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1 Princip opatření
Větracími systémy podloží nazýváme soustavu odsávacích
prostředků umístěných do podloží pod domem, s jejichž
pomocí se odvádí půdní vzduch do exteriéru [12, 13, 14,
15, 16]. Odvod vzduchu může být buď přirozený, tj. na základě tlakového rozdílu od teplotní diference a účinku
větru nebo nucený, kdy je využíváno ventilátoru. Systémy
pracující s přirozeným pohybem vzduchu se také nazývají
pasivní a systémy s nuceným pohybem aktivní.
Smyslem tohoto opatření je vytvořit pod domem podtlak, bránící přirozenému transportu radonu do interiéru.
Doprovodným účinkem je zvýšení výměny vzduchu mezi
exteriérem a podložím a tím snížení koncentrace radonu
v zemině pod objektem. Velikost vytvořeného podtlaku
a míra poklesu koncentrace radonu závisí na použitém
typu odsávacího prostředku, propustnosti podložních vrstev, uspořádání základů, těsnosti kontaktních konstrukcí
objektu a celé řadě dalších parametrů.

2 Prvky větracích systémů podloží

Volba typu odsávacího prostředku závisí na konkrétních
podmínkách. U nových staveb se ve většině případů
uplatňuje odsávací potrubí vložené do štěrkové drenážní vrstvy pod podkladním betonem. Naproti tomu ve stá
vajících stavbách, kde nechceme poškodit podlahy,
volíme v závislosti na ostatních parametrech (např. vertikálním profilu propustnosti podloží a těsnosti podlah)
některý ze zbývajících prostředků.
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Sběrné potrubí zajišťuje odvod vzduchu od odsávacích
prostředků do exteriéru. V závislosti na množství odsávacích prostředků a jejich rozmístění po půdoryse objektu
může mít sběrné potrubí dvě části – horizontální rozvod
propojující jednotlivé odsávací prostředky a společné
svislé odvětrání.
Ventilátor nebo ventilační turbína slouží k vytvoření
takového podtlaku v odsávacích prostředcích, který
zajistí buď dostatečnou výměnu vzduchu mezi exteriérem a podložím anebo dostatečný podtlak pod celým
objektem. Ventilátor může být umístěn v horizontální,
vertikální, interiérové i exteriérové části sběrného potrubí, zato ventilační turbínu lze osadit pouze na konec
svislého odvětrání v exteriéru.

Základní prvky větracích systémů podloží jsou:
 odsávací prostředky,
 sběrné potrubí,
 ventilátor u aktivních systémů nebo ventilační
turbína u pasivních systémů.
Odsávací prostředky zajišťují odvod vzduchu ze zeminy
do sběrného potrubí. Rozlišujeme čtyři základní typy odsávacích prostředků:
 odsávací potrubí – je určené k položení do drenážní
vrstvy a navrhuje se nejčastěji z perforovaných plastových trub či hadic nebo z děrovaných keramických,
betonových nebo kameninových tvarovek.
 odsávací vrt – nazývá se tak perforované potrubí,
které se zavrtává do původní zeminy pod stávající
podlahy aniž by došlo k jejich porušení. Navrhuje se
nejčastěji z tuhých plastových trub, ocelových trub
s plastovou vložkou nebo nerezových trub. Zavrtá
vání je možné provádět ze sklepa, z montážní jámy
v jedné z místností nebo z exteriéru.
 odsávací jímka – volný vzduchový prostor pod podlahou domu o objemu alespoň 5 dm3.
 odsávací studna – suchá část studny nacházející
se buď pod domem nebo v jeho blízkosti, která má
netěsnou konstrukci umožňující nasávání vzduchu
z přilehlé zeminy.

Pasivní systémy bez ventilátoru mají výrazně nižší účinnost [4, 5]. Uplatňují se proto zejména v nových stavbách,
které vzhledem k celistvosti a spojitosti protiradonové
izolace nevyžadují vytvoření velkého tlakového rozdílu
mezi podložím a interiérem. Všechny pasivní systémy by
měly umožnit dodatečnou montáž ventilátoru kdykoliv
v budoucnosti.

3 faktory ovlivňující účinnost
větracích systémů podloží
3.1 Zajištění dostatečného podtlaku
pod domem
Základním předpokladem účinného fungování větracích systémů podloží je zajištění dostatečného podtlaku
pod celým půdorysem objektu. Podtlak v podloží musí
být větší než je podtlak v kontaktních podlažích domu,
neboť jedině v tomto případě bude vyloučena konvektivní složka přísunu radonu netěsnostmi v kontaktních
konstrukcích. Pod běžnými rodinnými domky by větrací
systém podloží měl vytvářet minimální podtlak kolem
–4 Pa. U vyšších budov s výraznějším komínovým efektem a u budov větraných nuceně je třeba velikost podtlaku stanovit individuálně.
Při návrhu větracího systému podloží pod konkrétní objekt je proto nutné se vždy zajímat, zda zvolená geometrie
odsávacích prostředků zajistí dostatečný podtlak i pod
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nejvzdálenějším místem půdorysu. Přitom je třeba uvážit
následující parametry:
 propustnost jednotlivých vrstev podloží pod domem,
 uspořádání a hloubku obvodových a vnitřních základů, popř. i přítomnost suterénních stěn,
 těsnost podlahové konstrukce na terénu,
 těsnost povrchové úpravy terénu kolem domu.
Velikost podtlaku pod domem není během roku konstantní. Mění se zejména v závislosti na propustnosti zeminy
kolem domu a na kolísání hladiny podzemní vody. Tak například v zimním období, kdy povrch zeminy je zmrzlý nebo
pokrytý sněhem, lze pod domem naměřit větší tlakovou
diferenci. Stejný účinek bude mít i vzrůst hladiny podzemní vody, naopak její pokles vyvolá snížení podtlaku. Tyto
skutečnosti je třeba mít na paměti při měření tlakových
rozdílů a při rozhodování zda naměřené podtlaky jsou dostatečné či nikoliv, neboť rozdíl mezi jednotlivými ročními
obdobími může být u nízkých podtlaků do 10 Pa až 100 %.
U nových staveb a u staveb stávajících umístěných na jílovitém podloží můžeme v dlouhodobém horizontu několika let očekávat snížení počátečního podtlaku. Je to
způsobeno postupným vysycháním podloží a v důsledku
toho zvětšením tloušťky propustné vrstvy pod domem.
Zatímco u stávajících staveb je příčinou vysychání jen
vlastní odvětrání podloží, u nových staveb je to navíc
i zabránění přístupu vlhkosti pod dům.
Vliv geologických poměrů a těsnosti kontaktních konstrukcí na rozšíření podtlaku v podloží pod objektem lze
stručně shrnout do následujících poznatků [2, 11].
 Homogenní geologické profily, ať už s nízkou či vysokou propustností, nejsou ideálním prostředím pro
zajištění dostatečné tlakové diference ve větších
vzdálenostech od odsávacích prostředků (Obr. 1p).
V těchto případech bude zpravidla nutná jejich větší
hustota.
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 Tlakové ztráty netěsnostmi v podlahových konstrukcích a obvodových základech výrazně redukují rozšíření tlakového pole. Za jinak stejných podmínek
bude dostatečný podtlak pod prkennými podlahami
zajištěn na mnohem menší ploše než pod podlahami
betonovými.
Větrací průduchy v obvodových základových pasech výrazně snižují velikost podtlaku pod domem a omezují
rozšíření tlakového pole. Jejich realizace se proto nedoporučuje.

3.2	Snížení koncentrace radonu pod domem
Obdobně jako se během roku mění velikost podtlaku,
mění se v podloží pod domem i koncentrace radonu.
Uplatňují se zde stejné závislosti, zejména na vertikálním profilu propustností podložních vrstev a na kolísání
hladiny podzemní vody.
Průběh koncentrace radonu pod objektem se v důsledku
odvětrávání podloží mění podle následujících zákonitostí
[11]:
 Koncentrace radonu v podloží se významně mění jen
při aktivním odvětrání podloží. Ve většině případů
dochází k poklesu koncentrace radonu pod domem,
v průměru na úroveň 25 % původní hodnoty. Je to
důsledek přisávání vnějšího nebo vnitřního vzduchu
do podloží pod domem netěsnostmi v podlahových
konstrukcích a v obvodových základových pasech. Je-li
podloží pod obvodovými základovými pasy propustné, je přisáván vnější vzduch i zeminou kolem domu.

 Nejlepšího rozšíření tlakového pole je dosahováno
ve vrstevnatých geologických profilech s horní vrstvou
o vysoké propustnosti a spodní vrstvou o nízké propustnosti (Obr. 2p). Čím menší je tloušťka horní vrstvy
a čím větší je rozdíl v propustnostech obou vrstev, tím
větší je rozšíření podtlaku. Tyto profily umožňují snížit
počet odsávacích prostředků až na nejmenší možnou
míru. Obdobného efektu se u nových staveb dosahuje
vkládáním odsávacích prostředků do štěrkového násypu.

