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ÚvOd

Přestože je v ČR obsah přírodních radionuklidů ve sta-
vebních materiálech pod pravidelnou kontrolou od roku 
1991, vyskytují se u nás budovy pocházející z dřívějších 
dob, k jejichž výstavbě byly použity stavební materiály 
s vyšším obsahem členů uran-rádiové a thoriové rozpado-
vé řady. vzhledem k dlouhému poločasu rozpadu někte-
rých radionuklidů se takovéto materiály stávají prakticky 
konstantním zdrojem radonu a gama záření. odhaduje 
se, že aktivní stavební materiály posloužily na nosnou 
konstrukci až cca 30 000 domů určených k bydlení, ze-
jména rodinných domků, ale i některých bytových domů 
či budov občanské vybavenosti. tyto domy jsou součástí 
realitního trhu – jsou prodávány nebo pronajímány, někdy 
ale bohužel bez informování nového nabyvatele o radi-
ačním problému.

Publikace poskytuje v jedné ze svých úvodních kapitol 
detailní informace o všech stavebních materiálech s vyš-
ším obsahem rádia-226, které byly v minulosti v ČR po-
užívány. Konkrétně se jedná o odpady vzniklé při těžbě 
stříbrných a uranových rud v Jáchymově, škvárobetono-
vé bloky a panely z rynholecké škváry a plynosilikátové 
tvárnice vyrobené z popílku elektrárny v trutnově-Poříčí. 
Popsány jsou i stavební konstrukce, které byly z těchto  

materiálů budovány. Situaci dokreslují tabulky udávající 
koncentrace radonu a dávkové příkony záření gama, které 
lze v daných domech očekávat a s jakou četností.

Nemalou pozornost věnuje publikace vyjmenování ne-
zbytných podkladů, na základě jejichž vyhodnocení roz-
hodne projektant o způsobu ochrany proti radonu a gama 
záření. Kromě specifikace vlastní prohlídky objektu a řady 
doplňkových diagnostických měření jsou uvedeny i zá-
kladní výpočtové vztahy, které by si měli projektanti osvo-
jit (například výpočet emise radonu z povrchu stavební 
konstrukce nebo koncentrace radonu v místnosti, do 
které proniká radon ze stavebního materiálu). Zmíněny 
jsou i energetické souvislosti, neboť nízká intenzita vět-
rání pramenící ze zvyšování těsnosti obvodových plášťů 
a instalace nových těsných oken se stává stále častější 
příčinou zvýšených koncentrací radonu v těchto stavbách. 

Stěžejní část publikace pojednává o navrhování a prová-
dění opatření proti radonu a gama záření ze stavebních 
materiálů. Cílem je ukázat kdy, za jakých okolností a na 
jakou úroveň lze snížit koncentraci radonu nebo dávkový 
příkon záření gama. Nechybí řešené příklady objasňující 
jednotlivé návrhové postupy a praktické tipy.
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1	 Přírodní	radionuklidy	
ve	stavebních	materiálech

Běžný stavební materiál, jako například cihly, keramické 
tvarovky, beton, pórobeton, malta, omítka, sádrokarton 
apod. je vyroben ze surovin obsahujících přírodní radio-
nuklidy, zejména členy uran-rádiové a thoriové rozpadové 
řady. Představu o rozsahu hmotnostních aktivit rádia-226 
ve stavebních materiálech používaných v ČR do roku 1991 
poskytuje spolu s koeficienty emanace Tab. 1.1g. Koefi-
cient emanace vyjadřuje poměr počtu atomů radonu 
uvolněných z materiálu k počtu atomů radonu, které 
v materiálu vznikly radioaktivní přeměnou rádia. u většiny 
materiálů dosahuje jednotek až desítek procent.

v roce 1991 vstoupila v platnost první vyhláška ome-
zující obsah přírodních radionuklidů ve stavebních ma-
teriálech, což se projevilo i snížením obsahu rádia-226 
(Tab. 1.2g). Pokles je patrný téměř u všech surovin i vý-
robků, zejména u škváry, škvárobetonu, pórobetonu, 
písku, kameniva atd.

obdobně jako v půdě, i ve stavebním materiálu vyplňu-
je radon póry, kterými je převážně difúzí transportován 
k povrchu, z něhož exhaluje do vnitřního ovzduší stavby. 

exhalace radonu ze stavebního materiálu není ale na roz-
díl od přísunu radonu z podloží téměř vůbec závislá na 
teplotních rozdílech ani tlakových diferencích. Můžeme 
tedy předpokládat, že přísun radonu ze stavebního ma-
teriálu je na čase nezávislá veličina. 

2	 ozáření	od	stavebních	materiálů	
a	jeho	usměrnění

vzhledem k dlouhému poločasu rozpadu některých ra-
dionuklidů (u rádia je to 1 600 let) se stavební materiály 
stávají prakticky konstantním zdrojem radonu a gama 
záření. uživatelé staveb jsou tak vystaveni dvojímu ozá-
ření – zevnímu a vnitřnímu. 

Zevní ozáření celého těla je způsobeno pronikavým fo-
tonovým zářením vyzařovaným ze stavebního materiálu. 
tato složka expozice je v daném pobytovém prostoru 
charakterizována příkonem prostorového dávkového 
ekvivalentu Hx (μSv/h) ve vzdálenosti 0,5 m od stěn a ve 
výšce 1,0 m od podlahy. Podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. 
by maximální příkon prostorového dávkového ekviva-
lentu v pobytových prostorech staveb neměl překročit 
referenční úroveň 1,0 µSv/h. 

Materiál
Objemová hmotnost ρ  

[kg/m3]
Hmotnostní aktivita aRa

[Bq/kg]
Koef. emanace f 

[–]
průměr rozpětí

beton 2 100–2 500 34 1–331 0,1681
škvárobeton 1 200–1 900 252 17–4 452 0,0156
pórobeton 400–900 102 1–973 0,1272
keramzitbeton 700–1 700 96 63–121
písek 1 750 22 2–158 0,1016
štěrkopísek 1 800 20 2–191 0,1596
kamenivo 1 700–1 900 49 1–2 710 0,1399
cement 1 000–1 200 49 3–125 0,0277
vápno 1 000–1 100 15 1–81 0,0480
škvára 750 140 9–4 993 0,0121
keramzit 400–800 102 61–195
agloporit 300–600 134 95–204 0,0075
cihly CP 1 700–2 000 48 5–188 0,0293
tvárnice křemelinové 1 400–1 600 38 25–60 0,1300
sádrokarton 750 14 5–20 ---
obklady keramické 1 800–2 000 65 44–83 0,0199
obkladačky bělninové 1 700–1 900 81 40–119 0,0082
mramor 2 400–2 800 57 5–94 ---
dlažba 1 900–2 100 44 5–110 0,0650
azbestocement 1 800 29 5–56 ---

Tab. 1.1g. Hmotnostní aktivita rádia a koeficient emanace některých stavebních materiálů používaných v ČR do roku 1991 podle [8]
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Vnitřní ozáření dýchacích cest způsobuje záření alfa, 
které emitují dceřiné produkty radonu. tato složka ex-
pozice je charakterizována koncentrací radonu (Bq/m3) 
v pobytovém prostoru stavby. Pro ni je stanovena jednak 
referenční úroveň 300 Bq/m3 a jednak hodnota ročního 
průměru koncentrace radonu 3 000 Bq/m3, při jejímž pře-
kročení je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou 
místností povinen provést opatření, která snižují míru 
ozáření.

Z hlediska ozáření osob ve stavbách jsou samozřejmě vý-
znamné především takové materiály, které tvoří největší 
část staveb (beton, cihly, tvárnice). ve většině případů je 
však množství rádia v těchto materiálech malé (Tab. 1.1g 
a Tab. 1.2g), takže uvolňovaný radon ani gama záření zpra-
vidla nepřispívají významně k ozáření uživatelů staveb. 
výjimky jsou uvedeny v kapitole 3.

aby se předešlo zvýšenému ozáření, je v ČR obsah pří-
rodních radionuklidů ve stavebních materiálech pod 
pravidelnou kontrolou od roku 1991. v současné době 
platná vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č. 422/2016 Sb. [16] ukládá všem dovozcům a výrobcům 
stavebních materiálů povinnost pravidelně zjišťovat 
a hodnotit obsah přírodních radionuklidů ve svých vý-
robcích. v materiálech určených pro stavby s pobytovým 
prostorem se musí každý rok měřit hmotnostní aktivity 
Ra-226, th-228 a K-40. Následné hodnocení stavebních 
materiálů se provádí prostřednictvím indexu hmotnostní 
aktivity I, který se vypočte podle vztahu (1). 

[–] (1)

kde aK je hmotnostní aktivita K-40, aRα hmotnostní aktivita 
Ra-226 a aTh hmotnostní aktivita th-228.

Překročí-li index hmotnostní aktivity hodnotu 1,0, nesmí 
být stavební materiál uváděn na trh.

Detailní přehled stavebních materiálů, na něž se výše uve-
dená legislativní opatření vztahují, je uveden v Příloze č. 28 
k vyhlášce č. 422/2016 Sb. v ní však nejsou uvedeny prvky 
a konstrukce z nepálené hlíny. Je to pravděpodobně z toho 
důvodu, že zpracovatel vyhlášky nepředpokládal, že by se 
tento materiál používal pro novostavby s pobytovým prosto-
rem. ekologické trendy posledních let však přinesly uplatnění 
i pro nepálenou – dusanou hlínu, z které se vytvářejí zejména 
svislé konstrukce budov. Je tedy na místě, aby i pro nepá-
lenou hlínu použitou ve stavbách s pobytovým prostorem 
platila hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 1,0.

