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1	 PrinciP	oPatření

Ventilačními vrstvami se nazývají vodorovné nebo svislé 
vzduchové mezery vytvořené v podlahách nebo suterén-
ních stěnách, které jsou v kontaktu s podložím. V podla-
hových konstrukcích lze ventilační vrstvu umístit buď pod 
protiradonovou izolaci nebo nad ní. V případě suterén-
ních stěn může být ventilační vrstva z jejich vnější nebo 
vnitřní strany. Odvod vzduchu z ventilačních vrstev se 
navrhuje buď jako přirozený, tj. na základě tlakového roz-
dílu od teplotní diference a účinku větru nebo nucený, 
kdy je vy  užíváno ventilátoru. Systémy pracující s přiroze-
ným pohybem vzduchu se také nazývají pasivní a systémy 
s nuceným pohybem aktivní. 

Smyslem tohoto opatření je eliminovat přirozený podtlak 
v nejnižších podlažích domu, a tak zabránit transportu 
radonu z podloží do interiéru. Doprovodným účinkem 
zvýšené výměny vzduchu ve ventilační vrstvě je snížení 
koncentrace radonu na styku mezi zeminou a objektem. 
Velikost vytvořeného podtlaku a míra poklesu koncent-
race radonu závisí na konstrukci ventilační vrstvy a zvo-
leném způsobu odvětrání.

2	 Prvky	ventiLaČnícH	vrStev

 � Základní prvky ventilačních vrstev jsou:
 � vlastní ventilační vrstva,
 � sběrné potrubí,
 � ventilátor u aktivních systémů nebo ventilační turbína 

u pasivních systémů.

Ventilační vrstva může být vytvořena z různých materiálů. 
Nejčastěji se ke konstrukci vzduchových mezer použí-
vají plastové profilované (nopové) fólie, vlnité ocelové, 
vláknocementové nebo polymerní desky nebo plastové 
prefabrikované tvarovky (Obr. 1m). Jedná se o materi-
ály, které při použití pro podlahové mezery slouží jako 
ztracené bednění, na které se ukládá vyztužená vrstva 
betonu. Nopové fólie umožňují vytvořit vzduchovou 
mezeru do výšky zpravidla 20 mm, plastové tvarovky 
od 40 mm až po cca 300 mm a vlnité desky v závislosti 
na výšce podpůrné konstrukce také až do výšky několika 
desítek centimetrů.

Sběrné potrubí zajišťuje odvod vzduchu ze vzduchových 
mezer do exteriéru. V závislosti na rozmístění ventilačních 
vrstev po půdoryse objektu může mít sběrné potrubí dvě 
části – horizontální rozvod propojující jednotlivé vzducho-
vé mezery a společné svislé odvětrání. 

Ventilátor nebo ventilační turbína slouží k vytvoře-
ní dostatečného podtlaku nebo k zajištění dostatečné 
intenzity výměny vzduchu ve všech místech ventilační 
vrstvy. Ventilátor může být umístěn v horizontální, ver-
tikální, interiérové i exteriérové části sběrného potrubí, 
zato ventilační turbínu lze osadit pouze na konec svislého 
odvětrání v exteriéru.

Pasivní systémy bez ventilátoru mají výrazně nižší účinnost. 
Uplatňují se proto zejména v nových stavbách, které vzhle-
dem k celistvosti a spojitosti protiradonové izolace nevy-
žadují vytvoření velkého tlakového rozdílu mezi podložím 
a interiérem. Všechny pasivní systémy by měly umožnit 
dodatečnou montáž ventilátoru kdykoliv v budoucnosti. 

3	 faktory	ovLivňující	úČinnoSt	
ventiLaČnícH	vrStev

3.1	 Zajištění	dostatečného	podtlaku	 
ve	ventilační	vrstvě

Základním předpokladem účinného fungování ventilačních 
vrstev je zajištění dostatečného podtlaku v celé ploše ven-
tilační vrstvy [4, 6]. Podtlak ve vzduchové mezeře musí být 
větší než je podtlak v kontaktních podlažích do  mu, neboť 
jedině v tomto případě bude vyloučena konvektivní složka 
přísunu radonu netěsnostmi v kontaktních konstrukcích. 
Ve ventilačních vrstvách u běžných rodinných domků by 
měl být podtlak minimálně kolem –4 Pa. U vyšších budov 
s výraznějším komínovým efektem a u budov větraných 
nuceně je třeba velikost podtlaku stanovit individuálně. 

Při návrhu odvětrání ventilačních vrstev je proto třeba 
vždy uvážit následující parametry:

 � umístění ventilační vrstvy (nad nebo pod protirado-
novou izolací),

 � plocha a výška ventilační vrstvy,

Obr. 1m. Materiály pro 
konstrukci ventilačních 
vrstev 

nopové fólie vlnité desky plastové tvarovky
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 � množství vřazených odporů v podobě nopů a ostat-
ních prolisů a podpor bránících pohybu vzduchu ve 
ventilační vrstvě,

 � prodyšnost ohraničujících konstrukcí,
 � těsnost spojů mezi ohraničujícími konstrukcemi.