 V ojedinělých případech se může v důsledku vytvořeného podtlaku koncentrace radonu pod podlahou
domu i zvýšit. Tato varianta nastává, jsou-li kontaktní konstrukce a základy těsné a podloží vysoce propustné (Obr. 1p). Odsávaný vzduch je pak nahrazován
půdním vzduchem z větších hloubek, který obsahuje více radonu. Vzrůst koncentrace radonu nebývá
trvalý, zpravidla má jen dočasný charakter. Vše závisí
na tom, jak rychle se vytvoří rovnováha mezi na jedné straně rychlostí tvorby radonu a rychlostí jeho
přísunu z hlubších či vzdálenějších míst a na straně
druhé rychlostech ventilace a radioaktivního rozpadu.
Nejčastěji se bezprostředně po zapnutí ventilátoru
objeví prudký nárůst koncentrace, po němž následuje
pozvolný pokles až na hodnotu odpovídající novému
rovnovážnému stavu. Ustavení rovnováhy trvá zpravidla několik dní.

 Vnitřní základové pasy brání rozšíření tlakového pole,
a proto musí být odsávací prostředky zavedeny do každého prostoru ohraničeného základovými pasy.

 Nachází-li se pod objektem podloží o nízké propustnosti projeví se odvětrání pravděpodobně pouze mírným poklesem koncentrace radonu pod objektem.

Na druhé straně je nepravděpodobné, že by došlo
ke zvýšení koncentrace.
 K největšímu poklesu koncentrace radonu dochází zpravidla ve vrstevnatých geologických profilech
s horní vrstvou o vysoké propustnosti a spodní vrstvou
o nízké propustnosti (Obr. 2p).
Výsledná koncentrace radonu v domě nezávisí na tom,
do jaké míry poklesla koncentrace radonu v podloží v důsledku jeho odvětrání, ale na tom, zda se podařilo pod
celým půdorysem domu vytvořit dostatečný podtlak.

Větrací systémy podloží se proto primárně nenavrhují
s ohledem na koncentraci radonu v podloží, ale tak, aby
zajistily dostatečný podtlak pod celým domem.

Odvětrání podloží
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Rozdíly v průběhu koncentrací radonu, proudění půdního vzduchu a rozšíření tlakového pole v homogenním
podloží o vysoké propustnosti a v podloží s horní vysoce
propustnou vrstvou a spodní vrstvou o nízké propustnosti
jsou patrné z Obr. 1p a 2p. V modelovém případě [2] bylo
podloží odvětráváno prostřednictvím odsávacího potrubí
procházejícího pod středem domu, v němž byl vytvořen
podtlak –30 Pa.

Koncentrace radonu pod domem při vypnutém větracím systému podloží

Koncentrace radonu pod domem při zapnutém větracím systému podloží

Proudění vzduchu pod domem při zapnutém větracím systému podloží
Velikosti
rychlosti

Rozšíření podtlaku pod domem při zapnutém větracím systému podloží

Obr. 1p. Vysoce propustné podloží

Obr. 2p. Podloží s horní vysoce propustnou vrstvou
a spodní vrstvou o nízké propustnosti
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4	Vedlejší účinky odvětrání
podloží
Větrací systémy podloží mohou mít celou řadu vedlejších
účinků, které vznikají jako důsledek zvýšeného pohybu
půdního vzduchu a jeho odvodu do exteriéru. Mezi nejčastěji se vyskytující vedlejší projevy patří:

 Při odsávání půdního vzduchu ze sacích jímek umístěných do blízkosti základových pasů může docházet
v bezprostředním okolí jímky k velmi výraznému (až
o 10 °C) snížení teplot. Pro eliminaci tohoto jevu je
nezbytně nutné snížit únik vzduchu z jímky do zeminy
vně domu a zajistit tepelnou izolaci základu, popř.
zeminy vně domu nad jímkou.

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

 Průduchy v obvodových základových pasech, jimiž
pod podlahy proudí venkovní vzduch, snižují vnitřní
povrchovou teplotu na styku podlahy s vnější stěnou.
Realizace těchto průduchů se proto nedoporučuje.

Možnost výskytu těchto účinků závisí na způsobu a intenzitě odvětrání, geologických poměrech a na uspořádání
a těsnosti kontaktních konstrukcí daného domu.

 Pokles teplot pod domy s tepelnou izolací v podlaze
je menší ve srovnání s domy bez zateplené podlahy.
Příčinou je skutečnost, že pod tepelně zaizolovanými
podlahami jsou teploty nižší.

4.1 Ochlazování podlah
a základů
V případech, kdy geologické poměry a prodyšnost soklů
či obvodových základů dovolí, aby pod dům pronikalo
větší množství venkovního vzduchu, může v zimním období docházet k ochlazování podlah po obvodu domu,
popř. k promrzání základů. Pokles teplot je třeba pro
každý konkrétní případ posoudit, k čemuž je možné využít numerické modely řešící kombinovaný 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 průběhu teplot pod domem při odvětrávání
podloží [3, 6, 8]:
 K významnějšímu ovlivnění teplot pod podlahami
a obvodovými základy domu může docházet jen při
nuceném větrání podloží. Při přirozeném větrání podloží je ovlivnění teplot zanedbatelné.
 Při provozování větracího systému v cyklickém režimu
je ovlivnění teplot pod domem výrazně menší než při
nepřetržitém provozu. Cyklický provoz by z tohoto
hlediska měl být preferován.
 K největšímu ovlivnění teplot dochází zejména ve vysoce propustných zeminách. Naopak, je-li odvětrávaná vrstva pod domem středně až nízko propustná, je
ovlivnění teplot i při nepřetržitém chodu ventilátoru
minimální až zanedbatelné.
Obr. 3p. Změna
vlhkostního stavu stěn
po odvětrání podloží
ve 22 domech
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 Odsávací prostředky situované do blízkosti obvodových základů ovlivňují rozložení teplot více, než při
umístění do středu domu.

 Při dlouhodobé venkovní teplotě kolem 0 °C, propustném podloží a nepřetržitém chodu ventilátoru,
lze u obvodových stěn očekávat pokles teplot o cca
2 °C (domy s tepelnou izolací v podlaze ) až o cca 4 °C
(domy bez tepelné izolace v podlaze).

4.2	Snižování vlhkosti podloží
a stavebních konstrukcí
Při nuceném větrání může být z podloží pod rodinným
domkem v závislosti na jeho propustnosti a výkonu ventilátoru odváděno 100 až 300 m3 vlhkého vzduchu za hodinu. Odvod vlhkosti z podloží může mít jak negativní, tak
pozitivní účinky. Mezi negativní patří v prvé řadě možnost
dodatečného vysychání jílovitých zemin, jejichž následné
smrštění by mohlo vést k poklesu základů domu. Pozitivním projevem nižší vlhkosti zeminy pod podlahami je
omezení a v některých případech dokonce i přerušení
transportu vlhkosti z podloží do nadzemního zdiva. Tento
účinek lze dokumentovat i kvantitativně na souboru 22 rodinných domů s vlhkými stěnami, pod něž byl dodatečně
instalován větrací systém podloží [9]. Vlhkost stěn měřena
nebyla, pouze se zaznamenala výška vlhké zóny. Po 1 roce
od uvedení odvětrání do provozu byli majitelé vyzváni,
aby zkontrolovali vlhkostní stav. V 5 domech vlhkost zcela
zmizela, v 11 se snížila a pouze u 6 domů se vlhkostní stav
nezměnil (Obr. 3p).

Vlhkost se
nezměnila
27 %

Zcela vyschly
23 %

Vlhkost se snížila
50 %

Poznatky o ovlivnění vlhkosti podloží při jeho odvětrávání
[9, 11]:
 Při nuceném větrání může být z podloží pod rodinným domem odvedeno až 10 kg vody denně. Rychlost
vysušování lze ovlivnit výkonem ventilátoru a nastavením cyklického režimu.
 Kontrola poklesu vlhkosti je nutná zejména v jílovitých zeminách, aby se předešlo dodatečnému sednutí
stavby. Vzhledem k tomu, že ohroženy jsou zejména
základy po obvodě domu, nedoporučuje se do jejich
blízkosti instalovat odvětrávací prostředky. Ty by měly
být přednostně situovány pod středy místností.
 S rostoucí vzdáleností od odsávacích prostředků klesá
vliv větracího systému na průběh vlhkosti v podloží.
 Nenachází-li se pod domem jílovité zeminy lze umístěním odsávacích prostředků do blízkosti základů snížit
transport vlhkosti do stěn. Větrací systém podloží pak
současně plní funkci jak ochrany proti radonu, tak prostředku ke snížení vlhkosti zdiva. Nezbytně nutné je
však posouzení poklesu teplot u obvodových základů.
 Vlhkost vzduchu v původní neporušené zemině pod
domem se pohybuje mezi 70 až 90 %. Vlhkost vzduchu
ve štěrku pod podlahou je nižší (40 % až 60 %). Dobře odvětraná štěrková vrstva tedy výrazně přispívá
ke snížení vlhkosti vzduchu pod domy.
 Vlhkost vzduchu v odvětrávacím potrubí se běžně
pohybuje mezi 80 a 90 % a při trvalém zapnutí ventilátoru dosáhne po cca 1 dnu až 100 %. Je tedy větší
než v okolní zemině, což je důsledek odvodu vlhkosti
z přilehlé zeminy. Zvýšené proudění vzduchu totiž
vede k většímu odparu vlhkosti.