3	 stavební	materiály	s	vyšším	
obsahem	rádia	Používané	
v	minulosti

3.1	 odpady	vzniklé	při	těžbě	stříbrných	
a	uranových	rud	v	jáchymově

v jáchymovských dolech byla od 16. století těžena stříbrná 
ruda, ale na povrch se kromě ní dostávala i ruda urano-
vá, která byla jako odpad rozptylována na území města 
nebo byla použita jako stavební materiál. Navíc byly od 
poloviny 19. století až do počátku století 20. do omítek, 
štuků a na zdění používány písky vzniklé při zpracování 
uranové rudy pro výrobu barev pro sklářský a keramický 

Tab. 1.2g. Průměrné a maximální hodnoty obsahu rádia-226 ve stavebních materiálech používaných v ČR v období 1998–1999 [13, 14]

Stavební materiál Průměrná hodnota (Bq/kg) Maximální hodnota (Bq/kg)
Stavební kámen 27,5 925
Cihly 45,2 143
Beton 21,1 192
Pórobeton 46,1 85
Škvárobeton 66,7 118
Malty 19,8 82
omítky 13,9 56
Keramické obklady 63,0 117
Písek 13,3 41
Jíl 40,9 199
Kamenivo 34,9 1 090
Popílek, škvára 75,5 363
Cement 36,5 88
vápno 12,5 94
Sádra 12,1 86

I = 3 000 Bq.kg−1

aK +
300 Bq.kg−1

aRa +
200 Bq.kg−1

aTh
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průmysl. obsah rádia dosahuje v těchto maltách řádově 
stovky tisíc Bq/kg, avšak v některých domech byly naleze-
ny omítky s hmotnostní aktivitou rádia v řádu až desítek 
miliónů Bq/kg. tímto způsobem je kontaminováno zhruba 
20 % domovního fondu města, což představuje přibližně 
150 domů, v nichž je příkon fotonového dávkového ekvi-
valentu vyšší než 0,5 μSv/h [11]. výsledky systematického 
proměření příkonů fotonových dávkových ekvivalentů 
v trvale obydlených starších domech Jáchymova jsou 
uvedeny v Tab. 3.1g. Hodnota nejvyššího naměřeného 
příkonu je 30 μSv/h.

Tab. 3.1g. Příkony fotonových dávkových ekvivalentů 
v jáchymovských domech postavených před rokem 1991 [11]

Počet  
domů

%  
domů

Příkon fot. dávkového 
ekvivalentu (μSv/h)

600 80  < 0,5
130 17 0,5 – 2,0
 20  3 > 2,0

Koncentrace radonu ve starších jáchymovských domech 
nemohou být přičítány jen přítomnosti rádia ve stavebním 

Obr. 3.1g. Pohled 
na bytový dům 
z rynholeckého 
škvárobetonu a půdorys 
koncové sekce typického 
podlaží
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materiálu, ale vzhledem k obecně horšímu technickému 
stavu jejich kontaktních konstrukcí i přísunu radonu z pod-
loží. výsledky systematického proměření koncentrací ra-
donu v trvale obydlených starších domech Jáchymova 
za pomoci integrálního celoročního měření stopovými 
detektory [11] jsou shrnuty v Tab. 3.2g.

Tab. 3.2g. Koncentrace radonu v jáchymovských domech 
postavených před rokem 1991 

Počet 
domů

%  
domů

Koncentrace  
radonu (Bq/m3)

285 38  < 400
263 35 400–1 000
202 27 > 1 000

3.2	 škvárobetonové	bloky	
a	panely	z	rynholecké	škváry

v Rynholci u Nového Strašecí byla po dobu téměř 100 let 
v provozu malá revírní elektrárna, která spalovala uhlí 

těžené v místním dole anna (později důl ČLa). Skuteč-
nost, že některé uhelné sloje byly proloženy proplástky 
s technicky významným obsahem rádia-226, se projevila 
tím, že po spálení vznikla škvára s hmotnostní aktivitou 
Ra-226 v rozmezí 1 000–4 000 Bq/kg. v 2. polovině 50. let 
se z této škváry vyráběly tvárnice používané k výstavbě 
rodinných domků v nejbližším okolí výrobny, ale i větší 
stěnové bloky o tloušťce 440 mm, které posloužily pro 
rozsáhlou sídlištní výstavbu (např. Stochov, Letňany, Kbely, 
Petřiny, Strašnice, Radotín atd.). Příklad dispozičního řeše-
ní koncové sekce typického podlaží takovéhoto bytového 
domu je spolu s čelním pohledem na dům na Obr. 3.1g. 

Na základě zvýšené úrovně záření gama bylo v roce 1960 
tehdejší hygienickou službou zakázáno používání rynho-
lecké škváry k výrobě stavebního materiálu pro bytovou 
výstavbu. v roce 1965 byl tento zákaz porušen Prefou 
Hýskov, která začala ze škváry vyrábět stěnové škvárobe-
tonové panely o tl. 300 mm určené na celou konstrukční 
výšku podlaží. Z těchto panelů byly stavěny nosné stěny 
montovaných rodinných domků typu Start. ty mají jed-

Obr. 3.2g. Rodinný 
dům Start – pohledy 
a půdorysy technického 
a 1.NP (v 2.NP je obývací 
pokoj rozdělen příčkou 
na dva pokoje). Stropní 
ŽB panely a příčky jsou 
ze stavebních materiálů 
s běžným obsahem 
přírodních radionuklidů.
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no technické podlaží (často to bývá podzemní podlaží) 
a dvě obytná podlaží a jsou zastřešeny plochou střechou 
(Obr. 3.2g a 3.3g). Do roku 1986, kdy byl zákaz obnoven, 
bylo vyrobeno panelů na zhruba 3 000 rodinných dom-
ků, které se nachází zejména v Praze a v  Středočeském, 
Královéhradeckém a Pardubickém kraji. v tomto množství 
nejsou zahrnuty domky Start vyráběné z nekontamino-
vané škváry v Brně a v Jižních Čechách. 

Poznámka

Řada rodinných domů Start změnila od doby svého vzniku 
podobu. Časté jsou různé přístavby, zastřešení krovem, 
nové fasády se zateplením atd. Nemusí být proto hned 
na první pohled zřejmé, že se jedná o rodinný dům Start. 
určitým vodítkem při jeho identifikaci může být dispoziční 
řešení, ale jednoznačné určení lze provést jen na základě 
měření dávkových příkonů záření gama.

vyšší obsah Ra-226 ve škvárobetonu se projevuje, jak 
již bylo výše uvedeno, zvýšeným příkonem fotonového 
dávkového ekvivalentu. výsledky jeho systematického 
proměření v  domech z rynholeckého škvárobetonu uvádí 
Tab. 3.3g [3, 12].

Tab. 3.3g. Příkony fotonového dávkového ekvivalentu v  domech 
z rynholeckého škvárobetonu podle měření z let 1989–1990 [3, 12]

% bytů Příkon foton. dávkového ekvivalentu (μSv/h)
3  < 0,5

57 0,5–0,99
37 1,0–1,5
3 > 1,5

Hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu se 
nejčastěji pohybují v rozpětí 0,5 až 1,5 μSv/h a jen zce-
la výjimečně překračují 2,0 μSv/h. ohledně úrovně této 
veličiny, nebyly zaznamenány podstatnější rozdíly mezi 
panely pro domky Start a bloky pro bytové domy. Relativ-
ně nejvyšší příkon fotonového dávkového ekvivalentu lze 
vysledovat v rozích mezi stěnami ze škvárobetonu. Lokální 
maxima se vyskytují i na povrchu některých panelů nebo 
bloků, kde jsou kusy aktivnější škváry blíže povrchu. tato 
zcela nepravidelně rozmístěná maxima jsou způsobena 
nehomogenním rozptýlením rádia v použité škváře. 

vzhledem k tomu, že v domech z rynholeckého škvá-
robetonu hodnoty fotonového dávkového ekvivalentu 
několikanásobně převyšují úroveň přírodního pozadí, lze 
měřením tohoto parametru velmi rychle a bezpečně určit, 
zda použitý škvárobeton je rynholeckého typu či nikoliv.

výsledky systematického proměření koncentrací radonu 
v rodinných domcích StaRt shrnuje Tab. 3.4g a v bytech 
na sídlištích z rynholeckého škvárobetonu Tab. 3.5g. 

Zde je nutno zdůraznit, že uváděné výsledky odpovídají 
technickému stavu domů a intenzitám větrání z let 1990 
až 1995, tedy před zateplením, výměnou oken atd.