Nejlepšího rozšíření tlakového pole je dosahováno ve 
vzduchových mezerách o větších výškách a s minimem vřa
  zených odporů. Ventilační vrstvy pod protiradonovou izo
lací, které směrem do zeminy nejsou ohraničeny buď vů bec 
(např. podle M1) nebo pouhým prostým betonem, by měly 
být tvořeny z plastových tvarovek a vlnitých desek. Tla  ko
 vé ztráty směrem do podloží jsou totiž v těchto přípa dech 
velmi významné. Větší tloušťka je také vhodná pro svis   lé 
vzduchové mezery kolem neizolovaných suterénních stěn.

Vzduchové mezery z nopovaných fólií o výškách do 20 mm 
a s množstvím vnitřních prolisů, které zvětšují tlakové 
ztráty, lze použít jen v případech, kdy jsou všechny ohra-
ničující konstrukce a spoje mezi nimi dostatečně těsné. 
Hodí se proto zejména pro konstrukci ventilačních vrstev 
nad protiradonovou izolací (např. podle M2 a M4). 

Větrací průduchy v ohraničujících konstrukcích, jimiž do 
vzduchové mezery proudí venkovní vzduch, výrazně snižu-
jí velikost podtlaku ve ventilační vrstvě a omezují rozšíření 
tlakového pole. Jejich realizace se proto nedoporučuje. 

3.2	 Snížení	koncentrace	radonu	 
ve	ventilační	vrstvě

Koncentrace radonu ve ventilační vrstvě se výrazněji mění 
jen při jejím aktivním odvětrání. K největšímu poklesu 
koncentrace radonu dochází ve vzduchových mezerách 
pod protiradonovou izolací, které komunikují s podložím. 
Jeli vrchní vrstva podloží propustná, je odsávaný vzduch 
nahrazován vnějším vzduchem, který do mezery proni-
ká přímo podložím a netěsnostmi v základových pasech 
a v ohraničujících konstrukcích. 

Výsledná koncentrace radonu v domě nezávisí na tom, 
do jaké míry poklesla koncentrace radonu ve ventilační 
vrstvě, ale na tom, zda se podařilo v celé ploše ventilační 
vrstvy vytvořit dostatečný podtlak. Odvětrání ventilačních 
vrstev se proto primárně nenavrhuje s ohledem na kon-
centraci radonu, ale tak, aby byl v celé ventilační vrstvě 
zajištěn dostatečný podtlak.

4	 vedLejší	úČinky	 
ventiLaČnícH	vrStev

Zvýšený pohyb vzduchu ve ventilačních vrstvách a jeho 
odvod do exteriéru může mít celou řadu vedlejších účin-
ků, mezi které patří:

 � ochlazování podlah a základů,
 � snižování vlhkosti podloží a stavebních konstrukcí,
 � zvýšení násobnosti výměny vzduchu kontaktními 

konstrukcemi.

Možnost výskytu těchto účinků závisí na způsobu a in-
tenzitě odvětrání, těsnosti ohraničujících konstrukcí 
a na poloze ventilační vrstvy ve vztahu k protiradonové 
izolaci. 

4.1	 ochlazování	podlah	a	základů

V případech, kdy geologické poměry, prodyšnost ob-
vodových základů a ohraničujících konstrukcí dovolí, 
aby pod dům a do vzduchové mezery pronikalo větší 
množství venkovního vzduchu, může v zimním období 
docházet k ochlazování podlah, popř. k promrzání zákla-
dů. Promrzání základů připadá v úvahu pouze tehdy, jeli 
vzduchová mezera pod protiradonovou izolací a přímo 
komunikuje s podložím, např. podle M1 nebo M3.3. 
Pokles teplot je třeba pro každý konkrétní případ po-
soudit. Posouzení lze provést podle ČSN EN ISO 102111 
zpravidla s využitím numerických modelů řešících kom-
binovaný přenos tepla kondukcí a konvekcí. Posouzení 
slouží buď k prokázání, že navržený systém odvětrání 
nezhoršuje tepelně technické parametry domu, nebo 
k navržení odpovídajících stavebně technických opatření 
eliminujících vliv odvětrání.

Poznatky o vlivu ventilačních vrstev na průběh teplot 
v kontaktních konstrukcích a v podloží:

 � K významnějšímu ovlivnění teplot v podloží a v kon-
taktních konstrukcích může docházet jen při nuceném 
větrání ventilačních vrstev. Při přirozeném větrání je 
ovlivnění teplot menší.

 � Při provozování větracího systému v cyklickém režimu 
je ovlivnění teplot výrazně menší než při nepřetržitém 
provozu. Cyklický provoz by z tohoto hlediska měl 
být preferován.

 � Ventilační vrstvy pod protiradonovou izolací ovlivňují 
průběh teplot více než ventilační vrstvy nad ní.

 � Průduchy v ohraničujících konstrukcích, jimiž do vzdu-
chové mezery proudí venkovní vzduch, snižují teplotu 
v celé vzduchové mezeře. Realizace těchto průduchů 
se proto nedoporučuje.

4.2	 Snižování	vlhkosti	podloží	a	stavebních	
konstrukcí

Vlhkost v podloží může být ovlivňována pouze tehdy, jeli 
vzduchová mezera pod protiradonovou izolací a přímo 
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komunikuje s podložím, např. podle M1 nebo M3.3. Od-
vod vlhkosti ze zeminy může vyvolat dodatečné vysychání 
jílovitých zemin, jejichž následné smrštění by mohlo vést 
k poklesu základů domu. Rychlost vysušování lze ovlivnit 
výkonem ventilátoru a nastavením cyklického režimu. 
Při přirozeném odvětrání ventilační vrstvy je možnost 
vysychání zeminy minimální.