a na velikosti podtlaku pod místností. Účinek odsávání
vnitřního vzduchu nebude tedy ve všech místnostech
daného domu stejný. Největší vliv na násobnost výměny
vzduchu lze očekávat v místnostech s prkennými podlahami a v místnostech, jejichž podpodlahový větrací systém
se napojuje k ventilátoru jako první. U pasivně odvětrávaného podloží je tento efekt zanedbatelný.
Z měření násobnosti výměny vzduchu prováděných prostřednictvím indikačního plynu CO2 na reálných objektech
[11] vyplynulo, že v domech s počáteční výměnou vzduchu kolem 0,3 h–1 dochází po zapnutí větracího systému
podloží ke zvýšení násobnosti výměny vzduchu o maximálně 15 %. Na druhé straně v domech s velmi nízkou
počáteční intenzitou výměny vzduchu (pod 0,1 h–1) se
ventilace může zvýšit až o 100 %. Z toho mimo jiné vyplývá, že v domech, které jsou větrány řádným způsobem, je
velmi nepravděpodobné, aby nucené odvětrání podloží
způsobilo podstatné zvýšení intenzity výměny vzduchu
a tím pádem i významnější zvýšení tepelných ztrát. V domech s nedostatečně nízkou výměnou vzduchu je její
významnější zvýšení prostřednictvím odvětrání podloží
spíše jevem pozitivním.
Nesmíme však zapomenout, že při nastavení provozu
na cyklický režim, bude k ovlivnění docházet pouze
v pracovní periodě větracího systému, a tak skutečné
zvýšení násobnosti výměny vzduchu bude proto ještě
menší.

5	Účinnost větracích
systémů podloží

4.3 Zvýšení násobnosti výměny vzduchu
kontaktními konstrukcemi

Zatímco u stávajících staveb je hodnocení účinnosti poměrně jednoduchá záležitost, neboť se porovnává výsledná koncentrace radonu v interiéru s původní hodnotou, u nových staveb tomu zdaleka tak není. Jednak
chybí původní hodnota koncentrace radonu a navíc se
odvětrání podloží neprovádí jako jediná ochrana, ale vždy
v kombinaci s celoplošně provedenou protiradonovou
izolací. Nicméně při návrhu větracích systémů podloží
do nových staveb se můžeme opírat o účinnosti získané
ve stávajících stavbách. Vycházíme přitom z předpokladu,
že je-li dosahováno vysokých účinností ve stávajících stavbách, musí být přinejmenším obdobně vysokých účinností
dosahováno i u staveb nových, neboť všechny vstupní
parametry jsou v tomto případě příznivější (podlahy jsou
těsnější, odvětrávací prostředky jsou umístěny v souvislé
vysoce propustné štěrkové vrstvě, geometrický tvar větracího systému není limitován technickými možnostmi
a proveditelností, atd.).

Množství vzduchu, který se z určité místnosti odsává netěsnostmi v podlaze do podloží, závisí na ploše netěsností

Ve stávajících stavbách se účinnost stanovuje v souladu s ČSN 73 0601 (2006) [1] procentuálním vyjádřením

 Při teplotě odváděného vzduchu mezi 8 a 14 °C a jeho
vlhkosti 80 až 90 % dochází po větší část roku k masivní
kondenzaci uvnitř odvětrávacího 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 podloží.
Je-li radiální ventilátor osazen na horizontální část sběrného potrubí, v němž hrozí výskyt kondenzace, musí se
zabránit hromadění kondenzátu ve skříni ventilátoru odvodněním této skříně.
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poklesu koncentrace radonu k původní hodnotě před
opatřením podle vztahu:
u=

Cp – C k
·100 [%]
Cp

(1)

kde Cp resp. Ck, je koncentrace radonu [Bq/m3] v pobytovém prostoru zjištěná průkazným měřením před opatřením, resp. po provedených opatřeních.
Pasivní větrací systémy podloží dosahují účinnosti v průměru kolem 50 %. Účinnosti aktivních systémů se pohybují v intervalu od 85 do 95 %.
Představu o schopnostech aktivních větracích systémů
podloží snižovat koncentraci radonu v domě si lze udělat z údajů získaných z 62 stávajících rodinných domů,
do nichž byl systém instalován dodatečně. Účinnosti aktivních systémů se pohybovaly v intervalu od 70 do 98 %
[7, 11], což znamená, že koncentrace radonu klesla
na 30 % až 2 % původní hodnoty. Pravděpodobnost dosažení konkrétního intervalu účinnosti je zřejmá z grafu
na Obr. 4p. Tak například můžeme si být jisti, že účinnost
bude vždy alespoň 70 %, dále máme téměř 94 % pravděpodobnost, že dosažená účinnost bude vyšší než 80 %
a pravděpodobnost cca 53 %, že účinnost přesáhne 90 %.
V oblasti stávajících staveb se tedy jedná o nejúčinnější
a nejefektivnější opatření proti radonu.
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Aktivní větrací systémy podloží jsou nejúčinnějším protiradonovým opatřením. Nejvyšší účinnosti je dosahováno
v případech, kdy vrstvy pod podlahou jsou propustnější
než vrstvy níže situované a kdy podlahy jsou relativně
těsné.
Obr. 5p. Použití větracích
systémů podloží pro
ochranu nových staveb
(Cs – koncentrace radonu
v podloží rozhodná pro
stanovení radonového
indexu stavby)
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Střední nebo vysoký
radonový index stavby

ano

6	Větrací systémy podloží v nových
stavbách
I když tato kapitola pojednává o větracích systémech podloží v nových stavbách, skutečnosti zde uvedené mohou
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Dodatečné zásahy,
odvodnění, poddolování,
otřesy atd.?
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Obr. 4p. Pravděpodobnost
dosažení dané účinnosti
při aktivním větrání
podloží

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

Štěrkový podsyp nebo
podlahové topení?

25
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V nových stavbách nemohou větrací systémy podloží
působit samostatně, ale vždy jen v kombinaci s protiradonovou izolací. Vytvářejí jakousi pojistku, jejímž cílem
je eliminovat transport radonu 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 odvětrání podloží navrhujeme
proto až od určité koncentrace radonu v půdním vzduchu.
Podle ČSN 73 0601 nelze již samotnou protiradonovou
izolaci použít, je-li koncentrace radonu v podloží rozhodná
pro stanovení radonového indexu stavby větší než:

ne

28,6

30

6.1 Oblast použití

Cs > 60/140/200
kBq/m3?

38,8

40

být přiměřeně použity i pro přístavby a stavby stávající,
v nichž dochází ke kompletní výměně podlahové konstrukce.

ne

Proradonová izolace
(Sešit I)

Kontrolní měření.
Koncentrace radonu menší
než referenční úroveň?
ne

Dodatečná opatření

ano

Proradonová izolace
(Sešit I) v kombinaci
s odvětráním podloží
(Sešit P − P1, P2, P3, P11)
nebo s venlační vrstvou
(Sešit M)

ano

OK

Kombinace protiradonové izolace s jiným opatřením, například s odvětráním podloží, musí být podle ČSN 73 0601
(2006) provedena bez ohledu na koncentraci radonu
v podloží i tehdy, je-li:
 součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění,
 pod stavbou umístěna drenážní vrstva o vysoké propustnosti.
Použití odvětrání podloží se dále doporučuje, pokud lze
předpokládat některou z níže uvedených skutečností:
 očekávají se dodatečné zásahy do kontaktních konstrukcí, 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 povrchové 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 kontaktních konstrukcích (např. nestabilní svahy, poddolovaná území, otřesy od dopravy, atd.),
 celistvost kontaktních konstrukcí domu může být porušena plánovanou okolní výstavbou (týká se zejména
řadových a terasových domů, zástavby v prolukách
atd.).
Použití větracích systémů podloží pro ochranu nových
staveb je přehledně znázorněno schématem na Obr. 5p.