Tab. 3.4g. Koncentrace radonu v domech StaRt na základě 
integrálního celoročního měření stopovými detektory z let 
1989–1990 [12]

% domů Koncentrace radonu (Bq/m3)
38  < 200
34 200–400
13 401–600
15 > 600

Tab. 3.5g. Koncentrace radonu v bytech bytových domů 
z rynholeckého škvárobetonu na základě integrálního 
celoročního měření stopovými detektory z roku 1995 [12]

% bytů Koncentrace radonu (Bq/m3)
49  < 200
41 200–400
6 401–600
4 > 600

Na první pohled je patrná rozdílná úroveň koncentra-
cí radonu v domech Start a sídlištních bytech. Hodnota 
400 Bq/m3 je překročena v 28 % domů Start, ale jen v 10 % 
bytů v bytových domech. Nejedná se však o nijak vý-
znamné překročení, neboť koncentrace nad 1 000 Bq/m3 

lze očekávat jen v 1 % domů Start a v případě bytů půjde 
spíše o výjimky. 

vyšší koncentrace radonu v domech Start jsou pravděpo-
dobně zapříčiněny nižší intenzitou větrání, protože špatné 
tepelně izolační vlastnosti škvárobetonových, jen 300 mm 
tlustých obvodových stěn nutily uživatele omezovat vě-
trání a utěsňovat okna, aby snížili náklady na vytápění. 
oproti tomu v bytových domech mají obvodové stěny 
tloušťku 440 mm, jednotlivé byty tu mají v porovnání 
s rodinnými domy menší tepelné ztráty a navíc jsou vy-
tápěny dálkově, což ještě na počátku 90. let minulého 
století bylo synonymum pro „přetápění“. uživatelé jed-
notlivých bytů nebyli tedy nuceni větrání omezovat, a tak 
byly byty lépe větrány. větší intenzita větrání je zde dána 
i fyzikálně – vyšším komínovým efektem způsobeným 
větší výškou budovy.

3.3	 Plynosilikátové	tvárnice	
vyrobené	z	popílku	elektrárny	
v	trutnově-Poříčí

Pórobetonka v Poříčí u trutnova produkovala mezi lety 
1956 až 1982 plynosilikátové tvárnice (Obr. 3.4g) s hmot-
nostní aktivitou Ra-226 od 200 do 1 000 Bq/kg (průměrná 
hodnota byla 470 Bq/kg). K jejich výrobě se používal po-



radon	–	stavební	souvislosti	ii.

12

pílek z tamní elektrárny, která spalovala uhlí ze Svatoňo-
vicko-Žacléřské pánve. Příčinou zvýšeného obsahu rádia 
v popílku byly proplástky s vysokým obsahem uranu ve 
sloji Baltazar dřívějšího dolu Stachanov u Radvanic. v roce 
1982 byla výrobna donucena snížit hmotnostní aktivitu 
Ra-226 ve svých výrobcích. Řešilo se to postupně spalo-
váním uhlí z ostatních dolů revíru a částečným dovozem 
popílku z Prunéřova, vše za trvalého monitorování uhlí, 
popílku i výrobků.

v inkriminovaném období let 1956 až 1982 se vyrobi-
lo tvárnic na cca 35 000 rodinných domků, které jsou 
většinou situovány na území bývalého východočeského 
kraje (dnešní Liberecký, Královéhradecký a Pardubický 
kraj). Integrální celoroční měření stopovými detektory 
prováděné v letech 1987–1990 v cca 4 000 rodinných 
domcích postavených z poříčského plynosilikátu ukázalo, 
že hodnota 400 Bq/m3 je překročena jen v cca 2 % domů 
[11]. Na výrazně nižších koncentracích radonu má ve srov-
nání s rodinnými domky Start podíl nejen nižší obsah Ra-
226 ve stavebním materiálu, ale i lepší ventilace těchto 
domů, protože obvodová stěna z plynosilikátových tvárnic 
o tloušťce 300 mm má cca 3 krát lepší tepelně izolační 
vlastnosti než ze škvárobetonu o stejné tloušťce. Majitelé 
domů z plynosilikátu tak nebyli nuceni omezovat větrání. 

Příkony fotonových dávkových ekvivalentů měřené na 
povrchu stěn z plynosilikátových tvárnic se pohybují jen 
nepatrně nad úrovní přírodního pozadí. Nejčastěji do-
sahují hodnot mezi 0,2 až 0,4 μSv/h, což v řadě případů 
může ztížit identifikaci stavebního materiálu jakožto mož-
ného zdroje radonu. 

Poznámka

tvárnice z poříčského plynosilikátu sloužily vždy k vý-
stavbě domů podle individuálních projektů a ne podle 
typových řešení, jako tomu bylo v případě rynholeckého 
škvárobetonu. tyto domy tedy nelze identifikovat podle 
dispozic podlaží nebo celkového tvarového řešení. 

3.4	 individuálně	vyráběné	 
stavební	materiály

teoreticky by významnějším zdrojem radonu mohly být 
i v minulosti individuálně vyráběné škvárobetonové nebo 
popílkové tvárnice. Drobní stavebníci totiž ve snaze ušetřit 
finanční prostředky používali k těmto účelům škváru nebo 
popílek z různých hald a není vyloučeno, že tyto suroviny 
neobsahovaly zvýšené množství rádia. 

3.5	 stavební	kámen

v kamenných domech, k jejichž stavbě byly jako hlav-
ní materiál použity vyvřelé či metamorfované horniny, 
může být část interiérové koncentrace radonu způsobena 
tímto typem staviva. Příspěvek od stavebních materiálů 
však nebývá většinou nijak veliký, ve správně větraných 
domech se zpravidla pohybuje do 300 Bq/m3. Nicméně 
stavební kámen může být příčinou toho, že se standardně 
prováděnými opatřeními proti radonu z podloží nepodaří 
snížit koncentraci radonu v domě pod výše uvedenou 
hodnotu. Zvýšený obsah přírodních radionuklidů v ka-
meni lze zjistit měřením dávkového příkonu záření gama, 
který se v těchto případech pohybuje v rozmezí 0,3 až 
0,5 µSv/h. v kamenných domech tedy zpravidla nedochází 

Obr. 3.4g. Zdivo 
z poříčských 
plynosilikátových tvárnic 
o tloušťce 300 mm 
vyráběných v letech 
1956 až 1982. Patrná je 
charakteristická barva, 
struktura materiálu 
i způsob zdění.

Obr. 3.3g. Pohled na 
škvárobetonové panely 
v RD Start po odstranění 
vnitřní povrchové úpravy 
a boční strana panelu 
vyjmutého z domu. Patrná 
je struktura škvárobetonu 
(foto Jan Hradecký).
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k překročení referenční úrovně pro příkon prostorového 
dávkového ekvivalentu.

4	 Podklady	Pro	rozhodování	
o	oPatřeních	Proti	radonu	
a	gama	záření

4.1	 Prohlídka	objektu	a	prostudování	
dostupných	podkladů

Návrh opatření by měl vždy vycházet z úzké spolupráce 
projektanta a měřící firmy. Společně by měli zhodnotit 
dostupné podklady o objektu, provést prohlídku objektu 
a vypracovat plán doplňkových – diagnostických měření, 
aby se jednoznačně určily zdroje radonu a dávkového 
příkonu záření gama v objektu.

Prvním krokem při přípravě návrhu opatření je studium 
dostupných podkladů, mezi které patří zejména:

 � výsledky dosud provedených měření koncentrace 
radonu a dávkového příkonu záření gama,

 � projektová dokumentace domu, popřípadě zaměření 
stávajícího stavu,

 � projekt opatření proti radonu nebo gama záření, bylo-
-li v minulosti některé z nich provedeno,

 � stavební deník, popřípadě zápisy z kontrolních dnů 
na stavbě či fotodokumentace, z které by bylo možné 
určit skutečný rozsah a kvalitu provedených ozdrav-
ných opatření.

všechny podklady je nutné hodnotit kriticky, protože kva-
lita dat je často sporná. 

vlastní prohlídka objektu se zaměřuje na identifikaci 
použitých stavebních materiálů v jednotlivých konstruk-
cích a zjištění skutečného stavebně technického stavu 
domu, těsnosti obvodového pláště a způsobu vytápění 
a větrání.

Cílem prohlídky objektu je shromáždit pokud možno co 
nejvíce informací o domě a uživatelském režimu a při-
pravit tak podklady pro návrh cíleného a efektivního 
opatření.

4.2	 doplňková	diagnostická	měření

Cíl podrobných doplňujících měření je zřejmý – získat 
co nejpodrobnější informace o zdrojích radonu a gama 
záření, ať už je to podloží nebo stavební materiály a kvan-
tifikovat jejich závažnost.

