
Map y rad onového ind exu geolo-
gického p od loží v m ěřítku 1 : 50 000 
byly zp racovány Čes kou geologickou 
s lužbou (ČGS) jako inform ační 
m ateriál.  
Vycházejí z  typ ů geologických jed -
notek v hloubce 1 m  a zobrazují 
s tatis ticky p řevažující rad onový 
ind ex v d ané oblas ti. Js ou určeny  
p ro inform ování o riziku rad onu, 
nejs ou však d os tatečně p od robné p ro 
od ečítání rad onového ind exu na 
konkrétním  p ozem ku, p rotože hrozí 
nebezp ečí p od hod nocení rizika.   
Pod robnější inform ace o rad onovém  
ind exu geologického p od loží je m ožné 
najít na webových s tránkách Čes ké 
geologické s lužby:   
www.geology.cz/rad on.  
Na nich js ou zveřejněny m ap y rad o-
nového ind exu geologického p od loží 
p ro celé ú zem í ČR a ap likace 
Kom p lexní rad onová inform ace p ro 
ad m inis trativní jed notky, která 
obs ahuje aktuálně d os tup né infor-
m ace o riziku rad onu v p od loží  
a v ovzd uší s taveb a d alší s ouvis ející 
ú d aje p ro ú zem í vybrané obce nebo 
její čás ti.  
 
 
 

 

Rad onové riziko v geologickém  p od loží 
p ro obec s  rozšířenou p ůs obnos tí 
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Rad on je p řírod ní rad ioaktivní p lyn, 
který vzniká v geologickém  p od loží a je 
s oučás tí p řírod ního p ros třed í. U s taveb, 
které nejs ou kvalitně izolovány od  
zem ě, m ůže být v d ůs led ku rozd ílů 
tep lot a tlaků v d om ě a v p od loží rad on 
nas áván d o vnitřního ovzd uší, kd e s e  
p ři ned os tatečném  větrání koncentruje  
a p řed s tavuje tak riziko p ro lid s ké 
zd raví. Ochrana p řed  rad onem  je 
založena na znalos ti rizika jeho 
p ronikání d o s tavby a na ap likaci 
ověřených s tavebních p os tup ů. 
Základ em  je s tanovení rad onového 
ind exu m ěřením  na konkrétním  
p ozem ku nebo m ěření objem ové 
aktivity rad onu v exis tující s tavbě  
a ap likace op atření v s oulad u  
s  ČSN 73 0601 Ochrana s taveb p roti 
rad onu z p od loží. Pod robnější infor-
m ace o ochraně p roti rad onu najd ete na 
webových s tránkách Rad onového 
p rogram u ČR, což je m ezires ortní 
p rojekt, zam ěřený na s nížení rizika 
vzniku rakoviny p lic z rad onu: 
www.rad onovyp rogram .cz. 
Na uved ených s tránkách, které s p ravují 
Státní ú řad  p ro jad ernou bezp ečnos t  
a Státní ú s tav rad iační ochrany, v.v.i., 
js ou zveřejněny inform ace o m ož-
nos tech m ěření rad onu, d op oručené 
p os tup y p ro všechny, kteří chtějí s tavět, 
rekons truovat nebo kup ovat nem o-
vitos ti, i zás ad y p ro navrhování  
a realizaci p rotirad onových op atření 
p ro od borníky a také kontakty, na 
kterých zís ká zájem ce d alší p od robné 
inform ace.  
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