6.2 Podklady pro návrh
Podkladem pro návrh větracích systémů podloží v nových
stavbách jsou všechny údaje, které umožní projektantovi
určit radonový index stavby, neboli radonový potenciál
na úrovni základové spáry. Důležité jsou zejména informace získané z:
 radonového průzkumu stavebního pozemku [17, 18]
(hodnota třetího kvartilu a maximální hodnota koncentrace radonu v půdním vzduchu, propustnost podloží pro plyny, popis základových poměrů s ohledem
na vertikální profil propustnosti),
 geotechnické zprávy (druh základových konstrukcí,
výšková poloha základové spáry, přítomnost podzemní vody, úpravy podloží majících vliv na plynopropustnost jako např. hutnění, stabilizace, zřizování
propustných štěrkopískových vrstev o tloušťce větší
než 50 mm atd.),

 projektu domu (velikost plochy v kontaktu s podložím,
způsob vytápění a větrání, násobnost výměny vzduchu, přítomnost podlahového topení v kontaktních
konstrukcích, dispoziční řešení, umístění pobytových
místností apod.).
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Z výše uvedených údajů se určí hodnota koncentrace radonu v podloží a propustnost podloží, na jejichž základě
se stanoví radonový index stavby a v případě, že bude
nutná kombinace protiradonové izolace s odvětráním
podloží, provede se návrh větracího systému. Typ a hustota odsávacích prostředků se stanoví s přihlédnutím
k vertikálnímu profilu propustnosti podloží a k hodnotě
koncentrace radonu v půdním vzduchu.

6.3 Odsávací prostředky
a jejich geometrický tvar
U nových staveb je základním odsávacím prostředkem
odsávací potrubí tvořené nejčastěji soustavou perforovaných drenážních trub (plastových, keramických, ka
meninových atd.). V mnohem menší míře se využívá odsávacích jímek, které se uplatňují zejména u stávajících
staveb. Odsávací potrubí se ukládá do souvislé drenážní
vrstvy o nejmenší tloušťce 150 mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32. Používáme-li jímku,
umístíme ji rovněž do drenážní vrstvy. Podklad drenážní
vrstvy musí mít sklon k místům odvodnění stavební jámy.
Proti penetraci betonu při betonáži podkladní betonové desky musí být drenážní vrstva na povrchu chráněna
(např. geotextílií, fólií, lepenkou, tepelně izolačními deskami nebo jiným vhodným materiálem).
Odsávací potrubí klademe přednostně v geometrických
tvarech podle P1 a P2 bez přisávacích otvorů umístěných
v soklu domu. Platí zde tato pravidla:
 odsávací potrubí musí být zavedeno do každé sekce
ohraničené základovými pasy,
 vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných drenážních trub by neměla být menší než 2,0 m a větší
než 4,0 m (větší vzdálenosti jsou typické pro nucený
způsob odvětrání),
 při přirozeném způsobu větrání se průměry odsávacího potrubí volí v rozmezí 80 až 100 mm, sběrné
potrubí se navrhuje s průměrem 150 až 200 mm,
 při nuceném způsobu větrání jsou průměry potrubí
menší – u odsávacího potrubí postačí průměr 60 až
80 mm a sběrné potrubí se navrhuje s průměrem
100 až 125 mm.
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Nikdy neklademe odsávací potrubí z jedné strany domu
na druhou s odvětráním do obvodových stěn. Takovéto uspořádání nemá dostatečnou účinnost, neboť není
schopno vytvářet v drenážní vrstvě potřebný podtlak
(na návětrné straně vzniká dokonce pod podlahami přetlak). V zimním období proniká navíc pod podlahy studený
vnější vzduch, což způsobuje jejich ochlazování.
Odsávací jímky (P11) se navrhují podle těchto zásad:
 v každé sekci ohraničené základovými pasy musí být
umístěna alespoň jedna jímka,
 jímky umísťujeme tak, aby mohly půdní vzduch nasávat celým svým účinným povrchem, tedy nikoliv
do rohu vytvořeného základovými pasy,
 u nových staveb zřizujeme jímky zásadně ve středu
půdorysu nebo ve středu sekce ohraničené základovými pasy a nikoliv u obvodových stěn, kde způsobují
výrazné lokální ochlazení základových konstrukcí,
 objem odsávací jímky musí být alespoň 5 až 10 dm3.
Stěny odsávacích jímek se nejčastěji provádějí z betonových nebo ostře pálených plných cihel kladených s širokými nepromaltovanými svislými spárami, nebo je lze velmi
jednoduše vytvořit z tvrzených plastů (např. navrtáním
otvorů do desek z polypropylenu nebo do PVC trubky
o průměru 300 až 400 mm).
Rozmístění (počet a geometrické uspořádání) odsávacích prostředků po půdorysu se navrhne v závislosti
na propustnosti podloží a drenáže tak, aby byl zajištěn
dostatečný podtlak a spolehlivé (v průběhu celého roku)
provětrávání drenážní vrstvy po celém jejím půdorysu.
Vzdálenost odsávacích prostředků od obvodových stěn
je limitována možností promrzání základové půdy (zvláště při dodávání venkovního vzduchu do drenáže), což je
třeba vždy v konkrétním případě posoudit anebo založení
přizpůsobit nižším teplotám podloží. Posouzení lze provést podle ČSN EN ISO 10211-1.

6.4 Odvod půdního vzduchu
Odvod půdního vzduchu z odsávacích prostředků se
doporučuje přednostně realizovat společným svislým
odvětrávacím potrubím procházejícím interiérem domu
až nad střechu (P1, P2, P11), kde se zakončí v případě
přirozeného větrání ventilační turbínou nebo u nuceného
větrání ventilátorem. U nových staveb se primárně volí
pasivní systémy, které by však měly být navrženy tak, aby
mohly být kdykoliv v budoucnosti při zjištění nedostatečné účinnosti přeměněny na aktivní. Systémy se svislým
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odvětrávacím potrubím jsou z tohoto pohledu výhodné,
neboť na odvětrávací potrubí lze s minimální pracností
a finanční náročností osadit ventilátor.
U aktivně větraných systémů se ventilátor osazuje buď
až na konec svislého odvětrávacího potrubí (S1, S2) nebo
v jeho části procházející půdou (R1, R2, R3). Pro toto umístění hovoří skutečnost, že potrubí vedoucí interiérem je
na sací straně ventilátoru a tak případné netěsnosti v potrubí nemohou způsobit zvýšení interiérové koncentrace
radonu. Pro běžný rodinný domek postačí ventilátory
o příkonu 25 W až 75 W s podtlaky 200–100 Pa při 100 až
200 m3/h. Ventilátory o příkonu 100 W a více vytvářející
podtlaky několika stovek pascalů (obvykle 300–400 Pa)
se používají pro půdorysně rozsáhlejší stavby jako jsou
školy, obchody atd. Ventilátory mohou pracovat nepřetržitě nebo v závislosti na rychlosti přísunu radonu i v cyklickém režimu.
Není-li možná instalace svislého odvětrání, navrhne se
odvětrání nucené s ventilátorem umístěným na vnější
straně obvodové stěny (S4, N1), na pozemku vedle domu
(S3) nebo ve sklepě (R1). Nucené větrání je v tomto případě nezbytné, protože přirozený systém bez komínového
efektu by byl odkázán jen na nespolehlivý účinek větru.
Při nuceném odvětrání půdního vzduchu se nedoporučuje
realizovat otvory v obvodových stěnách či soklech sloužící
k zajištění dodávky vnějšího vzduchu do vrstvy štěrku
pod podlahou. Přispívají totiž k výraznému ochlazování
podlah a ke ztrátě podtlaku. Tyto otvory lze jen výjimečně akceptovat u pasivního způsobu odvětrání, ovšem
za těchto podmínek:
 musí být situovány co nejdále od odsávacích prostředků,
 jejich umístění a konstrukce musí být taková, aby při
tlaku větru nedošlo v jejich okolí pod podlahou k vytvoření přetlaku,
 jejich celková průřezová plocha musí být menší než
plocha otvorů odvádějících vzduch z podloží (tak
např. je-li půdní vzduch odváděn stoupacím potrubím
o průměru 200 mm, lze pro dodávku vnějšího vzduchu navrhnout maximálně čtyři průduchy o průměru
100 mm),
 jejich ústí musí být chráněno mřížkou se sítí proti pronikání ptáků a hlodavců,
 odvod vzduchu z podloží zajišťuje stoupací potrubí
ústící nad střechou domu.

7	Větrací systémy podloží
ve stávajících stavbách
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průzkum
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7.1 Oblast použití
Instalace větracích systémů podloží je možná prakticky do každého stávajícího objektu bez ohledu na účel
domu, jeho velikost, konstrukční řešení a osazení v terénu. V některých případech může být výhodné spojit
odvětrání podloží i s jiným typem opatření, zejména
s novou protiradonovou izolací. Tak je tomu zejména
tehdy, když stávající podlahové konstrukce jsou nefunkční (např. staré shnilé prkenné podlahy nebo podlahy
z nesoudržného popraskaného betonu, atd.) a je nezbytné provést jejich výměnu.
Použití větracích systémů podloží pro ochranu stávajících staveb je přehledně znázorněno schématem na
Obr. 6p.