Pro doplňující měření jsou obecně k dispozici metody 
využívané v radonové diagnostice. výběr závisí na typu 
objektu, na typu již provedených opatření a popřípadě 
i na typu zamýšlených opatření. Mezi základní doplňková 
měření patří:

 � kontinuální měření koncentrace radonu ve vnitřním 
ovzduší objektu (nejen v obytných místnostech vybra-
ných s ohledem na distribuci radonu, ale i v dalších 
prostorách zejména v kontaktních podlažích),

 � pro vyhledávání netěsností se používají kouřové 
trubičky a měření koncentrace radonu ve vzorcích 
vzduchu odebraných na místech předpokládaného 
vstupu radonu z podloží (praskliny, spáry, prostupy, 
šachty a další),

 � blower door diagnostická metoda umožňující stano-
vit těsnost kontaktních konstrukcí a objemový tok 
vzduchu z podloží stavby do interiéru za přesně defi-
novaných podmínek,

 � stanovení výměny vzduchu v místnostech nebo čás-
tech budovy s použitím stopovacích plynů,

 � měření dávkového příkonu záření gama ve výšce 1 m 
nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od stěn (provádí 
se nejprve v indikačním režimu – ve vybraných liniích 
s krokem nejvýše 0,5 m),

 � v případě zjištění zvýšených dávkových příkonů záření 
gama (záleží na velikosti přirozeného pozadí a kon-
krétní situaci; zpravidla je možné považovat dávkové 
příkony záření gama větší než 0,3 μGy/h za zvýšené), 
se pořizuje detailní mapa dávkových příkonů s krokem 
ne větším než 0,3 m,

 � v případech, kdy je jedním z možných opatření od-
straňování aktivních materiálů (násypy, omítky nebo 
zdivo), se odebírají odděleně vzorky jednotlivých 
materiálů pro spektrometrickou analýzu provádě-
nou v laboratoři, při níž se zjišťují hmotnostní aktivity 
přírodních radionuklidů a hodnotí se zejména obsah 
226Ra a součinitel emanace radonu,

 � při masivní kontaminaci stavebního materiálu, kdy 
jsou měřeny vysoké dávkové příkony záření gama, 
bývá obtížné lokalizovat zdroje; v takových případech 
se zvyšuje rozsah vzorkování stavebních materiálů 
pro laboratorní spektrometrickou analýzu a cenným 
podkladem mohou být i prostorové mapy dávkových 
příkonů záření gama,

 � měření rychlosti plošné emise radonu z povrchu pod-
lah, stěn, nebo obecně stavebních konstrukcí.
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Poznámka

S časovým harmonogramem podrobných doplňujících 
měření je nutné seznámit majitele a uživatele objektu 
s cílem vyhnout se nepředvídaným zásahům a situacím.

4.3	 výpočtové	zázemí

Následující kapitola uvádí základní vztahy, které by si měli 
projektanti osvojit, aby byli schopni požadovat smysluplná 
měření a pak jejich výsledky naplno využít pro návrh opat-
ření. velmi důležitým parametrem, který má přímý vliv na 
rozsah opatření, je rychlost plošné emise radonu Ej z po-
vrchu stavební konstrukce nebo konkrétního stavebního 
materiálu. Lze ji zjistit buď přímým měřením na konstrukci, 
nebo výpočtem na základě laboratorního rozboru vzorků 
odebraných z konstrukce, při kterém se stanovuje hmot-
nostní aktivita Ra-226 aRa a koeficient emanace f. Množství 
vzorků od každého materiálu se určí v závislosti na rozsahu 
použití daného materiálu a na výsledcích radonové dia-
gnostiky. Z povrchu jednovrstvé a homogenní konstrukce 
se rychlost plošné emise radonu vypočítá ze vztahu:

 Ej = aRa . ρ . f . λ . dm [Bq/(m2.h)] (2)

kde aRa je hmotnostní aktivita Ra-226 ve stavebním 
materiálu [Bq/kg], λ je přeměnová konstanta radonu 
[0,00756 h−1], f je koeficient emanace [–], dm je tloušťka 
stavebního materiálu, z které proniká radon difuzí do šet-
řeného interiéru; u povrchových úprav (omítek, obkladů, 
dlažeb atd.) se dm = t, u vnitřní stěny je dm = t/2 a u vnější 
stěny se dm volí podle tlakového rozdílu mezi oběma stra-
nami stěny v intervalu t/2 ≤ dm ≤ t [m], t je celková tloušťka 
povrchové úpravy nebo stěny [m] a ρ je objemová hmot-
nost stavebního materiálu [kg/m3].

Při výpočtu rychlosti plošné emise radonu z povrchu kon-
strukce složené z více materiálů, jako je například cihelné 
nebo kamenné zdivo, můžeme zjednodušeně předpoklá-
dat, že výsledná emise je součtem dílčích emisí radonu 
z jednotlivých materiálů. Podmínkou použití tohoto po-
stupu je, že dokážeme odhadnout poměrné zastoupení 
jednotlivých prvků v objemu konstrukce, z níž exhalaci 
počítáme. v případě cihelného zdiva lze tedy postup vý-
počtu výsledné emise radonu Ej zapsat ve tvaru:

 Ej = Ec . εc + Em . εm [Bq/(m2.h)] (3)

kde Ec, resp. Em jsou rychlosti plošné emise radonu z ci-
hel, resp. z malty [Bq/(m2.h)] a εc, resp. εm jsou poměry 
zastoupení cihel, resp. malty v objemu konstrukce [–], 
přičemž platí, že εc + εm = 1.

Přesnější hodnotu plošné rychlosti exhalace radonu 
z povrchu vícevrstvých a nestejnorodých konstrukcí (se 

vzdu chovými dutinami, spárami, trhlinami atd.) získá-
me řešením diferenciální rovnice transportu radonu ve 
stacionárním stavu. K tomuto účelu lze použít software 
Radon2D, který rovnici řeší metodou konečných prvků 
v prostředí 2D [9]. 

v následujícím kroku lze z rychlosti plošné emise rado-
nu a plochy stavební konstrukce, kterou se tato emise 
uskutečňuje, vypočítat koncentraci radonu Cm v přilehlé 
místnosti:

[Bq/m3] (4)

kde Ej je rychlost plošné emise radonu z j-té konstrukce 
[Bq/(m2.h)], Aj je plocha j-té stavební konstrukce [m2], 
ni je intenzita větrání i-té místnosti [h−1] a Vi je vzduchový 
objem i-té místnosti [m3].

Podle vzorce (4) lze rovněž korigovat rozsah protiradono-
vých opatření, jak bude ukázáno v Kapitole 5.

Příklad 1. vypočítejme výslednou koncentraci radonu 
v místnosti o rozměrech 4 m × 5 m a světlé výšce 2,6 m 
způsobenou exhalací radonu ze stěn a stropu při dvou 
hodnotách intenzity větrání 0,1 h−1 a 0,3 h−1. v obvodo-
vých stěnách jsou dvě okna o rozměru 1,0 × 1,4 m a v jed-
né vnitřní stěně dveře o rozměrech 0,8 × 2,1 m (Obr. 
4.1g). Plocha obvodových stěn uvnitř místnosti je tedy  
Aos = (4 + 5) . 2,6 – 2 × 1 . 1,4 = 20,6 m2, plocha vnitřních 
stěn Avs = (4 + 5) . 2,6 – 0,8 . 2 = 21,8 m2 a plocha stropu 
As = 4 . 5 = 20 m2. Povrch podlahy tvoří pro radon nepro-
dyšná nášlapná vrstva, kterou nemůže radon pronikat 
z níže položených podlahových vrstev. abychom zjistili, 
jakým způsobem se dokážou jednotlivé stavební mate-
riály podílet na výsledné koncentraci radonu v interiéru, 
provedeme výpočet pro 5 materiálových variant stěn 
a stropů. výsledky přehledně uvádí Tab. 4.1g.

Varianta č. 1 – zdivo z cihel plných. obě obvodové stěny 
mají tloušťku 450 mm, vnitřní stěny pak tloušťku 300 mm. 
Ke stavbě byly použity cihly o objemové hmotnosti 
1 900 kg/m3, hmotnostní aktivitě rádia 48 Bq/kg a koefi-
cientu emanace 0,03 a malta s následujícími parametry: 
aRa = 22 Bq/kg, ρ = 1 800 kg/m3 a f = 0,1. Strop je dřevěný 
trámový se škvárovým zásypem o tloušťce 140 mm, ob-
jemové hmotností 750 kg/m3, hmotnostní aktivitě rádia 
75 Bq/kg a koeficientu emanace 0,02. ve všech materiá-
lech jsme použili průměrnou hodnotu hmotnostní aktivity 
Ra-226 dle Tab. 1.1g. Pro výpočet plošné rychlosti emise 
radonu z jednotlivých konstrukcí bude do vztahu (2) za 
dm dosazena poloviční tloušťka stěn a celá tloušťka škvá-
rového násypu stropu, protože radon vzniklý ve škváře 
je schopný pronikat do místnosti z celého objemu škváry 
(pronikání do prostoru nad posuzovanou místností mu 
zabraňuje těsná povrchová úprava).

Cm = ni . Vi

Ej . Aj∑
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v závislosti na tloušťce ložných a svislých spár se může 
množství malty v cihelném zdivu pohybovat zpravidla 
v intervalu 35 % až 40 %. Zvolme hodnotu 37 %, která od-
povídá rovnoměrné tloušťce všech spár 20 mm. výpočet 
rychlostí plošných emisí radonu z jednotlivých konstrukcí 
provedeme podle vztahů (2) a (3) a výsledné koncentrace 
radonu v místnosti podle vztahu (4).

emise z obvodové stěny:
Eos,c = 48 . 1 900 . 0,03 . 0,00756 . 0,225 . 0,63 = 2,9 Bq/(m2.h)
Eos,m = 22 . 1 800 . 0,1 . 0,00756 . 0,225 . 0,37 = 2,5 Bq/(m2.h)
Eos = 2,9 + 2,5 = 5,4 Bq/(m2.h)

emise z vnitřní stěny:
Evs,c = 48 . 1 900 . 0,03 . 0,00756 . 0,15 . 0,63 = 2,0 Bq/(m2.h)
Evs,m = 22 . 1 800 . 0,1 . 0,00756 . 0,15 . 0,37 = 1,7 Bq/(m2.h)
Evs = 2,0 + 1,7 = 3,7 Bq/(m2.h)

emise ze stropu:
Es = 75 . 750 . 0,02 . 0,00756 . 0,14 = 1,2 Bq/(m2.h)

Koncentrace radonu v místnosti:

Pro intenzitu větrání 0,3 h−1 by vyšla 3 krát menší koncen-
trace radonu, tj. 14 Bq/m3.

