. Při
instalaci v horizontální poloze musí být skříň oběžného kola odvodněna, aby zde nedocházelo k hromadění kondenzátu.
Výkonová charakteristika: Pro odsávání půdního vzduchu jsou
vhodné takové typy, které jsou schopny vytvářet podtlak od
100 do 250 Pa při objemovém toku vzduchu 250 až 100 m3/h.
Příkon: 40–70 W

Příklad provedení

Varianty osazení

R1
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Použití: Osazení v půdním prostoru na stoupací potrubí. Vyústění nad střechou musí být v dostatečné
vzdálenosti od střešních oken, vikýřů a nasávacích otvorů vzduchotechniky.

R2

Použití: Osazení ventilátoru v případě, kdy je stoupací potrubí vloženo do stávajícího komínového
průduchu. Jsou-li sousedními průduchy odváděny spaliny o vysoké teplotě (například od kamen
na tuhá paliva), musí být stoupací potrubí z nehořlavého materiálu.

R3

Použití: Osazení na horizontálním odvětrávacím potrubí v prostoru sklepa nebo v prostoru půdy.
Radiální potrubní ventilátor osazený v horizontální poloze v prostředí s nižší teplotou než je teplota
odváděného vzduchu musí být odvodněn. Potrubí má z obou stran sklon od ventilátoru.
V zimních měsících může na mřížce namrzat kondenzující vodní pára z odváděného vzduchu
a odkapávající kondenzát a rampouchy mohou poškodit fasádu.
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R4

12

Použití: Osazení na svislou část odvětrávacího potrubí v prostoru sklepa při odvodu půdního vzduchu
z podloží pod domem s podzemními podlažími nebo ze vzduchové mezery v podlaze podzemního
podlaží. Při vyústění nad terénem v dostatečné vzdálenosti od obvodové stěny, nebude na ní namrzat
kondenzující vodní pára z odváděného vzduchu.
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Nástěnný radiální ventilátor
Použití: Delší potrubí s větší tlakovou ztrátou. Vhodný pro odvod vzduchu
ze všech typů odsávacích prostředků. Osazuje se do vnějšího prostředí
na konec odvětrávacího potrubí.
Do ventilátoru nesmí stékat kondenzát vody z potrubí.
Výkonová charakteristika: Pro odsávání půdního vzduchu jsou vhodné
takové typy, které jsou schopny vytvářet podtlak od 100 do 250 Pa při
objemovém toku vzduchu 250 až 100 m3/h.
Příkon: 60–110 W

Příklad provedení

Varianty osazení

N1

Použití: Osazení na vnější straně obvodové stěny při odvádění půdního vzduchu z odsávacího vrtu
nebo z odvětrávacího potrubí. Odkapávající a v zimním období namrzající kondenzát může poškodit
fasádu.
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Potrubní axiální ventilátor
Použití: Kratší potrubí s malou tlakovou ztrátou, tj. pro zvýšení intenzity větrání ve sklepích či technických místnostech nebo pro
odvod vzduchu přímo z odsávacího potrubí či jednotlivých vrtů.
Přednostně se osazuje v horizontální poloze.
Není vhodný pro zajištění transportu vzduchu stoupacím potrubím,
pro objekty s netěsnými podlahami, pro malý poměr kd/kp a pro
jinou než vysokou propustnost horní vrstvy podloží pod objektem.
Důležité je použití venkovní mřížky s velmi nízkou tlakovou ztrátou.
Výkonová charakteristika: Tyto ventilátory jsou schopny vytvářet
podtlak od 30 do maximálně 60 Pa při objemovém toku vzduchu
120 až 20 m3/h.
Příkon: 12–20 W

Příklad provedení

Varianty osazení

A1
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Použití: Odvádění půdního vzduchu z odsávacího vrtu nebo z odsávacího potrubí.
V zimních měsících může na mřížce namrzat kondenzující vodní pára z odváděného vzduchu.

A2

Použití: Odsávání přímo přes zeď pro zvýšení intenzity větrání ve sklepích, technických a izolačních
podlažích atd. V zimních měsících může na mřížce namrzat kondenzující vodní pára z odváděného
vzduchu.

A3

Použití: Kratší odvětrávací potrubí s malou tlakovou ztrátou. V zimních měsících může na mřížce
namrzat kondenzující vodní pára z odváděného vzduchu.
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2 STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE
Střešní ventilační hlavice zakončuje stoupací potrubí
nad střechou. Jejím úkolem je zabránit vtékání vody do
ventilačního systému, zlepšit komínový tah a eliminovat
redukci tahu při silném větru. Ventilační hlavice mohou
být plastové nebo kovové a na trh je dodává celá řada
výrobců v různém konstrukčním provedení. Primárně se
dělí na rotační (ventilační turbíny) a statické.
Nejvíce zvyšují komínový tah rotační hlavice a nejméně
statické hlavice s „kloboukem“. Pro potřeby protiradonových opatření jsou výhodné hlavice tepelně izolované,
které omezují tvorbu kondenzátu.
Ventilační turbíny se skládají ze speciálně tvarovaných
lamel, které se působením větru roztáčejí a podporují
odvod vzduchu z potrubí, na něž jsou osazeny. Množství vzduchu, které jimi proteče, závisí na rychlosti větru,
a proto je velmi důležité, aby byly tyto hlavice vystaveny
působení větru a neumísťovaly se do závětří.
Ventilační turbíny se vyrábějí v různých velikostech. Pro
účely odvodu radonu jsou však použitelné pouze takové