7.2 Podklady pro návrh
Dodatečná montáž větracích systémů podloží do stávajících staveb má své specifické rysy, které jsou dány tím,
že pod domy ve většině případů buď není vůbec žádná
drenážní vrstva, nebo nemá vhodné vlastnosti (malá
tloušťka, nízká a proměnlivá propustnost, atd.). V těchto
případech rozhoduje o použitelnosti a účinnosti větracích
systémů vertikální profil propustnosti podloží. Na rozdíl
od nových staveb není zaručena ani těsnost podlahových
konstrukcí v kontaktu s podložím. V řadě domů se setkáváme s původními neizolovanými betony a výjimkou nejsou
ani podlahy prkenné na škvárovém podsypu. Nepříznivě
může působit i množství základových pasů pod vnitřními
zdmi, které rozdělují půdorys a vynucují si větší počet
odsávacích prostředků.
Návrh větracích systémů podloží do stávajících staveb
musí proto vycházet jednak z podrobného stavebně technického průzkumu zaměřeného na kvalitu a těsnost kontaktních konstrukcí (složení, přítomnost hydroizolačních
vrstev, výskyt trhlin atd.) a na uspořádání spodní stavby a jednak z řady doplňkových diagnostických měření.
Za nezbytně nutné se považuje stanovení propustnosti
a koncentrace radonu v půdním vzduchu ve vrstvě ležící
bezprostředně pod domem, tj. ve vrstvě, do níž budou
instalovány odsávací prostředky a dále pak stanovení
vertikálního profilu propustnosti podloží.
Cílem stavebně technického průzkumu a diagnostických
měření je připravit podklady pro volbu odsávacího prostředku včetně geometrie celého odsávacího systému
tak, aby na jedné straně byla zajištěna vysoká účinnost
opatření a na straně druhé, aby byly eliminovány možné
negativní projevy opatření.

ano

Proradonová izolace
(Sešit I) v kombinaci
s odvětráním podloží
(Sešit P − P4) nebo
s venlační vrstvou
(Sešit M − M3, M4)

Je nutná rekonstrukce
podlah?
ne

Realizace z exteriérů?

ano

ne

Realizace z interiérů?

ano

ne

Odvětrání podloží
(Sešit P − P6, P7, P12)
Odvětrání podloží
(Sešit P − P5, P10,
P14, P15) nebo
venlační vrstva
(Sešit M − M4)

Odvětrání podloží
instalované ze sklepa
(Sešit P − P8, P9, P13)

Kontrolní měření.
Koncentrace radonu
menší než
referenční úroveň?

ano

OK

ne

Dodatečná opatření

7.3 Odsávací prostředky
a jejich geometrický tvar

Obr. 6p. Použití větracích
systémů podloží pro
ochranu stávajících staveb

U stávajících staveb můžeme využít všech typů odsávacích prostředků, tj. potrubí, vrty, jímky i studny. Volba
konkrétního typu závisí na jedné straně na parametrech,
které přímo ovlivňují účinnost opatření, jako například
na koncentraci radonu v podloží, profilu propustnosti
podloží, těsnosti kontaktních konstrukcí atd., a na straně
druhé na technických možnostech realizace onoho typu.
Navíc je nutno zohlednit i požadavky majitele objektu,
zejména co se týče omezení provozu v domě.
V rámci jednoho objektu je možné kombinovat různé
typy odsávacích prostředků v libovolných geometrických
tvarech.
Odsávací potrubí nepatří mezi ekonomicky výhodné
varianty odvodu půdního vzduchu neboť jeho instalace
do stávajících staveb je vždy spojena s alespoň částečnou
destrukcí podlah. Uplatňuje se proto hlavně tehdy, musí-li
být stávající podlahy z důvodu jejich nefunkčnosti (např.
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shnilé prkenné podlahy) odstraněny a nahrazeny novými.
V tomto případě se odsávací potrubí umísťuje do souvislé
vrstvy štěrku a při návrhu jeho geometrického tvaru se
řídíme zásadami platnými pro nové stavby. Nebude-li
nová protiradonová izolace v podlaze provedena i pod
stěnami, doporučuje se klást odsávací potrubí po obvodě
místností tak, aby byl největší podtlak dosažen pod místem napojení podlahy na stěnu (P4). Zkušenosti z praxe
totiž ukazují, že právě styk nové podlahy s původní stěnou nebývá trvale těsný. Toto uspořádání zároveň zajistí
i odvod vlhkosti z podzákladí, čímž je eliminován přísun
vlhkosti do stěn.
Druhou možností použití odsávacího potrubí ve stávajících stavbách je jeho kladení do předem připravených
drážek ve stávajících podlahách (P5). Tento postup může
být výhodný například u celoplošně podsklepených objektů, kde by si destrukci podlah vyžádala i instalace
odsávacích vrtů či jímek. Předností odsávacího potrubí
však je, že jeho geometrický tvar můžeme lépe uzpůsobit daným geologickým podmínkám. Ve sklepích bez
obytných místností s podlahami z hlazeného betonu bez
dalších nášlapných vrstev také většinou částečná destrukce podlah nevadí.
Při návrhu odsávacího potrubí kladeného do drážky
v podlaze se řídíme těmito zásadami:
 drážka, v níž se odsávací potrubí obsype štěrkem, musí
mít hloubku alespoň 200 mm pod spodní úroveň podlahy a šířku alespoň 300 mm. Po překrytí geotextílií
se drážka s vloženým potrubím zabetonuje, případné
izolační vrstvy se obnoví,
 při nuceném odvodu půdního vzduchu postačí průměr odsávacího potrubí 60 mm, při přirozeném větrání by měl být průměr odsávacího potrubí alespoň
80 až 100 mm,
 přirozený odvod půdního vzduchu je možný jen, má-li vrchní vrstva vysokou nebo střední propustnost
a zároveň platí, že kd/ks > 10,
 bude-li na stávající podlahu položena nová protiradonová izolace, doporučuje se klást odsávací potrubí
do drážek po obvodě místností.
Odsávací vrty zajišťují poměrně dobré rozšíření podtlaku, a proto jsou použitelné i pro objekty s méně těsnými podlahami a pro geologické profily, kde vrchní vrstva
nemá vyšší propustnost. Instalace pod stávající podlahy
je možná:
 z exteriéru
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– u domů s podlahami nad terénem
zavrtáním skrz sokl (P6),

		

– u domů s podlahami na úrovni terénu zavrtáním z výkopu u obvodové
stěny skrz základ (P7),

 z interiéru

– u částečně podsklepených domů
zavrtáním z prostoru sklepa (P8, P9),
– u nepodsklepených domů zavrtáním
z montážní jámy vyhloubené v jedné
z místností (P10).

		

Při návrhu vrtů se řídíme následujícími zásadami:
 počet vrtů a jejich délku volíme tak, aby pod každou
obytnou místností byly v závislosti na její velikosti
jeden až dva vrty,
 na 1 m délky vrtu připadá následující podlahová
plocha:
a) do 5 m2

v případě, že je podlaha málo těsná
a zároveň podíl kd/ks ≤ 1,

b) cca 5–10 m2

v případě že je buď podlaha málo těsná nebo podíl kd/ks ≤ 10,

c) cca 10–15 m2

v případě, že je podlaha těsná a zároveň podíl kd/ks > 10.

 při nuceném odvodu půdního vzduchu by měl mít
vrt průměr alespoň 60 mm, při přirozeném větrání
alespoň 100 mm,
 přirozený odvod půdního vzduchu z odsávacích vrtů je
možný jen při relativně těsných podlahách a za předpokladu, že vrchní vrstva podloží má vysokou propustnost a zároveň platí, že kd/ks > 10.
Odsávací jímky jsou ve stávajících stavbách efektivní pouze tehdy, lze-li je realizovat bez výměny podlah. Na konstrukci jímek se tedy na rozdíl od nových staveb téměř
nepoužívají prefabrikované výrobky, jejichž instalace by
zde byla spojená se zásahem do podlah. Jímky se vytvářejí
tak, že se kolem odsávacího potrubí vyhloubí v původní zemině dutina ve tvaru polokoule o poloměru 0,2 až
0,3 m. Realizace je možná:
 z exteriéru

– z výkopu u obvodové stěny vyhloubením jímky pod domem těsně
za obvodovým základovým pasem
(P12),

 z interiéru

– u částečně podsklepených domů vyhloubením jímky za obvodovou suterénní stěnou pod podlahou přilehlé
nepodsklepené místnosti (P13),

		

– u nepodsklepených domů vyhloubením jímky pod stávající podlahou
v jedné z místností (P14).