Ve stávajících objektech s chybějící nebo nefunkční hyd-
roizolací pod stěnami mohou ventilační vrstvy v podla-
hových konstrukcích snížit transport vlhkosti z podloží 
do stěn. Vzduchové mezery kolem suterénních stěn pak 
odvádějí vlhkost odpařující se z povrchu stěny a zabraňují 
tak uzavření vlhkosti ve zdivu. Ventilační vrstvy v těch-
to případech plní současně funkci ochrany proti radonu 
a prostředku ke snížení vlhkosti zdiva. 

Vzhledem k teplotě odváděného vzduchu a jeho vlhkosti 
dochází po větší část roku ke kondenzaci uvnitř odvětrá-
vacího potrubí. Děje se tak zejména od října do dubna 
v potrubí procházejícím studenou půdou a v nadstřešní 
části potrubí. Zkondenzovaná voda pak potrubím stéká 
zpět do ventilační vrstvy. 

Jeli radiální ventilátor osazen na horizontální část sběr-
ného potrubí, v němž hrozí výskyt kondenzace, musí se 
zabránit hromadění kondenzátu ve skříni ventilátoru od-
vodněním této skříně. 

4.3	 Zvýšení	násobnosti	výměny	vzduchu	 
kontaktními	konstrukcemi

Množství vzduchu, který se z určité místnosti odsává ne-
těsnostmi v ohraničujících konstrukcích do vzduchové 
mezery, závisí na ploše netěsností a na velikosti podtlaku 
v mezeře. Účinek odsávání vnitřního vzduchu nebude 
tedy ve všech místnostech daného domu stejný. Největší 
vliv na násobnost výměny vzduchu lze očekávat u venti-
lačních vrstev nad protiradonovou izolací a v místnostech, 
jejichž vzduchová mezera se napojuje k ventilátoru jako 
první. Množství vzduchu odsávaného z interiéru lze snížit 
zajištěním těsnosti konstrukcí ohraničujících vzduchovou 
mezeru a provozování odvětrávacího systému v cyklickém 
režimu. U pasivně větraných ventilačních vrstev je tento 
efekt zanedbatelný.

5	 úČinnoSt	ventiLaČnícH	vrStev

Zatímco u stávajících staveb je hodnocení účinnosti po-
měrně jednoduchá záležitost, neboť se porovnává výsled-
ná koncentrace radonu v interiéru s původní hodnotou, 
u nových staveb tomu zdaleka tak není. Jednak chybí pů-
vodní hodnota koncentrace radonu a navíc se ventilační 
vrstvy neprovádí jako jediná ochrana, ale vždy v kombina-

ci s celoplošně provedenou protiradonovou izolací. Nic-
méně při návrhu ventilačních vrstev do nových staveb se 
můžeme opírat o účinnosti získané ve stávajících stavbách 
[5, 7]. Vycházíme přitom z předpokladu, že přinejmenším 
stejných účinností jako ve stávajících stavbách, musí být 
dosaženo i u staveb nových, neboť všechny vstupní pa-
rametry jsou v tomto případě příznivější (podlahy jsou 
těsnější, protiradonová izolace je spojitá, atd.). 

Ve stávajících stavbách se účinnost stanovuje v souladu 
s ČSN 73 0601 (2006) procentuálním vyjádřením poklesu 
koncentrace radonu k původní hodnotě před opatřením 
podle vztahu:

 [%] (1)

kde Cp resp. Ck, je koncentrace radonu [Bq/m3] v pobyto-
vém prostoru zjištěná průkazným měřením před opatře-
ním, resp. po provedených opatřeních.

Pasivně odvětrané vzduchové mezery dosahují účinnosti 
v průměru kolem 50 %. Účinnosti aktivně odvětraných 
ventilačních vrstev se pohybují v intervalu od 80 do 90 %, 
což znamená, že koncentrace radonu klesá na 20 % až 
10 % původní hodnoty.

Výše uvedené hodnoty jsou důležité pro správnou volbu 
větracího systému. Jeli potřeba ve stávající stavbě sní-
žit koncentraci radonu pod 300 Bq/m3, můžeme pasivní 
způsob odvětrání navrhnout jen tehdy, jeli koncentrace 
radonu v domě bezpečně pod 600 Bq/m3 (budemeli si 
však chtít ponechat jistou bezpečnostní rezervu, zvolíme 
raději limit 500 Bq/m3). Při vyšších koncentracích musí 
být navržen aktivní způsob odvětrání ventilační vrstvy. 

6	 návrH	ventiLaČnícH	vrStev	 
a	jejicH	odvětrání

6.1	 Použití	v	nových	stavbách

V nových stavbách se ventilační vrstvy používají pro 
ochranu přirozeně větraných pobytových prostor v kon-
taktních podlažích. Nemohou působit samostatně, ale 
vždy jen v kombinaci s protiradonovou izolací. Vytvářejí 
jakousi pojistku, jejímž cílem je eliminovat transport ra-
donu z podloží do interiéru netěsnostmi v protiradonové 
izolaci. Je zřejmé, že význam netěsností na vstup radonu 
do budovy roste s rostoucí koncentrací radonu v podloží 
a s rostoucí propustností podloží. Pojistku v podobě venti-
lačních vrstev navrhujeme proto až od určité koncentrace 
radonu v půdním vzduchu. Podle ČSN 73 0601 [1] nelze již 
samotnou protiradonovou izolaci použít, jeli koncentrace 
radonu v podloží rozhodná pro stanovení radonového 
indexu stavby větší než:

u =               ·100
Cp – Ck

Cp
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 � 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy,
 � 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy a
 � 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností. 