Varianta č. 2 – kamenné zdivo. Předpokládejme, že obě 
obvodové stěny mají tloušťku 900 mm a vnitřní stěny 
tloušťku 500 mm. Ke stavbě byl použit stavební kámen 
nepravidelného tvaru o objemové hmotnosti 2 100 kg/m3,  
hmotnostní aktivitě rádia 180 Bq/kg (nepatrně nad po-
lovinou mezní hodnoty podle Tab. 2.2g) a koeficientu 
emanace 0,12. Místnost je zaklenuta valenou kamennou 
klenbou o tloušťce 300 mm (kruhový oblouk o poloměru 
3 m a se středovým úhlem 84°), nad kterou je zásyp sta-
vebním rumem o průměrné tloušťce 400 mm. Parametry 
spojovací malty použité ve zdivu i v klenbě ponechme 
stejné jako u varianty č. 1. Do vztahu (2) dosadíme za dm 
poloviční tloušťku stěn a celou tloušťku kamenné klenby. 
Dále budeme předpokládat, že ze stavebního rumu nad 
klenbou nepronikne do místnosti žádný radon. 

Postup výpočtu je stejný jako u varianty 1; s tím rozdílem, 
že v kamenném zdivu jsou jednotlivé prvky zastoupeny 
v jiném poměru. Předpokládejme, že byly použity drob-
nější kusy neopracovaného nebo jen hrubě opracovaného 
kamene, který je ve stěnách zastoupen 55 % a v klenbě 
60 %. Zbytek připadá na maltu. Dalším rozdílem je větší 
plocha stropu daná valenou klenbou – As = 22,0 m2. vý-
sledky výpočtu přináší Tab. 4.1g.

Varianta č. 3 – monolitický beton. u betonové varianty 
uvažujme tloušťku všech stěn 200 mm, beton o objemové 
hmotnosti 2 300 kg/m3, koeficientu emanace 0,17 a dvou 
hmotnostních aktivitách rádia – 34 Bq/kg (průměrná hod-

nota pro Českou republiku) a 150 Bq/kg (mezní hodnota 
podle Tab. 2.2g). Strop tvoří betonová deska o tloušťce 
150 mm se stejnými parametry betonu jako u stěn. Do vzta-
hu (2) dosadíme za dm poloviční tloušťku stěn i stropní des-
ky. Postup výpočtu je stejný jako u varianty 1; výsledky 
jsou v Tab. 4.1g. 

Varianta č. 4 – panely z rynholeckého škvárobetonu. ob-
dobně jako u rodinných domků Start budeme uvažovat 
tloušťku obvodových stěn 300 mm a škvárobeton o obje-
mové hmotnosti 1 650 kg/m3, hmotnostní aktivitě rádia 
1 000 Bq/kg a 4 000 Bq/kg (obě krajní hodnoty pro případ 
škváry z Rynholce) a koeficientu emanace 0,02. Ze škváro-
betonu o tl. 300 mm bude dále už jen jedna vnitřní stěna 
o délce 4 m. Druhá vnitřní stěna je cihelná příčka, z níž ex-
halaci radonu zanedbáme. exhalaci ze stropu budeme uva-
žovat jako z železobetonových panelů o tloušťce 120 mm 
s normálním obsahem přírodních radionuklidů. Spáry mezi 
panely na celou výšku podlaží zanedbáme. Do vztahu (2) 
dosadíme za dm poloviční tloušťku stěn i stropních panelů. 
Postup výpočtu je stejný jako u varianty 1; výsledky jsou 
v Tab. 4.1g.

Varianta č. 5 – plynosilikátové tvárnice z Poříčí. obvodo-
vé stěny z plynosilikátových tvárnic mají tloušťku 300 mm 
a příčky ze stejného materiálu tloušťku 150 mm. tvárnice 
mají objemovou hmotnost 750 kg/m3, hmotnostní akti-
vitu rádia 800 Bq/kg (maximální hodnota pro poříčský 
plynosilikát) a koeficient emanace 0,13. vzhledem k vět-
ším rozměrům tvárnic, které se navíc kladou na celou 
tloušťku stěn, se nedopustíme větší chyby, když vliv spár 
zanedbáme. Z keramického stropu exhalaci radonu rov-
něž zanedbáme. Do vztahu (2) dosadíme za dm poloviční 
tloušťku stěn; výsledky jsou v Tab. 4.1g.

Jak vyplývá z Tab. 4.1g, stavební materiály s běžným obsa-
hem přírodních radionuklidů, jako jsou cihly nebo beton, 
se podílí na koncentraci radonu v domě jen nepatrně. Pří-
spěvky od těchto materiálů v řádně větraných objektech 
nepřevyšují 30 Bq/m3 a ani v objektech s nízkou ventila-
cí nejsou větší než 80 Bq/m3. I když vzroste hmotnostní  

Obr. 4.1g. Půdorys 
místnosti z Příkladu 1
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aktivita rádia v betonu na mezní hodnotu 150 Bq/kg, bude 
koncentrace radonu v domě bezpečně pod 200 Bq/m3, 
pouze při velmi nízké intenzitě větrání překročí 400 Bq/m3. 
Běžné stavební materiály tak můžeme považovat za méně 
významný zdroj radonu. 

v kamenných domech se může koncentrace radonu v zá-
vislosti na druhu kamene, jeho množství a hmotnostní 
aktivitě rádia pohybovat kolem 300 Bq/m3 a při nízkých 
intenzitách větrání až kolem 900 Bq/m3. Zde je nutno 
upozornit, že výpočet byl proveden pro spíše výjimečný 
případ domu, který má z kamene nejen stěny, ale i strop. 

ve většině případů tomu tak není, bývá kamenná jen 
část domu, mnohé stěny jsou ze smíšeného zdiva a je-
jich tloušťky jsou menší. Na druhé straně v řadě starších 
domů lze nalézt jednu či dvě místnosti, jejichž konstrukce 
se výpočtovým předpokladům blíží.

obdobnou koncentraci jako v kamenném domě lze oče-
kávat i v domě z rynholeckého škvárobetonu o hmot-

nostní aktivitě rádia 4 000 Bq/kg. Zde je vidět, že sa-
motná hmotnostní aktivita rádia v použitém stavebním 
materiálu ovlivňuje výslednou koncentraci radonu jen 
částečně. 20 krát vyšší aktivita rádia ve škvárobetonu 
ve srovnání s kamennou konstrukcí je vykompenzová-
na řádově větším koeficientem emanace kamene, větší 
tloušťkou kamenných stěn a vyšší objemovou hmotností 
kamene. Poklesne-li hmotnostní aktivita rádia ve škváro-
betonu na 1 000 Bq/kg, měly by se koncentrace radonu 
v domě držet pod 100 Bq/m3, ale při špatné ventilaci 
mohou vystoupit nad 200 Bq/m3. v domě z poříčského 
plynosilikátu, jehož hmotnostní aktivita je ještě nižší, 
se vytvoří koncentrace radonu zhruba 2,3 krát vyšší než 
v domě ze škvárobetonu. Je to opět způsobeno řádově 
vyšším koeficientem emanace plynosilikátu ve srovnání 
se škvárobetonem. Tab. 4.1g zde dokumentuje praxí 
ověřenou skutečnost, že ve správně větraném plynos-
ilikátovém domě by koncentrace radonu měly být pod 
200 Bq/m3. 

výše provedené výpočty dokumentují, že za problematic-
ké stavební materiály můžeme považovat jen ty, které byly 
vyjmenovány v Kap. 3. v kombinaci s nízkou intenzitou 
větrání mohou být příčinou překročení referenční úrovně 
pro koncentraci radonu v domech. 

Popis konstrukce 
E

[Bq/(m2.h)]
Cm [Bq/m3] pro intenzitu větrání

0,1 h−1 0,3 h−1

varianta č. 1 – zdivo z plných cihel  
s maltovými spárami o tl. 2 cm

Eos = 5,4
Evs = 3,7
Es = 1,2

42 14

varianta č. 2 – kamenné zdivo  
(55 % kamene, aRa = 180 Bq/kg)

Eos = 91,0
Evs = 50,6
Es = 65,3

849 283

varianta č. 3 – monolitický beton  
o průměrné aRa = 34 Bq/kg

Eos = 10,1
Evs = 10,1
Es = 7,5

82 27

varianta č. 3 – monolitický beton  
o aRa na mezní hodnotě 150 Bq/kg

Eos = 44,3
Evs = 44,3
Es = 33,3

489 163

varianta č. 4 – rynholecký škvárobeton  
o aRa = 4 000 Bq/kg bez uvažování vlivu spár

Eos = 149,7
Evs = 149,7

Es = 6,0
869 290

varianta č. 4 – rynholecký škvárobeton  
o aRa = 1 000 Bq/kg bez uvažování vlivu spár

Eos = 37,4
Evs = 37,4
Es = 6,0

235 78

varianta č. 5 – poříčský plynosilikát  
bez uvažování vlivu spár

Eos = 88,5
Evs = 43,8

Es = 0
534 178

Tab. 4.1g. Rychlost plošné exhalace radonu E z povrchu stavebních konstrukcí a výsledná koncentrace radonu v místnosti Cm 
pro různé intenzity větrání