Příklady provedení
statických ventilačních
hlavic

Příklad provedení
ventilační turbíny a jejího
osazení na střeše budovy
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typy, které lze osadit na potrubí o průměru do 200 mm.
Turbínami této kategorie může při rychlosti větru 8 km/h
protéci od 160 po 600 m3/h. Na první pohled by se tedy
mohlo zdát, že se výkonově přibližují ventilátorům.
Ve skutečnosti tomu tak ale zdaleka není. Jednak větrné
počasí není jev trvalý, ale daleko podstatnější rozdíl spočívá v tom, že turbíny nejsou schopny vytvářet větší tlakovou diferenci. Část z této diference se navíc spotřebuje
na tlakové ztráty v odvětrávacím potrubí a tak na odvod
vzduchu z podloží, ventilačních vrstev, izolačních podlaží
nebo suterénů už zbývá tak maximálně 10 až 15 Pa. Částečně lze tuto nevýhodu kompenzovat tím, že použijeme
větší počet ventilačních turbín osazených na co možná
nejpřímější svislá odvětrávací potrubí.
Ventilační turbíny zcela jistě zlepšují účinnost pasivních
systémů [2], na druhé straně ale nemůžou v žádném případě nahradit ventilátory. Jejich použití je proto omezeno na odvětrání sklepů, izolačních podlaží a vysokých
ventilačních vrstev. V nových stavbách je lze navrhnout
i pro odvod vzduchu z s odsávacího potrubí umístěného
do vysoce propustné vrstvy štěrku.

3 ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
Pro konstrukci těsného odvětrávacího potrubí se nejčastěji používají plastové trouby na bázi PVC, PE nebo
PP s kruhovým nebo hranatým průřezem. Tam, kde by
pevné potrubí vyžadovalo více tvarovek, je výhodnější
použít poloohebné flexo potrubí z plastů, hliníkových
slitin či nerezu.
Stoupací potrubí neboli svislá část odvětrávacího potrubí
se vede v interiéru v takových místech, aby co nejméně
obtěžovalo uživatele (např. v rohu místnosti, vedle komínového tělesa, v drážce ve zdi, atd.) a zároveň aby nedocházelo k jeho zbytečnému ochlazování (volíme raději
vytápěné místnosti a vyhýbáme se studeným obvodovým
stěnám). Potrubí se obezdí nebo obloží sádrokartonem,
u stávajících staveb ho lze umístit i do neprovozovaných
komínových průduchů. Odvádí-li sousední průduch spaliny o vysokých teplotách, může být pro odvod půdního
vzduchu použito jen nehořlavé vložky. Tento požadavek
nemusí být dodržen je-li jisté, že konstrukce oddělující
oba průduchy je dostatečně těsná. Využití neupravených,
vzduchotěsně nevyvložkovaných průduchů je nepřípustné.
Horizontální část odvětrávacího potrubí, která slouží
ke vzájemnému propojení jednotlivých odsávacích prostředků nebo ventilačních vrstev , může být umístěna:

kondenzát mohl odtékat do podloží pod domem a neznemožnil proudění vzduchu. Není-li možné tuto podmínku
dodržet, musí být vždy v nejnižším místě odvětrávacího
potrubí osazeno odvodňovací zařízení. Tím může být buď
jímací nádoba, kterou však bude muset majitel pravidelně
vyprazdňovat, nebo napojení na kanalizaci. Odvodňovací
zařízení napojujeme pokud možno přes sifonový uzávěr,
aby zde nedocházelo k falešnému přisávání vzduchu a tím
ke ztrátě tlaku.
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Ke kondenzaci může docházet rovněž na vnějším povrchu
odvětrávacího potrubí umístěném ve vytápěném interiéru, neboť vzduch z podloží je chladnější než vzduch
vnitřní. I zde částečně pomůže tepelná izolace.
Flexibilní potrubí
z hliníkové slitiny. Nelze
použít pro vložkování
komínů. Dodává se
ve stlačeném stavu, kdy
1 m odpovídá cca 30 cm
po stlačení. Vyrábí se
v průměrech od 80 mm
po 315 mm.
Potrubí z nerezové oceli
se dodává v nestlačeném stavu v průměrech
od 100 mm po 160 mm
a ve standardní délce
cca 3 m.