Kombinace protiradonové izolace s jiným opatřením, na-
příklad s ventilačními vrstvami nebo s odvětráním podloží, 
musí být podle ČSN 73 0601 (2006) provedena bez ohledu 
na koncentraci radonu v podloží i tehdy, jeli:

 � součástí kontaktní konstrukce podlahové topení,
 � pod stavbou umístěna drenážní vrstva o vysoké pro-

pustnosti.

Použití kombinovaného opatření se dále doporučuje, 
pokud lze předpokládat některou z níže uvedených sku-
tečností:

 � očekávají se dodatečné zásahy do kontaktních kon-
strukcí, které povedou k porušení protiradonové 
izolace,

 � dojde ke zvýšení propustnosti podloží pod domem 
ve srovnání s propustností zjištěnou při radonovém 

průzkumu pozemku, např. v důsledku odvodu povr-
chové vody, umělým snížení hladiny podzemní vody, 
umístěním domu na vysoce propustný násyp, atd., 

 � 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, atd.),

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

Použití ventilačních vrstev pro ochranu přirozeně vě-
traných pobytových prostor v kontaktních podlažích 
nových staveb je přehledně znázorněno schématem 
na Obr. 2m.

6.2	 Použití	ve	stávajících	stavbách

Instalace ventilačních vrstev je možná prakticky do kaž-
dého stávajícího objektu bez ohledu na účel domu, jeho 
velikost, konstrukční řešení a osazení v terénu. V někte-
rých případech může být výhodné spojit ventilační vrstvu 
i s jiným typem opatření, zejména s novou protirado-
novou izolací. Tak je tomu zejména tehdy, když stáva-
jící podlahové konstrukce jsou nefunkční (např. staré 
shnilé prkenné podlahy nebo podlahy z nesoudržného 
popraskaného betonu, atd.) a je nezbytné provést jejich 
výměnu. 

Ventilační vrstvy mohou být vhodným opatřením i v pří-
padech, kdy je nutno současně s radonem sanovat i zvý-
šenou vlhkost kontaktních konstrukcí (stávajících sute-
rénních stěn a podlah). 

Aplikovatelnost ventilačních vrstev je omezena podmín-
kami zemní vlhkosti nebo odvodněné základové spáry. 
Kontaktní konstrukce s ventilační vrstvou nemůže být 
vystavena podzemní vodě. 

Použití ventilačních vrstev pro ochranu stávajících staveb 
je přehledně znázorněno schématem na Obr. 3m.

6.3	 Podklady	pro	návrh	v	nových	stavbách

Podkladem pro návrh ventilačních vrstev v nových stav-
bách jsou všechny údaje, který umožní projektantovi 
určit radonový index stavby, neboli radonový potenciál 
na úrovni základové spáry. Důležité jsou zejména infor-
mace získané z:

 � radonového průzkumu stavebního pozemku [3, 8] 
(hodnota třetího kvartilu a maximální hodnota kon-

Obr. 2m. Použití 
ventilačních vrstev 
pro ochranu nových 
staveb (Cs – koncen
trace radonu v podloží 
rozhodná pro stanovení 
radonového indexu 
stavby)

Dodatečná opatření
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(Sešit P) nebo s ven�lační 
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otřesy atd.?
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centrace radonu v půdním vzduchu, propustnost pod-
loží pro plyny, popis základových poměrů s ohledem 
na vertikální profil propustnosti),

 � geotechnické zprávy (druh základových konstrukcí, 
výšková poloha základové spáry, přítomnost pod-
zemní vody, úpravy podloží majících vliv na plyno-
propustnost 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, násobnost výměny vzdu-
chu, přítomnost podlahového topení v kontaktních 
konstrukcích, dispoziční řešení, umístění pobytových 
místností apod.).

Z výše uvedených údajů se určí hodnota koncentrace ra-
donu v podloží a propustnost podloží, na jejichž základě 
se stanoví radonový index stavby a v případě, že bude 

nutná kombinace protiradonové izolace s  ventilačními 
vrstvami, provede se návrh ventilační vrstvy.

6.4	 Podklady	pro	návrh	 
ve	stávajících	stavbách

Návrh ventilačních vrstev do stávajících staveb musí 
vycházet zejména 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.),

 � hydrogeologické údaje (hladina podzemní vody a její 
kolísání během roku, údaje o způsobu odvodnění 

Obr. 3m. Použití 
ventilačních vrstev pro 
ochranu stávajících 
staveb
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OK
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suterénními stěnami?
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průzkum + měření radonu

Ven�lační vrstva 
z interiéru 
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z exteriéru 
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než referenční úroveň?
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dešťové vody a odpadních vod, údaje o prosakování 
vody do podzemních podlaží a o odvodu prosáklé 
vody atd.). 

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.

Smyslem je připravit takové informace, aby ventilační 
vrstvy byly aplikovány efektivně, tj. zejména v místech 
vstupních cest radonu do budovy a v místech, kde je třeba 
řešit i zvýšenou vlhkost kontaktních konstrukcí. Na druhé 
straně je třeba maximálně eliminovat možné negativní 
projevy opatření (například od kondenzace vodní páry 
ve ventilačních vrstvách). 