Cm =  =  = 42 Bq/m3

niVi

Eos . Aos + Evs . Avs + Es . As

0,1 . 52
5,4 . 20,6 + 3,7 . 21,8 + 1,2 . 20

 

Cm =  =  = 42 Bq/m3

niVi

Eos . Aos + Evs . Avs + Es . As

0,1 . 52
5,4 . 20,6 + 3,7 . 21,8 + 1,2 . 20
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4.4	 emise	radonu	ze	stavebních	konstrukcí	 
v	závislosti	na	jejich	skladbě

Do jaké míry může skladba konstrukce (pořadí jednot-
livých vrstev) a výskyt spár a trhlin v konstrukci ovlivnit 
transport radonu stavebním materiálem a jeho emisi 
z povrchu konstrukce je demonstrováno na následujících 
7 skladbách S1 až S7. všechny simulace byly provedeny 
programem Radon2D na příkladu panelu z rynholeckého 
škvárobetonu o tloušťce 300 mm. ve skladbách s trhlina-
mi je šířka trhliny vždy 1 mm, přičemž na každý 1 m2 stěny 
připadá trhlina o délce 1 m (to odpovídá trhlinám mezi 
panely širokými 1 m). ve všech případech se předpoklá-
dalo, že konstrukce nejsou zatíženy tlakovým gradientem. 
výsledky jsou tak produktem jen difúzního toku radonu. 
Součinitel difúze radonu těsných povrchových úprav byl 
uvažován hodnotou 400 krát nižší než je hodnota pro 
škvárobeton. v případě kontaktní omítky na vnějším za-
teplovacím systému z polystyrenu byla v souladu s výsled-
ky měření různých omítkových systémů použita hodnota 
součinitele difúze radonu 80 krát nižší než je hodnota pro 
škvárobeton. výsledky simulace jsou pro každou skladbu 
dokumentovány vodorovným řezem stěnovou konstrukcí 
s vyznačeným průběhem koncentrací radonu.

S1 – Jednovrstvá stěna

Jsou-li atomy rádia rozloženy ve stě-
ně rovnoměrně, je nejvyšší koncen-
trace radonu dosahováno v jejím 
středu. Při hmotnostní aktivitě rá-
dia 1 000 Bq/kg, resp. 4 000 Bq/kg  
lze ve středu 300 mm silného škvá-
robetonového panelu očekávat 
koncentrace kolem 70 kBq/m3, resp. 
275 kBq/m3. Směrem k oběma po-
vrchům koncentrace radonu klesá 

(20 mm pod povrchem je koncentrace 17 kBq/m3, resp. 
70 kBq/m3) a na površích se blíží koncentraci v okolním 
vzduchu. Rychlosti plošné emise radonu jsou na obou po-
vrších stejné a dosahují 30 Bq/(m2.h), resp. 120 Bq/(m2.h).

S2 – Stěna s těsnou úpravou na jednom z povrchů

opatříme-li jeden z povrchů kon -
strukce těsnou úpravou snižující 
emisi radonu (epoxidový nátěr, 
PvC tapeta apod.), vzroste pod 
ní výrazně koncentrace radonu 
a maximální hodnoty se po  su- 
nou ze středu panelu směrem 
k utěsněnému povrchu. Při hmot-
nostní aktivitě rádia 1 000 Bq/kg, 
resp. 4 000 Bq/kg se budou ma- 
xima kolem 110 kBq/m3, resp. 

445 kBq/m3 nacházet ve vzdálenosti cca 75 mm od těsní-
cí úpravy a dokonce 1 mm pod ní naměříme 102 kBq/m3, 
resp. 410 kBq/m3 . v blízkosti utěsněného povrchu jsou 
tedy v panelu vyšší koncentrace, než v panelu neutěsně-
ném. v části panelu přiléhající k neupravenému povrchu 
je ovlivnění vnitřních koncentrací minimální, a tak emise 
radonu z tohoto povrchu je jen o 5 % až 7 % vyšší než 
u skladby S1. emise radonu z utěsněného povrchu je 
o 4 řády nižší.

S3 – Stěna s těsnou úpravou na jednom z povrchů, 
v úpravě je trhlina o šířce 1 mm

vyskytne-li se v těsné povrcho-
vé úpravě trhlina, stane se tato 
trhlina vzhledem k vysokým kon-
centracím radonu pod úpravou 
výraznou únikovou cestou rado-
nu ze stěny. tuto skutečnost do-
kumentuje na přiloženém obráz-
ku deformace pole koncentrace 
radonu v blízkosti trhliny, která se 
projevuje až do vzdálenosti 25 cm 
na obě strany od trhliny. Bude-li 
mít trhlina šířku 1 mm, potom 
při hmotnostní aktivitě rádia 

1 000 Bq/kg, resp. 4 000 Bq/kg vzroste emise radonu  
z utěsněné strany panelu na 10 Bq/(m2.h), resp. 40 Bq/(m2.h),  
tj. na hodnoty jen cca 3 krát menší než u panelu bez ja  ké- 
koliv povrchové úpravy. Představa, že po aplikaci těsné 
povrchové úpravy poklesne celková emise radonu ze 
stěn, je tedy nereálná, neboť ve skutečnosti nelze zajistit 
celistvost této úpravy (praskání nepoddajných nátěrů 
v místě styku panelů od dilatačních pohybů, perforace 
uchycovacími prostředky, prostupy elektrických instalací 
atd.). 

S4 – Trhlina ve stěně

vyskytne-li se ve stěně průběž-
ná trhlina, například v místě 
styku dvou panelů, slouží jako 
úniková cesta radonu z panelů. 
Do trhliny proniká radon i čel-
ními stěnami panelů, což vede 
k nerovnoměrnému poklesu 
koncentrace radonu v panelu 
projevujícím se deformaci kon-
centračního pole uvnitř panelů. 
výsledkem je zvýšení rychlos-
ti plošné emise radonu o cca 
50 % ve srovnání se skladbou 

S1. Kdyby mezi oběma stranami stěny existovala tlaková 
diference vyvolávající proudění vzduchu trhlinou, zvýšila 
by se rychlost plošné emise radonu ještě více.
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obdobně jako trhliny se chovají i maltové spáry mezi zdí-
cími prvky. Jejich obvykle vyšší pórovitost a průvzdušnost 
(zejména u starších staveb) zvyšuje rychlost emise.

S5 – Trhlina ve stěně opatřené těsnou úpravou 
na jednom z povrchů

vznikne-li trhlina ve stěně 
s těsnou povrchovou úpravou 
a dojde-li přitom k porušení 
i této úpravy, bude trhlinou 
pronikat takové množství ra-
donu, že celková rychlost ploš-
né emise radonu z utěsněného 
povrchu bude odpovídat emisi 
z volného povrchu stěny bez 
jakékoliv trhliny (skladba S1) 
a bude 3 krát větší než emise 
z utěsněného povrchu stěny 
porušeném stejně širokou trh- 

linou (skladba S3). Kdyby mezi oběma stranami stěny 
existovala tlaková diference, zvýšila by se v důsledku 
proudění vzduchu trhlinou rychlost plošné emise rado-
nu ještě více.

S6 – Stěna s ETICS (100 mm polystyren + omítka)

vnější zateplení s kontaktní 
omítkou, která funguje částeč-
ně jako těsná povrchová úprava, 
zvyšuje koncentrace radonu ve 
stěně a posouvá polohu maxi-
málních hodnot směrem k za-
teplovacímu systému, obdobně 
jako ve skladbě S2. vzhledem 
k tomu, že omítka nebrání úni-
ku radonu tolik jako těsná povr-
chová úprava, nejsou změny tak 
výrazné. Rychlost plošné emise 

radonu z vnitřní strany stěny zůstává stejná jako u skladby 
S1, tj. není ovlivněna zateplovacím systémem.

S7 – Trhlina ve stěně s ETICS  
(100 mm polystyren + omítka)

Předpokládejme, že trhlina ne-
prochází zateplovacím systé-
mem, a proto veškerý radon, 
který se do ní ze stěny uvolní, 
může pronikat k vnitřnímu povr-
chu stěny. výsledkem je pokles 
koncentrace radonu ve stěně ve 
srovnání se skladbou S6 a zvý-
šení emise radonu z vnitřního 
povrchu stěny. ta je o 65–70 % 

větší než u skladeb S1 a S6 a o cca 20 % větší než u sklad-
by S4.

Z výše provedené analýzy vyplývají následující důležité 
poznatky.

 � trhliny v konstrukci zvyšují rychlost plošné emise ra-
donu z povrchu konstrukce. obdobný účinek mají 
i  spáry mezi zdícími prvky vyplněné maltou o vysoké 
průvzdušnosti.

 � Snižování emise radonu z povrchu konstrukcí pro-
střednictvím těsných povrchových úprav bývá v pra-
xi velmi málo účinné. Zcela neúčinné jsou takovéto 
úpravy v případech, kdy se použijí nepoddajné nátěry 
na konstrukce, v nichž se vyskytují aktivní trhliny či 
spáry (např. styky panelů). vyjdeme-li z předpokla-
du, že na 1 m2 stěny připadá 1 m praskliny v těsnící 
úpravě o šířce 1 mm (odpovídá šířce panelů 1 m), 
potom emise z 1 m2 povrchově neupravené stěny 
odpovídá rychlosti přísunu radonu z tisíckrát menší 
plochy praskliny.