 pod stropem sklepa,
 v zemině nebo ve vrstvě štěrku pod domem v případě,
že větrací systém je součástí nové stavby nebo stavby
stávající, v níž došlo k rekonstrukci podlah,
 v zemině vně domu, zejména v případech, kdy není
možné zřizovat stoupací potrubí,
 v půdním prostoru, což ovšem vyžaduje větší počet
stoupacích potrubí.
Potrubí procházející interiérem musí být v těsném provedení (např. lepené hrdlové spoje u potrubí z PVC), aby
nedocházelo ke ztrátám podtlaku nebo naopak k průniku
radonu do budovy. Těsně musí být provedeno i odvětrávací potrubí v zemině vně domu, naopak v zemině pod
domem nejsou případné drobné netěsnosti na závadu.
V zimním období, kdy je odváděný vzduch teplejší než
vzduch venkovní, dochází ke kondenzaci uvnitř odvětrávacího potrubí v místech, kde prochází půdními prostory a nad střechou. Kondenzaci lze sice omezit tepelnou
izolací potrubí, nikoliv však vyloučit. Odvětrávací potrubí
musí být proto vedeno v trvalém sklonu k odsávacím prostředkům nebo ventilačním vrstvám tak, aby případný

Ohebné PVC hadice
s polyamidovou nebo
polyesterovou tkaninou
zpevněné spirálovitě
vinutou kostrou z ocelového drátu. Potrubí má
hladký vnitřní povrch,
který zajišťuje nízkou
tlakovou ztrátu a omezuje
usazování prachu na vnitřních stěnách. Dodává se
v průměrech od 80 mm
po 315 mm.

Plastové trouby na bázi
PVC, PE nebo PP s kruhovým nebo hranatým průřezem. Vzduchotěsnost
hrdlových spojů se zajišťuje pryžovým těsněním
nebo lepením. Hranaté
potrubí se spojuje pomocí
spojek, do nichž se trubky
zasouvají.
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Množství vzduchu odváděného od jednotlivých odsávacích prostředků nebo z jednotlivých ventilačních vrstev
lze v závislosti na rychlosti přísunu radonu do interiéru
a dalších konkrétních parametrech, jako je propustnost
podloží a těsnost podlah v případě větracích systémů
podloží nebo plocha a výška ventilační vrstvy a těsnost
jejích ohraničujících konstrukcí regulovat klapkami osazenými do dílčích větví odvětrávacího potrubí. Důležité
jsou zejména tehdy, vedou-li dílčí větve z různých částí
půdorysu s výrazně odlišnými tlakovými ztrátami (např.
jedna větev odvádí půdní vzduch z odsávacího potrubí
vloženého do vrstvy štěrku pod novou podlahou, zatímco
druhá větev z odsávacích vrtů situovaných do zeminy pod
původní podlahu).
Potrubí se dimenzuje v závislosti na množství dopravovaného vzduchu, tj. s rostoucím množstvím vzduchu roste
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i průměr potrubí. Menší průměry od 80 do 125 mm jsou
dostatečné pro aktivně větrané systémy. Pro pasivní systémy je nezbytné volit průměry zhruba dvakrát větší, tj.
od 150 do 200 mm. Velmi podstatné dále je navrhnout
celý větrací systém tak, aby délka odvětrávacího potrubí
byla co nejkratší a aby množství vřazených odporů (odbočky, kolena, ohyby atd.) bylo co nejmenší. Dodržení
tohoto požadavku je důležité zejména při přirozeném
způsobu větrání. U půdorysně větších objektů se vyhýbáme dlouhým horizontálním rozvodům a raději volíme
větší počet samostatně odvětraných stoupacích potrubí.
Vyústění odvětrávacího potrubí do vnějšího prostředí
na fasádě nebo nad střešní rovinou musí být umístěno
tak, aby vyfukovaný půdní vzduch nemohl být nasáván
zpět okny, větracími štěrbinami či nasávacími otvory vzduchotechnického systému.

LITERATURA
[1]

ČSN 73 0601(2019) Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČAS 2019

[2]

Jiránek M.: Využití ventilačních turbín pro odvětrání podloží – výsledky pilotního projektu. In: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2004, pp. 29–34

[3]

Jiránek M.: Vyhodnocení účinnosti systémů odvádějících radon z podloží stávajících staveb. In: Stavební obzor
2/2002, pp. 45–48

[4]

Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb. Ochrana proti radonu. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002

[5]

Jiránek M.: Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems. In: Radon Investigations in the
Czech Republic IX, 2002, pp. 87–94

[6]

Jiránek M.: Větrací systémy podloží – efektivní ochrana proti radonu. In: Materiály pro stavbu 5/2001, pp. 34–36

[7]

Jiránek M., Neznal M., Neznal M.: Czech experience with sub – slab depressurization systems. In: Radon
investigations in the Czech republic VII and the fourth international workshop on the geological aspects of
radon risk mapping. Český geologický ústav a Radon v.o.s., Praha, 1998, pp. 119–124

Prvky protiradonových systémů

O I P M SRNA D V C G

19

POZNÁMKY

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Ing. Milena Honzíková
RADON – STAVEBNÍ SOUVISLOSTI
Sešit SRNA – Prvky protiradonových systémů
Ventilátory, regulační prvky, ventilační turbíny, odvětrávací potrubí
Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost vypracovala Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Grafická úprava: Michaela Kubátová Petrová
3. přepracované vydání, 17/231 stran sešitu/publikace