6.5	 konstrukce	ventilační	vrstvy

V konstrukcích obsahující ventilační vrstvu bývá vzducho-
vá mezera ze strany interiéru nejčastěji ohraničena nopo-
vou fólií, plastovými tvarovkami nebo vlnitými deskami 
a na opačné straně zhutněným štěrkovým podsypem, 
podkladním betonem, suterénní stěnou nebo protirado-
novou izolací. Z boku pak vodorovnou ventilační vrstvu 
většinou ohraničují suterénní stěny nebo základové pasy 
a svislou ventilační vrstvu podlahová a stropní konstrukce. 
V každém případě musí být ohraničující konstrukce a vzá-
jemné spoje mezi nimi provedeny s co možná největší 
vzduchotěsností. Výjimkou jsou pouze podlahové vzdu-
chové mezery pod protiradonovou izolací, které spočívají 
na štěrkovém podsypu. Zajištění dostatečné vzducho-
těsnosti je důležité zejména u ventilačních vrstev nad 
protiradonovou izolací.

Nopová fólie ohraničující ventilační vrstvu nemůže být 
nikdy považována za protiradonovou izolaci. Důvodem je 
skutečnost, že není v reálných staveništních podmínkách 
možné garantovat vzduchotěsnost spojů mezi nopovaný-
mi fóliemi. Běžně používané technologie pro těsnění spo-
jů mezi přeloženými fóliemi, jako je tmelení nebo aplikace 
samolepících pásků mezi fólie či na jejich povrch, nejsou 
schopny zajistit dostatečnou těsnost spoje.

I přes výše uvedený nedostatek, zůstávají nopové fólie 
nejčastějším materiálem k tvorbě vzduchových mezer, 
zejména jsouli umístěny nad protiradonovou izolací.

Těsné připojení nopových fólií k ohraničujícím stavebním 
konstrukcím se provádí nejčastěji s použitím samolepících 
butylkaučukových pásků o šířce alespoň 80 až 100 mm. 
Za chladného počasí je před aplikací nezbytné pásky za-
hřát horkovzdušnou pistolí. Alternativně je možné pou-
žít pásky nařezané z modifikovaného asfaltového pásu. 

Po natavení krycí vrstvy asfaltu se pásek v šířce cca 50 mm 
přilepí na fólii a v obdobné šířce i na povrch stavební 
konstrukce. V obou případech je nejprve nutné savý po-
vrch stavební konstrukce opatřit asfaltovým penetračním 
nátěrem.

Pokud se nopová fólie pokládá přímo na hladkou protira-
donovou izolaci nesmí dojít k perforaci této izolace mon-
tážními hřeby ani vlastními nopy (například v důsledku 
jejich zatlačení do izolace).

U ventilačních vrstev nad protiradonovou izolací musí 
být zajištěna i vzduchotěsnost prostupů nopovými fólie-
mi. Prostupy se provádí pomocí polyetylénové tvarovky 
ve tvaru komolého kužele, která se k profilované fólii při-
pevní pomocí samolepících pásků. Na prostupující těleso 
se tvarovka přilepí jednostranně lepícím páskem nebo 
se horní okraj tvarovky podtmelí a stáhne se kovovou 
objímkou. 

6.6	 odvětrání	ventilační	vrstvy

Ventilační vrstvu je vhodné větrat mírným podtlakem 
vzhledem k tlaku vzduchu v interiéru. Přetlakový způsob 
větrání se nedoporučuje, neboť by to mohlo vést k trans-
portu radonu do interiéru netěsnostmi v ohraničujících 
konstrukcích. 

Pasivní způsob odvětrání musí být vždy založen na odvo-
du vzduchu prostřednictvím stoupacího potrubí prochá-
zejícího interiérem objektu až nad střechu. Do vzducho-
vé mezery lze průduchy v obvodových stěnách dodávat 
vnější vzduch, ale jen při splnění následujících podmínek:

 � průduchy jsou situovány co nejdále od stoupacího 
potrubí;

 � umístění a konstrukce průduchů je taková, že při tla-
ku větru nedochází v jejich okolí ve ventilační vrstvě 
k vytvoření přetlaku;

 � celková průřezová plocha průduchů je menší než plo-
cha otvorů odvádějících vzduch z ventilační vrstvy;

 � ústí průduchů je chráněno mřížkou se sítí proti pro-
nikání ptáků a hlodavců;

 � součinitel prostupu tepla konstrukce oddělující ven-
tilační vrstvu od interiéru odpovídá požadovaným 
hodnotám pro vnější stěny.

Dodávka vnitřního vzduchu je při pasivním způsobu větrá-
ní vyloučena. Možnost větrání vzduchové vrstvy pasivním 
způsobem je podmíněna poměrem výšky mezery a její 
plochy a tlakovými ztrátami závislými na počtu a geo-
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metrickém tvaru nopů. Pasivní odvětrání vyžaduje proto 
vzduchové mezery o větších výškách a bez nopů. Účinnost 
pasivního odvětrání lze zvýšit osazením ventilační turbíny 
na konec stoupacího potrubí.