Protože se podtlak v tomto případě šíří pouze z jediného
místa, dává se odsávacím jímkám přednost v objektech,
kde jsou relativně těsné betonové podlahy (nemusí obsahovat hydroizolaci), které nevedou k velkým ztrátám podtlaku. Dalším předpokladem je, aby vrchní vrstva podloží
nacházející se těsně pod domem měla vyšší propustnost,
než je propustnost níže situovaného podloží. Čím vyšší je
poměr propustností kd/ks mezi těmito dvěma vrstvami,
tím větší bude i rozšíření podtlaku. Doporučuje se, aby
tento poměr byl minimálně 10.
Při návrhu jímek se řídíme následujícími zásadami:
 jímka nesmí být umístěna do podloží o nízké propustnosti,
 ve vrchní propustné vrstvě pod domem umísťujeme
jímku výškově co nejblíže pod podlahu a co nejdále
od povrchu spodní vrstvy s nižší propustností,
 objem sací jímky musí být alespoň 10 dm3,
 půdní vzduch musí být z jímky odváděn nuceně. Ventilátor by měl v jímce vytvářet podtlak od –150 do –250 Pa,
 jímka pod těsnou podlahou navržená podle všech
výše uvedených pravidel by mohla zajistit dostatečné
rozšíření podtlaku až do maximální vzdálenosti:
–
–

cca 6 m při poměru propustností kd/ks = 10,
cca 8 m při poměru propustností kd/ks = 100.

Odsávací studny se v našich podmínkách uplatňují spíše výjimečně, jsou-li k tomu vhodné podmínky. Mezi ty
v prvé řadě patří existence studny na vodu buď přímo
v domě (P15) nebo v jeho těsné blízkosti, propustné
podloží a prodyšná konstrukce studny (např. vyskládaná
z kamenů, vysekaná do skály atd.). Dalším předpokladem
je, aby hladina vody ve studni byla celoročně alespoň 1 m
pod podlahou domu. Pro odvod půdního vzduchu tedy
nikdy nevytváříme samostatnou studnu, protože tím by
se celé opatření prodražilo. Není-li k dispozici vhodná
studna, raději zvolíme jiný typ odsávacích prostředků.
Studnu větráme zásadně nuceným způsobem. Aby nedocházelo k falešnému přisávání vzduchu do studny a tím
ke zbytečné ztrátě podtlaku, je třeba provést utěsnění poklopu nad studnou a všech prostupů instalací umístěných
v nadzemní části studny. Musí-li být zajištěn pravidelný
vstup do studny, například kvůli jejímu čištění, kontrole vodovodních instalací, čerpadla, atd., doporučujeme

nahradit těžké betonové zákrytové desky, které se velmi
špatně těsní rozebíratelným způsobem, deskami plastovými, např. z polypropylenu.

Odvětrání podloží
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7.4 Odvod půdního vzduchu
Protože pod podlahami stávajících staveb většinou chybí
propustná štěrková vrstva, podlahy nebývají tak těsné
a hustota odsávacích prostředků je vždy zpravidla nižší
než u staveb nových, je pro zajištění dostatečné účinnosti
zapotřebí větších podtlaků. Z tohoto důvodu se dodatečně zřizované systémy odvětrání podloží navrhují primárně jako nucené. Ventilátor se osazuje na sběrné potrubí
v následujících možných polohách:
nad střechou domu (S1, S2),
v prostoru půdy (R1, R2, R3),
ve sklepě domu (R3, R4),
v montážních (revizních) šachtách nebo v průlezných
instalačních kanálech,
 na obvodové stěně domu (S4, N1, A1, A3),
 vedle domu nad terénem (S3).






První dvě polohy jsou možné u systémů se stoupacím
potrubím (může být vloženo do neprovozovaných komínových průduchů), zatímco ze zbylých čtyřech vybíráme
podle konkrétních podmínek tehdy, nelze-li instalovat
stoupací potrubí. Zkušenosti z provedených opatření
ukazují, že postačí ventilátory s výkonem do 70 W, které jsou schopny vytvářet podtlak do 200 až 300 Pa. Aby
se omezily negativní účinky odsávání půdního vzduchu,
doporučuje se provozovat ventilátor v cyklickém režimu
s délkou pracovní a klidové periody nastavenou podle
rychlosti přísunu radonu. Při aktivním větrání se rovněž
nedoporučuje realizovat průduchy v obvodových stěnách, neboť přispívají k výraznému ochlazování podlah
a ke ztrátě podtlaku.
Přirozené větrání se volí jen výjimečně [4, 5]. Připadá
v úvahu pouze při použití odsávacího potrubí nebo vrtů
za předpokladu, že podlahy jsou relativně těsné a vrchní
vrstva podloží má vysokou propustnost a zároveň platí, že
kd/ks > 10. Odvod půdního vzduchu musí být v těchto případech zajištěn pomocí stoupacího potrubí vyvedeného
až nad střechu domu a zakončeného ventilační turbínou.
Celý systém má být zároveň připraven na dodatečnou
montáž ventilátoru. Podle ČSN 73 0601 musí být při přirozeném větrání kontaktní konstrukce nad větracím systémem provedena s protiradonovou izolací.
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Nové stavby – odsávací potrubí připojené
sběrným potrubím ke svislému odvětrání

P1

Schéma:
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Použití

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace protiradonové
izolace s odvětráním podloží. Varianta se sběrným potrubím je výhodná pro půdorysně
rozsáhlejší objekty. Jedno stoupací potrubí může odvádět půdní vzduch z plochy do velikosti
až cca 200 m2.

Výhody

V důsledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku a možnost provozování i pasivním způsobem.

Nevýhody

Mírný pokles teplot pod domem při trvalém nuceném odsávání půdního vzduchu.

Pozor

Odsávací potrubí umístit alespoň 0,5 m od obvodových základů, aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi.

Alternativy

Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostupů základovými pasy bylo co nejméně – viz podrobnosti (P1.2 a P1.3).
Před betonáží podkladního betonu překrýt štěrkovou vrstvu s vloženým odsávacím perforovaným potrubím geotextílií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknutí
betonu do štěrku a ucpání odsávacího potrubí.

P1.1

Skladba podlahové konstrukce

Odvětrání podloží
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Protiradonová izolace v podlaze může být z různých materiálů a technologií.

Volba geometrie odvětrávacího systému podloží

P1.2

Minimum prostupů
základovými pasy – vhodná
geometrie odvětrávacího
systému podloží

P1.3

Více prostupů základovými pasy – méně vhodná
geometrie odvětrávacího
systému podloží

17

Radon – stavební souvislosti I.

Nové stavby – odsávací potrubí připojené
přímo ke svislému odvětrání

P2

Schéma:
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Použití

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace protiradonové
izolace s odvětráním podloží. Přímé napojení odsávacího potrubí k potrubí stoupacímu je
výhodné pro půdorysně menší objekty, u nichž vzdálenost mezi základovými pasy nepřekračuje cca 5 m (odsávací potrubí se umísťuje do středu této vzdálenosti). Jedno stoupací
potrubí může odvádět půdní vzduch z plochy do velikosti až cca 200 m2.

Výhody

V důsledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku a možnost provozování i pasivním způsobem.

Nevýhody

Mírný pokles teplot pod domem při trvalém nuceném odsávání půdního vzduchu.

Pozor

Odsávací potrubí umístit alespoň 0,5 m od obvodových základů, aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi.

Alternativy

Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostupů základovými pasy bylo co nejméně.
Před betonáží podkladního betonu překrýt štěrkovou vrstvu s vloženým odsávacím perforovaným potrubím geotextílií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknutí
betonu do štěrku a ucpání odsávacího potrubí.

Nové stavby – odsávací potrubí odvětrané
do exteriéru přes základovou konstrukci

P3

Odvětrání podloží
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Schéma:

Použití

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace protiradonové izolace s odvětráním podloží a kde není možná instalace svislého odvětrání nad střechu domu.

Výhody

V důsledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním způsobem. Mírný pokles teplot pod domem při trvalém nuceném
odsávání půdního vzduchu.

Pozor

Odsávací potrubí umístit alespoň 0,5 m od obvodových základů, aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi.

Alternativy

Půdní vzduch se odvádí střešním ventilátorem umístěným vedle objektu nad terénem (S3)
nebo přímo u obvodové stěny domu (S4).
U nepodsklepeného objektu s podlahou přízemí dostatečně vysoko nad terénem lze pro odvod půdního vzduchu také použít radiální nástěnný ventilátor situovaný na vnější fasádě (N1).
Ventilátor může být osazen až dodatečně poté, co se měřením v dokončeném objektu
prokáže, že koncentrace radonu převyšuje požadovanou hodnotu.

Tip

Geometrii systému volit tak, aby prostupů základovými pasy bylo co nejméně.
Před betonáží podkladního betonu překrýt štěrkovou vrstvu s vloženým odsávacím perforovaným potrubím geotextílií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknutí
betonu do štěrku a ucpání odsávacího potrubí.
Sběrné potrubí vně domu musí být provedeno těsně, aby nedocházelo ke ztrátám tlaku.
Vede se v mírném spádu od ventilátoru k odsávacímu potrubí, aby kondenzát mohl vytékat
do podloží pod domem.
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P3.1

Detail varianty s ventilátorem umístěným na pozemku vedle domu

P3.2

Systém připravený pro pozdější aktivaci (ventilátor se osadí zjistí-li se,
že koncentrace radonu v objektu překračuje požadovanou úroveň)

Stávající stavby – odsávací potrubí vložené
do nové štěrkové vrstvy po odstranění podlah

P4

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Podsklepené i nepodsklepené stávající domy, kde se plánuje celková rekonstrukce podlah
bez vložení nové izolace pod stávající stěny.