 � Kontaktní zateplovací systémy aplikované na kon-
strukce, v nichž se nevyskytují trhliny, neovlivňují 
hodnotu rychlosti plošné emise radonu z vnitřního 
povrchu konstrukce. Jsou-li instalovány na konstrukce 
s trhlinami, mohou tuto emisi zvýšit jen o cca 20 %. 
uvážíme-li množství trhlin, které se s nejvyšší prav-
děpodobností mohou v objektech vyskytovat, může 
vnější zateplení zodpovídat za maximálně 5 % až 10 % 
nárůst interiérové koncentrace radonu.

4.5	 energetické	souvislosti

objekty, jejichž stavební konstrukce vykazují zvýšený 
obsah přírodních radionuklidů, pocházejí z 60. až 80. let 
minulého století a v případě Jáchymova se jedná o ještě 
starší stavby. Jejich společným rysem je, že jsou z pohledu 
současných měřítek energeticky nehospodárné, neboť 
v době jejich vzniku se ceny energie nepohybovaly zdaleka 
na takové úrovni jako nyní. Domy byly osazeny dvojitými 
a později zdvojenými dřevěnými okny s dostatečně velkou 
přirozenou infiltrací spárou mezi okenním křídlem a oken-
ním rámem a do jisté míry i spárou mezi rámem okna 
a samotnou stěnou. v bytových domech pak celkovou in-
tenzitu větrání zvyšují i větrací průduchy ve spížních skří-
ních a odvětrání od digestoří. Lze předpokládat, že tomu 
odpovídá průměrná intenzita větrání v rozmezí 0,3 h−1 až 
0,4 h−1. výkyvy oběma směry, způsobené na jedné stra-
ně zanedbanou údržbou a na straně druhé dodatečným 
dotěsněním okenních křídel, jsou samozřejmě možné. 
Ztráty tepla přirozeným větráním se podílí na celkových 
tepelných ztrátách těchto domů zhruba do 10 %. Podstat-
ná část tepelných ztrát se tedy uskutečňuje prostupem 
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neprůsvitnými stavebními konstrukcemi (obvodovými 
stěnami, střechou a podlahou na terénu). 

Současní vlastníci ve snaze ušetřit náklady na provoz těch-
to domů zlepšují tepelně technické parametry obálky 
budovy. obvodový plášť opatřují vnějším zateplením, při 
rekonstrukcích střech snižují jejich součinitel prostupu 
tepla zvyšováním tloušťky tepelné izolace a v neposlední 
řadě vyměňují stávající okna a vstupní dveře za nová se za-
nedbatelnou infiltrací (zatímco u starších dřevěných zdvo-
jených oken dosahoval součinitel spárové průvzdušnosti 
hodnoty kolem 1,4.10−4 m2.s−1.Pa−0,67, u moderních oken je 
o jeden až o dva řády nižší a pohybuje se nejčastěji v roz-
mezí 0,01.10−4 až 0,29.10−4 m2.s−1.Pa−0,67). všechna tato 
opatření snižují celkovou průvzdušnost obálky budovy, 
což se projevuje výrazným poklesem intenzity větrání a to 
dokonce pod hodnoty, které nedávají záruku, že bude do 
bytových prostor přivedeno hygienicky nezbytné množ-
ství vzduchu. Důsledkem je vzrůst interiérové koncent-
race radonu. Řada dlouhodobých měření potvrzuje, že 
v domech s dodatečně sníženou energetickou náročností 
vzrostla i několikanásobně koncentrace radonu oproti sta-
vu před rekonstrukcí. Počty domů s překročenou hodno-
tou 400 Bq/m3 uváděné v příslušných tabulkách Kapitoly 
3 budou tedy dnes již pravděpodobně vyšší.

v Kapitole 4.2 bylo ukázáno, že za nárůst koncentrace 
radonu nezodpovídá vnější zateplení obvodových stěn. 
Je za něj prakticky plně zodpovědná intenzita větrání. 
ukažme si proto na příkladu místnosti z Kapitoly 4.1 
o rozměrech 4 m × 5 m a světlé výšce 2,6 m jak intenzita 
větrání ovlivňuje koncentraci radonu. Předpokládejme, 
že z rynholeckého škvárobetonu o tl. 300 mm jsou pouze 
obvodové stěny o ploše Aos = 20,6 m2. Dosadíme-li objem 
místnosti a plochu škvárobetonových stěn do vztahu (4), 
můžeme koncentraci radonu v místnosti vyjádřit graficky 
(Obr. 4.2g) jako funkci dvou zbývajících proměnných – in-
tenzity větrání a rychlosti plošné emise radonu ze stěn. Na 
Obr. 4.2g je rychlost plošné emise radonu vynesena pro-
střednictvím dvou křivek odpovídajících pravděpodobné 
minimální emisi (Emin = 40 Bq/(m2.h) pro aRa = 1 000 Bq/kg,  
bez uvažování vlivu spár) a pravděpodobné maximální 
emisi (Emax = 225 Bq/(m2.h) pro aRa = 4 000 Bq/kg, s uva-
žováním vlivu spár). Hodnota skutečné emise by se měla 
pohybovat mezi těmito dvěma křivkami.

Intenzitě větrání 0,3 h−1 by podle Obr. 4.2g odpovídaly 
koncentrace radonu v místnosti v rozmezí od cca 50 Bq/m3  
po cca 300 Bq/m3. Dojde-li ke snížení intenzity větrání pod 
0,3 h−1, může koncentrace radonu přesáhnout referenční 
úroveň 300 Bq/m3. vztah mezi oběma veličinami se řídí 
nepřímou úměrou, což znamená, že klesne-li například 
intenzita větrání 3 krát na hodnotu 0,1 h−1, vzroste kon-
centrace radonu také 3 krát a bude se pohybovat v inter-
valu od cca 160 Bq/m3 až po 900 Bq/m3. 

Při snižování energetické náročnosti objektů, jejichž kon-
strukce vykazují zvýšený obsah přírodních radionuklidů, je 
nutné volit buď takové metody, které nesnižují intenzitu 
větrání, nebo zároveň s opatřeními snižujícími energetic-
kou spotřebu musí být instalován i účinný větrací systém 
dodávající alespoň takové množství větracího vzduchu, 
o které se přišlo energetickou sanací. 

ukažme si konkrétní důsledky snížení intenzity větrání 
na příkladu typického rodinného domu Start postavené-
ho v roce 1975. v roce 2008 byla instalována následující 
opatření ke snížení spotřeby energií: obvodový plášť byl 
opatřen kontaktním zateplením na polystyrénové bázi 
o tloušťce 100 mm, tloušťka tepelné izolace ve střeše byla 
navýšena o dalších 100 mm polystyrenu, strop nad nevy-
tápěnou částí sklepa byl zateplen 50 mm polystyrenu a do 
všech otvorových výplní byla osazena nová těsná plastová 
okna a dveře. Jak ukazuje Tab. 4.2g koncentrace radonu 
v domě po realizaci těchto opatření vzrostla v průměru 
3,4 krát a došlo tak k významnému překročení referenční 
úrovně 300 Bq/m3.

Základní ukazatele energetické náročnosti domu vypočíta-
né podle eN ISo 13790:2008 pro stavy před a po realizaci 
opatření ke snížení spotřeby energií shrnuje přehledně 
Tab. 4.3g. Současná intenzita větrání byla stanovena me-
todou indikačního plynu N2o v celém objemu 1.NP. Princip 
měřící metody spočívá v tom, že do měřeného prostoru je 
konstantní rychlostí dlouhodobě dodáván plyn N2o a sou-
časně je kontinuálně monitorována jeho koncentrace [5]. 
Průměrná hodnota intenzity větrání za období 3 dnů byla 
0,106 h−1 [4]. Protože nebylo možné změřit původní hod-
notu intenzity větrání, byla pro účely tepelně-technických 
výpočtů získána tak, že se současná intenzita zvýšila ve 
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stejném poměru, v jakém vzrostla koncentrace radonu, 
tj. jako součin 0,106 . 3,4 = 0,36 h−1. tato hodnota odpoví-
dá technickému stavu domů stavěných v 70. a 80. letech 
minulého století bez ohledu na energetickou náročnost. 

v důsledku energetické sanace domu poklesl průměr-
ný součinitel prostupu tepla obálky budovy z hodnoty 
1,42 W/m2K na hodnotu 0,66 W/m2K, tj. přibližně 2,2 krát. 
Je to jediný parametr z Tab. 4.3g, který není ovlivněn 
intenzitou větrání. Měrná potřeba tepla na vytápění E,A 
byla před energetickou sanací domu 6,2 krát a po sanaci 
jen 2,2 krát vyšší než je požadavek pro nízkoenergetické 
domy (50 kWh/m2a). Celková roční potřeba tepla na vy-
tápění EN,H poklesla 2,8 krát z 47,7 MWh na 16,9 MWh. 
to znamená, že při ceně zemního plynu (zdrojem tepla 
v domě je plynový kotel) 1 400 Kč/MWh se sníží roční 
náklady na vytápění z 66 780 Kč na 23 660 Kč. Majitel tak 
ročně na vytápění ušetří 43 120 Kč.