Při aktivním způsobu odvětrání nesmí být do vzduchové 
mezery nasáván vnější vzduch, neboť by přispíval k vý-
raznému ochlazování stavebních konstrukcí a ke ztrátě 
podtlaku. Dodávat lze pouze vzduch vnitřní, avšak musí 
být zajištěno (např. pomocí zpětných klapek umístěných 
do nasávacích otvorů), aby nedošlo ke zpětnému prou-
dění vzduchu z ventilační vrstvy do interiéru (např. při 
poruše ventilátoru nebo v klidové periodě ventilátoru 
s cyklickým režimem). Aktivní odvětrání musí být na-
vrženo vždy, když není možné dosáhnout provětrávání 
ventilační vrstvy po celé její ploše pasivním způsobem, 
zejména jeli: 

 � její efektivní výška menší než 20 mm a zároveň její 
plocha větší než 8 m2;

 � její efektivní výška v rozmezí 20 mm až 50 mm a zá-
roveň její plocha větší než 30 m2;

Ventilátor se osazuje na stoupací potrubí, a to buď na jeho 
konec nad střechou (S1, S2) nebo v půdním prostoru (R1, 
R2, R3). Neníli možná instalace stoupacího potrubí, umís-
ťuje se ventilátor na vnější straně obvodové stěny (S4) 
nebo na pozemku vedle domu (S3) tak, aby vyfukova-
ný půdní vzduch nemohl být nasáván zpět do interiéru. 
Vzduch ze svislých ventilačních vrstev kolem suterénních 
stěn lze odvádět přímo do exteriéru skrz obvodovou zeď 
pomocí nástěnných či axiálních ventilátorů (N1, M5.5). 
Vzhledem k malému objemu vzduchu ve vzduchové 
mezeře postačí ventilátor o výkonu do 30 W s podtlaky 
25–50 Pa při průtoku 40–100 m3/h. Ventilátor i elektrická 
instalace musí zohledňovat skutečnost, že v potrubí může 
docházet ke kondenzaci vodní páry. 

U nových staveb se primárně volí pasivní systémy, které by 
však měly být navrženy tak, aby mohly být kdykoliv v bu-
doucnosti při zjištění nedostatečné účinnosti přeměněny 
na aktivní. Systémy se svislým odvětrávacím potrubím 
jsou z tohoto pohledu výhodné, neboť na odvětrávací 
potrubí lze s minimální pracností a finanční náročností 
osadit ventilátor. U stávajících staveb se přednostně volí 
aktivní systémy.

K odvětrání ventilační vrstvy nad protiradonovou izolací 
nesmí být používán půdní vzduch. Takováto vzduchová 
mezera nesmí být proto propojena průduchy s podlo-
žím nebo se svislou ventilační vrstvou na vnější straně 
suterénní stěny.

Ventilační vrstva má být navržena tak, aby v jejím pro-
storu nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Docházíli 
ke kondenzaci, nesmí kondenzát měnit funkční vlastnosti 
a trvanlivost konstrukce, nesmí snižovat požadovanou 
estetickou a hygienickou kvalitu prostředí.

Každá ventilační vrstva musí být posouzena z tepelně 
vlhkostního hlediska. Cílem tohoto posouzení je v závis-
losti na způsobu větrání (vnitřním nebo vnějším vzdu-
chem, aktivně nebo pasivně) a poloze ventilační vrstvy 
v konstrukci stanovit tloušťku tepelné izolace mezi ven-
tilační vrstvou a interiérem a ověřit výskyt kondenzace. 
V zimním období při větrání vnějším vzduchem dochází 
k ochlazování konstrukce, oddělující ventilační vrstvu od 
interiéru. Máli tato ohraničující konstrukce malý tepel-
ný odpor, což je případ zejména suterénních stěn, kdy 
je ventilační vrstva oddělena od interiéru jen nopovou 
fólií s omítkou, bude docházet ke kondenzaci vlhkosti 
na interiérové straně této předstěny. Řešením je zvýšení 
jejího tepelného odporu. Při větrání vnitřním vzduchem 
může naopak v zimním období kondenzovat teplý vnitřní 
vzduch na chladných površích vnějších konstrukcí ohra-
ničujících ventilační vrstvu.
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Novostavby – ventilační vrstva z tvarovek  
z tuhého plastu pod protiradonovou izolací M1
Schéma:

Použití
Novostavby vyžadující kombinované protiradonové opatření. Podmínkou použití je hyd-
rofyzikální namáhání jen zemní vlhkostí nebo odvodněná základová spára, kdy se nemůže 
hromadit voda ve vzduchové mezeře pod domem

Výhody
V důsledku souvislé vzduchové mezery dobré rozšíření podtlaku. Při výšce vzduchové mezery 
nad 50 mm možnost provozování i pasivním způsobem.

Nevýhody Mírný pokles teplot pod domem při trvalém nuceném odsávání vzduchu z ventilační vrstvy. 

Pozor
Plastové tvarovky neplní funkci protiradonové izolace. Konstrukce podlahy proto musí být 
vždy doplněna o samostatnou a celistvou protiradonovou izolaci s plynotěsně provedenými 
spoji a prostupy instalací. 

Alternativy

Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační turbí-
ny na konec stoupacího potrubí nad střechou. Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí 
osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. 
Neníli možná instalace stoupacího potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním ven-
tilátorem umístěným vedle objektu (S3), u obvodové stěny domu (S4) nebo s nástěnným 
ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1).