Výhody

V důsledku drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku a možnost provozování i pasivním
způsobem, současně řešena radonová i vlhkostní problematika, nové podlahy v domě.

Nevýhody

Značný zásah do konstrukce, omezení provozu v domě, vysoké pořizovací náklady.

Pozor

Odsávací potrubí umístit alespoň 0,5 m od obvodových základů, aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi. Součástí nové podlahy musí být
i protiradonová izolace s plynotěsně provedenými prostupy instalací a s těsným napojením
na stávající stěny.

Alternativy

Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. Stoupací potrubí lze také umístit do neprovozovaného komínového průduchu (S1, R2). Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost
systému zvýšit osazením ventilační turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou.
Nelze-li realizovat stoupací potrubí, je možné půdní vzduch odvádět střešním ventilátorem
umístěným vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo u obvodové stěny domu (S4).
V tomto případě musí být systém větrám nuceně.

Tip

Před betonáží podkladního betonu překrýt štěrkovou vrstvu s vloženým odsávacím perforovaným potrubím geotextílií nebo jiným vhodným materiálem, aby se zabránilo vniknutí
betonu do štěrku a ucpání odsávacího potrubí.
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P4.1

Těsné napojení vodorovné izolace v podlaze na stávající stěny

Protiradonová izolace v podlaze může být z různých materiálů a technologií, kterým odpovídá i způsob připojení
na stávající stěny. Varianty možného řešení uvádí detaily I3.1, I3.2 a I3.3.
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Stávající stavby – odsávací potrubí vložené
do drážek ve stávajících podlahách

P5

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Podsklepené i nepodsklepené domy, kde lze ponechat stávající betonovou podlahu. Vhodné
zejména tehdy, je-li pod stávající podlahou propustnější vrstva (štěrkový nebo škvárový
podsyp atd.).

Výhody

Úspora bouracích a výkopových prací a nákladů na pořízení nové podlahy, neboť odpadá
odstraňování celé podlahové konstrukce, současně řešena radonová i vlhkostní problematika, může fungovat i pasivně.

Nevýhody

Zásah do pobytových prostor, omezení provozu v domě.

Pozor

Drážky zřizovat alespoň 0,5 m od obvodových základů, aby se omezilo jejich ochlazování
a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi.

Alternativy

Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) umístěný v půdním prostoru. Stoupací potrubí lze také umístit do neprovozovaného komínového průduchu (S1, R2). Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost
systému zvýšit osazením ventilační turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou.
Nelze-li realizovat stoupací potrubí, je možné půdní vzduch odvádět střešním ventilátorem
umístěným vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo u obvodové stěny domu (S4).
V tomto případě musí být systém vždy větrám nuceně.

Tip

Drážky s obsypaným perforovaným potrubím překrýt před jejich přebetonováním geotextílií,
aby se zabránilo vniknutí betonu do odsávacího potrubí.
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P5.1

Příčný řez drážkou ve stávající podlaze s vloženým drenážním potrubím

Pravidla pro umísťování odsávacího potrubí do podlahových drážek:
• drážka, v níž se odsávací potrubí obsype štěrkem, musí mít hloubku alespoň 200 mm pod spodní úroveň
podlahy a šířku alespoň 300 mm. Po překrytí geotextílií se drážka s vloženým potrubím zabetonuje,
případné izolační vrstvy se obnoví,
• při nuceném odvodu půdního vzduchu postačí průměr odsávacího potrubí 60 mm, při přirozeném větrání
by měl být průměr odsávacího potrubí alespoň 80 až 100 mm,
• přirozený odvod půdního vzduchu je možný jen, má-li vrchní vrstva podloží pod podlahou vysokou nebo
střední propustnost a zároveň platí, že kd/ks > 10,
• bude-li na stávající podlahu položena nová protiradonová izolace, je vhodné klást odsávací potrubí do drážek
po obvodě místností.
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Stávající stavby – odsávací vrty vedené
z exteriéru pod domy s podlahou nad terénem

P6

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Nepodsklepené domy s podlahou přízemí nad terénem.

Výhody

Obytné prostory v přízemí nejsou opatřením nijak dotčeny, odpadá sběrné potrubí.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním způsobem, pro každý vrt je nutný samostatný ventilátor, na fasádě bude docházet k odkapávání kondenzátu a při teplotách pod bodem mrazu i k možné
tvorbě rampouchů.

Pozor

Vrty nesmí ústit pod okny a jinými větracími průduchy, aby nemohl být radon nasáván zpět
do interiéru.

Alternativy

Pro odvětrání kratšího vrtu v propustném podloží může být použit axiální potrubní ventilátor
instalovaný přímo do vrtu (A1) nebo v případě delšího vrtu do podloží o nízké propustnosti
venkovní nástěnný radiální ventilátor

Tip

Vrt je třeba vést v mírném spádu s nejvyšším bodem v místě osazení ventilátoru, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem a omezilo se tak jeho odkapávání na fasádě.
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P6.1

Axiální potrubní ventilátor instalovaný přímo do vrtu

P6.2

Venkovní nástěnný radiální ventilátor

Stávající stavby – odsávací vrty vedené
z výkopu vně domu

P7

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Nepodsklepené domy, u nichž je možné provést venkovní výkop.

Výhody

Obytné prostory v přízemí nejsou opatřením nijak dotčeny, většinou kratší vzduchotechnický rozvod.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním způsobem, vyšší pracnost v důsledku provádění výkopu, narušení
terénních úprav.

Pozor

Ventilátor musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od oken, větracích průduchů a nasávacích otvorů vzduchotechniky, aby nemohl být radon nasáván zpět do interiéru.

Alternativy

Ventilátor lze umístit na obvodové stěně domu (S4) nebo v určité vzdálenosti od domu (S3).

Tip

Sběrné potrubí vně domu musí být provedeno těsně, aby nedocházelo ke ztrátám tlaku.
Vede se v mírném spádu od ventilátoru k odsávacím vrtům, aby kondenzát mohl vytékat
do podloží pod domem.
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P7.1

Varianta – podlahy mírně nad terénem

P7.2

Varianta – podlahy více jak 500 mm nad terénem

Stávající stavby – odsávací vrty vedené
ze sklepa a odvětrané stoupacím potrubím

P8

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Domy s částečným podsklepením bez pobytových místností.

Výhody

Malý zásah do konstrukce domu, při vhodných geologických podmínkách a těsných podlahách může fungovat i pasivně.

Nevýhody

Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v některých případech může být problematické
nalézt pro něj vhodné umístění, delší vzduchotechnický rozvod.

Pozor

Zvýšení výměny vzduchu ve sklepě nikdy nerealizovat přisávacím otvorem na sběrném
potrubí. Vedlo by to ke ztrátě podtlaku v odsávacích vrtech. K těmto účelům je vždy lepší
použít samostatné nucené odvětrání, například axiálním ventilátorem přes zeď.

Alternativy

Při nuceném větrání lze použít střešní ventilátor (S2) nebo potrubní ventilátor (R1) umístěný
v půdním prostoru. Stoupací potrubí lze také umístit do neprovozovaného komínového
průduchu (S1, R2).

Tip

Sběrné potrubí uvnitř domu musí být provedeno těsně. Vede se v mírném spádu k odsávacím
vrtům, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.

29

Radon – stavební souvislosti I.

P8.1

30

Podrobnost vedení vrtu suterénní stěnou

Stávající stavby – odsávací vrty vedené
ze sklepa a odvětrané přes suterénní zeď

P9

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Domy s částečným podsklepením bez pobytových místností, v nichž není možná instalace
stoupacího potrubí.

Výhody

Prostory v obytné části domu nejsou opatřením nijak dotčeny, kratší vzduchotechnický
rozvod.

Nevýhody

Nelze provozovat pasivním způsobem. Při použití ventilátorů v konfiguraci (R3) nebo (N1)
bude na fasádě docházet k odkapávání kondenzátu a při teplotách pod bodem mrazu
i k možné tvorbě rampouchů.

Pozor

Zvýšení výměny vzduchu ve sklepě nikdy nerealizovat přisávacím otvorem na sběrném
potrubí. Vedlo by to ke ztrátě podtlaku v odsávacích vrtech. K těmto účelům je vždy lepší
použít samostatné nucené odvětrání, například axiálním ventilátorem přes zeď.

Alternativy

Při částečném zapuštění sklepa pod terén lze pro odvod půdního vzduchu použít radiální
potrubní ventilátor instalovaný ve sklepě (R3) nebo radiální nástěnný ventilátor situovaný
na vnější fasádě (N1). Při úplném zapuštění sklepa pod terén, kdy je odvětrávací potrubí vně
domu vedeno pod terénem, lze půdní vzduch odvádět střešním ventilátorem umístěným
vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo u obvodové stěny domu (S4). Další možností
je použití radiálního potrubního ventilátoru podle připojené podrobnosti.