Tip

Pasivní odvětrání vyžaduje vždy realizaci stoupacího potrubí. Odvětrání jen prostřednictvím 
průduchů v obvodových stěnách je nepřípustné.
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. Při aktivním odvětrání 
nesmí být realizovány průduchy v obvodových stěnách.
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M1.1 Podrobnost provedení u obvodové stěny

M1.2 Podrobnost napojení svislého odvětrávacího potrubí
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Novostavby – ventilační vrstva z nopové fólie  
nad protiradonovou izolací M2
Schéma:

Použití
Novostavby vyžadující kombinované protiradonové opatření. Podmínkou použití je hydro-
fyzikální namáhání jen zemní vlhkostí nebo odvodněná základová spára.

Výhody V důsledku souvislé vzduchové mezery dobré rozšíření podtlaku.

Nevýhody
Omezená možnost pasivního způsobu odvětrání. Aktivní větrání musí být navrženo u vzdu-
chových mezer s výškou do 20 mm, překročíli jejich plocha 8 m2 a u vzduchových mezer 
s výškou od 20 mm do 50 mm, jeli jejich plocha věší než 30 m2.

Pozor
Nopová fólie neplní funkci protiradonové izolace, pouze chrání proti poškození položenou 
protiradonovou izolaci. Nopovou fólii nelze klást na takové protiradonové izolace, které by 
mohly být poškozeny tlakem nopů (např. asfaltové pásy a stěrky).

Alternativy

Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační turbí-
ny na konec stoupacího potrubí nad střechou. Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí 
osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. 
Neníli možná instalace stoupacího potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním ven-
tilátorem umístěným vedle objektu (S3), u obvodové stěny domu (S4) nebo s nástěnným 
ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1).

Tip

Pasivní odvětrání vyžaduje vždy realizaci stoupacího potrubí. Odvětrání jen prostřednictvím 
průduchů v obvodových stěnách je nepřípustné.
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. Při aktivním odvětrání 
nesmí být realizovány průduchy v obvodových stěnách.
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M2.1 Podrobnost provedení u obvodové stěny

M2.2 Podrobnost napojení svislého odvětrávacího potrubí
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Stávající stavby – ventilační vrstva  
pod protiradonovou izolací M3
Schéma:

Použití

Jeli 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). Podmínkou použití je hydrofyzikální namáhání jen zemní vlhkostí 
nebo odvodněná základová spára.

Výhody V důsledku souvislé vzduchové mezery dobré rozšíření podtlaku.

Nevýhody
Omezená možnost pasivního způsobu odvětrání. Aktivní větrání musí být navrženo u vzdu-
chových mezer s výškou do 20 mm, překročíli jejich plocha 8 m2 a u vzduchových mezer 
s výškou od 20 mm do 50 mm, jeli jejich plocha věší než 30 m2.

Pozor
Ventilační vrstva musí být vždy kombinována s celistvou protiradonovou izolaci s plynotěsně 
provedenými spoji a prostupy instalací.

Alternativy

Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační 
turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou. Při nuceném větrání lze na stoupací 
potrubí osadit střešní ventilátor (S1, S2) nebo potrubní ventilátor (R1, R2, R3) instalovaný 
v půdním prostoru. 
Neníli možná instalace stoupacího potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním ven-
tilátorem umístěným vedle objektu (S3), u obvodové stěny domu (S4) nebo s nástěnným 
ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1).

Tip

Pasivní odvětrání vyžaduje vždy realizaci stoupacího potrubí. Odvětrání jen prostřednictvím 
průduchů v obvodových stěnách je nepřípustné.
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. Při aktivním odvětrání 
nesmí být realizovány průduchy v obvodových stěnách.
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M3.1 Podrobnost provedení u obvodové stěny

M3.2 Podrobnost napojení svislého odvětrávacího potrubí
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M3.3 Varianta odvětrání u ventilační vrstvy vytvořené z tvarovek z tuhého plastu
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Stávající stavby – ventilační vrstva  
nad protiradonovou izolací M4
Schéma:

Použití Vzhledem k menší výšce nového souvrství vhodné pro aplikaci na povrch stávající betonové 
podlahy bez její demontáže. Lze ale použít i při kompletní výměně stávající podlahy z důvodu 
její nefunkčnosti (např. shnilé prkenné podlahy, rozpadlé betony atd.). Podmínkou použití je 
hydrofyzikální namáhání jen zemní vlhkostí nebo odvodněná základová spára.

Výhody V důsledku souvislé vzduchové mezery dobré rozšíření podtlaku.

Nevýhody Omezená možnost pasivního způsobu odvětrání. Aktivní větrání musí být navrženo u vzdu-
chových mezer s výškou do 20 mm, překročíli jejich plocha 8 m2 a u vzduchových mezer 
s výškou od 20 mm do 50 mm, jeli jejich plocha věší než 30 m2.

Pozor Nopová fólie neplní funkci protiradonové izolace, pouze chrání proti poškození položenou 
protiradonovou izolaci. Nopovou fólii nelze klást na takové protiradonové izolace, které by 
mohly být poškozeny tlakem nopů (např. asfaltové pásy a stěrky).
Napojení vzduchové mezery na ohraničující stěnové konstrukce musí být vzduchotěsné.

Alternativy Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační 
turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou. Při nuceném větrání lze na stoupací 
potrubí osadit střešní ventilátor (S1, S2) nebo potrubní ventilátor (R1, R2, R3) instalovaný 
v půdním prostoru. 
Neníli možná instalace stoupacího potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním ven-
tilátorem umístěným vedle objektu (S3), či u obvodové stěny domu (S4) nebo s nástěnným 
ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1).