Tip

Sběrné potrubí ve sklepě i vně domu musí být provedeno těsně. Při použití střešního nebo
nástěnného ventilátoru se sběrné potrubí vede v mírném spádu od ventilátoru k odsávacím
vrtům. Při použití potrubního ventilátoru, je potrubí na sací straně ventilátoru ve spádu k odsávacím vrtům a na výfuku při konfiguraci R3 ve spádu k ventilační mřížce a při konfiguraci
podle připojené podrobnosti ve spádu k místu odvodnění.
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P9.1
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Použití potrubního radiálního ventilátoru
při úplném zapuštění sklepa pod terén

Stávající stavby – odsávací vrty vedené
z montážní jámy vyhloubené uvnitř domu

P10

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Nepodsklepené domy, u nichž se vyplatí odstranění podlahy v jedné z místností, např.
z důvodu její nefunkčnosti.

Výhody

Při vhodných geologických podmínkách a těsných podlahách může fungovat i pasivně.

Nevýhody

Vyšší pracnost v důsledku provádění montážní jámy a obnovy podlahy, narušení provozu
v domě, možné komplikace při hledání vhodného umístění pro svislé odvětrání, delší vzduchotechnický rozvod.

Pozor

Součástí nové podlahy musí být protiradonová izolace s plynotěsně provedeným prostupy
instalací a s těsným napojením na stávající stěny. V plynotěsném provedení musí být i odvětrávací potrubí vedené uvnitř domu.

Alternativy

U systémů se stoupacím potrubím lze osadit buď střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) umístěný v půdním prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího
komínového průduchu, osadí se ventilátor podle (S1) nebo (R2).
Není-li možná instalace stoupacího potrubí, lze navrhnout odvětrání v soklové partii domu,
a to buď s nástěnným ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1) nebo se střešním ventilátorem umístěný vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo u obvodové stěny domu
(S4). Systémy bez svislého odvětrání musí být vždy větrány nuceně.

Tip

Snížení pořizovacích nákladů lze dosáhnout minimalizací bouracích prací. Jednotlivé odsávací
vrty je možné ke sběrnému potrubí připojit perforovaným drenážním potrubím.
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P10.1

Těsné napojení vodorovné izolace v podlaze na stávající stěny

Protiradonová izolace v podlaze může být z různých materiálů a technologií, kterým odpovídá i způsob připojení
na stávající stěny. Varianty možného řešení uvádí detaily I3.1, I3.2 a I3.3.
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Nové stavby – odsávací jímky připojené
sběrným potrubím ke svislému odvětrání

P11

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Nové stavby podsklepené i nepodsklepené, kde je vyžadována kombinace protiradonové
izolace s odvětráním podloží. Varianta se sběrným potrubím je výhodná pro půdorysně
rozsáhlejší objekty. Jedno stoupací potrubí může odvádět půdní vzduch z plochy do velikosti
až cca 200 m2.

Výhody

V důsledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku a možnost provozování i pasivním způsobem.

Nevýhody

Mírný pokles teplot pod domem při trvalém nuceném odsávání půdního vzduchu.

Pozor

Odsávací jímku umístit doprostřed mezi základové pasy a nikoliv k obvodovým základům,
aby se omezilo jejich ochlazování a v jílovitých zeminách i riziko vysoušení jílů pod nimi.

Alternativy

Při nuceném větrání lze na stoupací potrubí osadit střešní ventilátor (S2) nebo potrubní
ventilátor (R1) instalovaný v půdním prostoru. Při pasivním způsobu odvětrání je možno účinnost systému zvýšit osazením ventilační turbíny na konec stoupacího potrubí nad střechou.

Tip

Do každé sekce mezi základovými pasy musí být umístěna alespoň jedna jímka.
Před betonáží podkladního betonu překrýt štěrkovou vrstvu geotextílií nebo jiným vhodným
materiálem, aby se zabránilo vniknutí betonu do štěrku.
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P11.1
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Detail odvětrání jímky stoupacím potrubím v interiéru

Stávající stavby – odsávací jímka
realizovaná z exteriéru

P12

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Nepodsklepené domy o menší půdorysné ploše, bez vnitřních základových pasů a s relativně
těsnou podlahou, pod níž se nachází propustná vrstva.

Výhody

Pobytový prostor v 1. NP zcela bez zásahu, minimální rozsah stavebních prací, nízké pořizovací náklady.

Nevýhody

Nutnost provést vnější výkop, narušení terénních úprav.

Pozor

Nelze provozovat pasivním způsobem. Lokální ochlazování stavební konstrukce v okolí jímky
je třeba omezit tepelnou izolací zeminy a základu.

Alternativy

Střešní radiální ventilátor se umísťuje buď vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo
u obvodové stěny domu (S4).
Při podlahách dostatečně vysoko nad terénem se půdní vzduch z jímky odsává radiálním
nástěnným ventilátorem osazeným na zeď domu (N1), odpadají tak výkopové práce.

Tip

U objektů s jedním středním základovým pasem se musí provést dvě jímky (každá z jedné
strany středního pasu). Obě jímky se připojí ke společnému odsávacímu ventilátoru.
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P12.1

Detail jímky

P12.2

Varianta s dvěma jímkami připojenými k jednomu ventilátoru

Stávající stavby – odsávací jímka
realizovaná ze sklepa

P13

Odvětrání podloží

O I P M SRNA D

Schéma:

Použití

Domy s částečným podsklepením bez pobytových místností a v nepodsklepených místnostech s relativně těsnou podlahou, pod níž se nachází propustná vrstva.

Výhody

Malý zásah do konstrukce domu, nízké pořizovací náklady.

Nevýhody

Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v některých případech může být problematické
nalézt pro něj vhodné umístění.

Pozor

Nelze provozovat pasivním způsobem.

Alternativy

Lze osadit buď střešní ventilátor (S2) nebo potrubní ventilátor (R1) umístěný v půdním
prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího komínového průduchu, je možno
ventilátor osadit podle (S1) nebo (R2).
Není-li možná instalace stoupacího potrubí, lze navrhnout odvětrání v soklové partii domu,
a to buď s nástěnným ventilátorem situovaným na vnější fasádě (N1), potrubním ventilátorem instalovaným ve sklepě podle (R3) nebo se střešním ventilátorem umístěný vedle
objektu nad terénem (S3) nebo přímo u obvodové stěny domu (S4).

Tip

Sběrné potrubí uvnitř domu musí být provedeno těsně. Vede se v mírném spádu k odsávací
jímce, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.
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Schéma:

Použití

Nepodsklepené domy o menší půdorysné ploše a s relativně těsnou podlahou, pod níž se
nachází propustná vrstva.

Výhody

Malý zásah do konstrukce domu, nízké pořizovací náklady.

Nevýhody

Svislé potrubí prochází obytným interiérem a v některých případech může být problematické
nalézt pro něj vhodné umístění.

Pozor

Nelze provozovat pasivním způsobem.

Alternativy

Lze osadit buď střešní ventilátor (S2) nebo potrubní ventilátor (R1) umístěný v půdním
prostoru. Je-li stoupací potrubí vloženo do stávajícího komínového průduchu, je možno
ventilátor osadit podle (S1) nebo (R2).

Tip

Sběrné potrubí uvnitř domu musí být provedeno těsně. Vede se v mírném spádu k odsávací
jímce, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem.
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Schéma:

Použití

Domy se studnou v kontaktních podlažích. Studna musí mít prodyšnou konstrukci (např.
vyskládaná z kamenů, vysekaná do skály atd.) a musí být umístěna v propustném podloží.
Hladina vody ve studni musí být celoročně alespoň 0,5 m pod podlahou domu.

Výhody

Malý zásah do konstrukce domu, nízké pořizovací náklady.

Nevýhody

Nutnost provést vnější výkop, narušení terénních úprav, pravděpodobná nutnost úpravy
vodoinstalace.

Pozor

Studna musí být větrána nuceným způsobem. Aby nedocházelo ke ztrátě podtlaku, je třeba
utěsnit poklop nad studnou a všechny prostupy instalací v nadzemní části studny.

Alternativy

Střešní radiální ventilátor se umísťuje buď vedle objektu nad terénem (S3) nebo přímo
u obvodové stěny domu (S4). Při podlahách dostatečně vysoko nad terénem je možné použít
i radiální nástěnný ventilátor osazeným na zeď domu (N1).
Odvětrání lze realizovat i stoupacím potrubím procházejícím interiérem nad střechu domu
(S1, S2, R1, R2).

Tip

Musí-li být zajištěn pravidelný vstup do studny, například kvůli jejímu čištění, kontrole
vodovodních instalací, čerpadla, atd., doporučujeme nahradit těžké betonové zákrytové
desky, které se velmi špatně těsní rozebíratelným způsobem, deskami plastovými, např.
z polypropylenu.
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