Tip Pasivní odvětrání vyžaduje vždy realizaci stoupacího potrubí. Odvětrání jen prostřednictvím 
průduchů v obvodových stěnách je nepřípustné.
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. Při aktivním odvětrání 
nesmí být realizovány průduchy v obvodových stěnách.
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M4.1 Podrobnost provedení u obvodové stěny

Napojení svislého odvětrávacího potrubí lze řešit podle M2.2.
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Stávající stavby – ventilační vrstva  
na vnitřní straně suterénní stěny M5
Schéma:

Použití
Suterénní stěny pod úrovní terénu, kterými proniká radon z podloží do interiéru, nebo které 
vykazují zvýšenou vlhkost. Podmínkou použití je hydrofyzikální namáhání jen zemní vlhkostí 
nebo odvodněná základová spára.

Výhody
Současně s radonem je řešena i zvýšená vlhkost suterénních stěn (je zajištěno odpařování 
vlhkosti ze stěny a její odvod odvětráním mezery). Souvislá vzduchová mezera zajišťuje 
dobré rozšíření podtlaku.

Nevýhody
Omezená možnost pasivního způsobu odvětrání. Aktivní větrání musí být navrženo u vzdu-
chových mezer s výškou do 20 mm, překročíli jejich plocha 8 m2 a u vzduchových mezer 
s výškou od 20 mm do 50 mm, jeli jejich plocha věší než 30 m2.

Pozor
Propojení svislé a vodorovné ventilační vrstvy je možné pouze tehdy, jeli ventilační vrstva 
v podlaze nad protiradonovou izolací. V případě, že je podlahová ventilační vrstva pod 
protiradonovou izolací, musí být svislá i vodorovná ventilační vrstva odvětrána samostatně. 

Alternativy

Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační 
turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou. Při nuceném větrání lze na stoupací 
potrubí osadit střešní ventilátor (S1, S2) nebo potrubní ventilátor (R1, R2, R3) instalovaný 
v půdním prostoru. 
Neníli možná instalace stoupacího potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním ven-
tilátorem umístěným vedle objektu (S3), či u obvodové stěny domu (S4) nebo s nástěnným 
ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1) nebo s axiálním ventilátorem umístěným 
do suterénní stěny podle M5.5.

Tip

Pasivní odvětrání vyžaduje vždy realizaci stoupacího potrubí. Odvětrání jen prostřednictvím 
průduchů v obvodových stěnách je nepřípustné.
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. Při aktivním odvětrání 
nesmí být realizovány průduchy v obvodových stěnách.



radon	–	stavební	souvislosti	i.

22

M5.1 Oddělení podlahové ventilační vrstvy
pod protiradonovou izolací od svislé ventilační vrstvy
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M5.2 Podlahová ventilační vrstva nad protiradonovou izolací 
propojená se svislou ventilační vrstvou
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M5.3 Těsné napojení svislé ventilační vrstvy ke stropní konstrukci

M5.4 Přívod vzduchu do svislé ventilační vrstvy
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M5.5 Odvod vzduchu ze svislé ventilační vrstvy 
pomocí axiálního ventilátoru
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Stávající stavby – ventilační vrstva  
na vnější straně suterénní stěny M6
Schéma:

Použití
Suterénní stěny pod úrovní terénu, kterými proniká radon z podloží do interiéru, nebo které 
vykazují zvýšenou vlhkost. Podmínkou použití je hydrofyzikální namáhání jen zemní vlhkostí 
nebo odvodněná základová spára.

Výhody
Současně s radonem je omezen i přístup vlhkosti ze zeminy do suterénní stěny a je zajištěno 
odpařování vlhkosti ze stěny. 

Nevýhody
Vzduchová mezera musí být vytažena až nad terén, aby bylo možné zajistit její odvětrání. 
V některých případech to může narušit vnější vzhled objektu.

Pozor
Ventilační vrstva na vnější straně suterénní stěny musí být nad terénem odvětrána do ex-
teriéru. Volí se vždy pasivní způsob odvětrání.
Vnější ventilační vrstvu nelze propojovat s vnitřními ventilačními vrstvami. 

Alternativy

Jako úprava vnitřního povrchu suterénní stěny se doporučuje buď sanační omítka nebo 
vnitřní ventilační vrstva podle M5. Nesmí ale dojít k propojení obou ventilačních vrstev.
Odvětrání vodorovné podlahové ventilační vrstvy může být buď pasivní nebo nucené. Při 
nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S1, S2) nebo potrubní 
ventilátor (R1, R2, R3) instalovaný v půdním prostoru. 
Nemůželi být instalováno stoupací potrubí, navrhne se aktivní odvětrání se střešním venti-
látorem umístěným vedle objektu (S3), či u obvodové stěny domu (S4). Jeli možná instalace 
svislého odvětrávacího potrubí v suterénu, lze použít i nástěnný ventilátor situovaný na vnější 
fasádě (N1) nebo radiální ventilátor (R3).

Tip
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu 
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu. 
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M6.1 Oddělení podlahové ventilační vrstvy pod protiradonovou izolací 
od svislé ventilační vrstvy

Napojení svislého odvětrávacího potrubí lze řešit přiměřeně podle M1.2. 
Má-li být ventilátor umístěn vedle objektu, postupuje se přiměřeně podle M3.3.
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