Poznámka

ve skutečnosti bude roční úspora vyjádřená v korunách 
samozřejmě každý rok jiná, neboť závisí na aktuální ceně 
plynu. v dlouhodobém výhledu lze očekávat růst ceny 
plynu, a tím i vyšší roční úsporu za vytápění (za uplynu-
lých 5 let rostla cena zemního plynu v průměru o cca 
6,5 % ročně).

oproti těmto úsporám stojí zvýšené riziko rakoviny plic 
pramenící z 3,4 násobného nárůstu koncentrace rado-
nu. Použijeme-li přepočet podle Darby [2], že přídatné 
riziko rakoviny plic roste o 16 % na každých 100 Bq/m3, 
budou uživatelé energeticky sanovaného domu vystave-
ni riziku, které je o 16 . (1 117 – 337) / 100 = 125 % vyšší 
než před sanací. v tuto chvíli by každý majitel takovéto 
nemovitosti měl zvážit, jakým hodnotám dává v životě 
přednost.

Parametr Před Po Poměr Před/Po
Intenzita větrání n 0,36 h−1 0,106 h−1 3,4
Podíl větrání na celkových ztrátách tepla 8,6 % 5,6 % 1,5
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 1,42 W/m2K 0,66 W/m2K 2,2
Měrná potřeba tepla na vytápění E,A 311 kWh/m2a 110 kWh/m2a 2,8
Celková roční potřeba tepla na vytápění EN,H 47,7 MWh 16,9 MWh 2,8

Tab. 4.3g. Parametry vyjadřující energetickou náročnost domu Start před a po realizaci opatření ke snížení spotřeby energií. 
Pro výpočet byl použit program energie [10]

Poznámka. Měrné energie jsou vztaženy na 1 m2 vytápěné podlahové plochy.

Místnost
Koncentrace radonu [Bq/m3] Poměr [–]  

Cpo/Cpředpřed Cpřed po Cpo

obývací pokoj + kuchyně – 1.NP 302 753 2,5
Dětský pokoj – 2.NP 296 1 165 3,9
Ložnice – 2.NP 312 1 524 4,9
Kuchyně – 2.NP 438 1 025 2,3
Průměrné hodnoty 337 1 117 3,4

Tab. 4.2g. Koncentrace radonu v domě Start před a po realizaci opatření ke snížení spotřeby energií. Koncentrace byly měřeny stopovými 
detektory s roční dobou expozice. Radonová diagnostika potvrdila, že škvárobetonové panely jsou jediným zdrojem radonu v domě.

Parametr
Intenzita větrání npo Poměr n0,36/n0,106

[–]0,36 h−1 0,106 h−1

Podíl větrání na celkových ztrátách tepla 16,9 % 5,6 % 3,0
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 0,66 W/m2K 0,66 W/m2K 1,0
Měrná potřeba tepla na vytápění E,A 133 kWh/m2a 110 kWh/m2a 1,2
Celková roční potřeba tepla na vytápění EN,H 20,4 MWh 16,9 MWh 1,2

Tab. 4.4g. Parametry vyjadřující energetickou náročnost domu Start po energetické sanaci  
v závislosti na intenzitě větrání

Poznámka. Měrné energie jsou vztaženy na 1 m2 vytápěné podlahové plochy.
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Kdyby měli být uživatelé energeticky sanovaného domu 
vystaveni stejnému riziku vzniku rakoviny plic jako před 
sanací, nesměla by sanace vést ke vzrůstu koncentrace 
radonu v domě. toho lze dosáhnout jen tak, že uvedeme 
intenzitu větrání na původní hodnotu. Množství větracího 
vzduchu, o které jsme díky energetické sanaci přišli (způ-
sobovala ho většinou infiltrace), je třeba nahradit stejným 
množstvím, které musí zajistit vhodně zvolený větrací 
systém. Minimální množství větracího vzduchu, které je 
třeba dodávat do domu, aby se průměrná koncentrace 
vrátila z hodnoty Cpo na hodnotu Cpřed lze zjistit z následu-
jícího vztahu (kombinace vztahů (3) a (4) ze Sešitu V [7]):

  (5)

kde Q je množství větracího vzduchu [m3/h], v je objem 
vytápěné části domu [m3] a npo je intenzita větrání domu 
po energetické sanaci [h−1].

vypočtené množství větracího venkovního vzduchu 
105 m3/h zajistí tedy stejnou intenzitu větrání jako před 
energetickou sanací, tj. 0,36 h−1. Nejedná se o nijak velké 
množství vzduchu, zvláště když si uvědomíme, že musí 
být rozděleno mezi dvě obytná podlaží a část vytápěné-
ho suterénu. Na každé obytné podlaží pak připadá cca 
40 % z celkového množství, tj. 42 m3/h. takovýto vzdu-
chový výkon lze zajistit buď centrální nucenou ventilací 
s rekuperací tepla, nebo přirozeným způsobem pomocí 
3 větracích štěrbin osazených do oken v obytných míst-
nostech každého obytného podlaží (po jedné do každého 
okna). Jelikož se tepelná ztráta větráním podílí jen 17 % 
na celkové tepelné ztrátě (Tab. 4.4g), lze z těchto dvou 
možností za jednoznačně ekonomicky efektivnější pova-
žovat přirozenou ventilaci.

Zlepšená ventilace domu zvýší samozřejmě jeho tepel-
né ztráty. Jak ale vyplývá z druhého sloupce Tab. 4.4g 
projeví se to mimo jiné jen 20 % zvýšením celkové roč-
ní potřeby tepla na vytápění, která z 16,9 MWh vzros-
te na 20,4 MWh. Roční náklady na vytápění se navýší 
o necelých 5 000 Kč na 28 560 Kč. tento roční příplatek 
na zajištění zdravého prostředí se jistě vyplatí. Nedošlo 
totiž k znehodnocení energetické sanace. I po úpravě 
ventilace se drží potřeba tepla na vytápění na nízké  
hodnotě – dosahuje necelých 43 % z původní hodnoty 
před energetickou sanací.

Je zřejmé, že máme-li v domě zajistit zdravé vnitřní pro-
středí, nemůže být energetická potřeba jediným hledis-
kem, kterému se podřídí návrh energetické sanace. vždy 
je nutné hledat kompromis mezi energetickými úsporami 

a zdravým vnitřním prostředím (Obr. 4.3g). Nemá-li dojít 
k nárůstu koncentrace radonu v domě, nesmí poklesnout 
intenzita větrání (množství větracího vzduchu elimino-
vané energetickou sanací musí být nahrazeno nově in-
stalovaným větracím systémem – příklady možností viz 
Sešit V [7]). 

5	 oPatření	Proti	radonu	
ze	stavebních	materiálů

Projektant vybírá konkrétní typ opatření na základě vý-
sledků podrobných doplňkových měření a stavebně tech-
nického průzkumu, které by měly poskytnout informace 
o tom, jaký stavební materiál uvolňuje nejvíce radonu, 
kde je v konstrukci zabudován, jaké je jeho množství atd. 
Zároveň je nezbytné přihlížet k účinnosti konkrétního 
opatření, jeho proveditelnosti a ekonomické efektivnosti. 
K dispozici jsou níže uvedená opatření [1].

5.1	 odstranění	materiálů	o	vysoké	
hmotnostní	aktivitě	226ra	nebo	
o	vysoké	rychlosti	plošné	emise	radonu

opatření je vhodné pro takové stavební materiály, které 
lze snadno odstranit z konstrukce, např.:

 � štuky, omítky,
 � násypy podlah a stropů ze škvár, popílků a jiných dru-

hotných surovin,
 � příčky a přizdívky převážně na bázi pórobetonu, 

plynosilikátu, sádry aj.,
 � jednotlivé prvky kusového staviva (kameny atd.).
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většinou se však z objektu nepodaří odstranit všechny 
materiály, které by to vyžadovaly (např. nosné stěny ze 
škvárobetonových panelů nebo z cihel a kamenů poje-
ných aktivní maltou), a proto se musí vždy posoudit, zda 
jen částečná výměna a tudíž jen částečné snížení interié-
rové koncentrace radonu bude dostatečné a ekonomické. 
Posouzení lze provést podle vztahu (6), 

 [Bq/m3] (6)

kde Cv je výsledná koncentrace radonu v místnosti [Bq/m3],  
Cpred je koncentrace radonu v místnosti před realizací 
protiradonového opatření [Bq/m3], Ej je rychlost plošné 
emise radonu z j-té odstraňované konstrukce (materiálu) 
[Bq/(m2.h)], Aj je plocha j-té odstraňované konstrukce 
(materiálu) [m2], ni je intenzita větrání v místnosti, z níž je 
konstrukce (materiál) odstraňován [h−1] a Vi je vzduchový 
objem této místnosti [m3].

vyjde-li výsledná koncentrace radonu v posuzované 
místnosti Cv vypočtená podle vztahu (6) menší než poža-
dovaná hodnota, je opatření dostatečně účinné. v opač-
ném případě je třeba podle míry překročení požadované 
hodnoty zvážit, zda se s výsledkem spokojíme, nebo zda 
navrhneme další opatření, například zvýšení intenzity 
větrání atd.

Příklad 2. v místnosti o půdorysných rozměrech 5 × 6 m 
a světlé výšce 2,8 m byla při průměrné intenzitě větrání 
0,25 h−1 změřena průměrná koncentrace radonu 650 Bq/m3.  
Při radonové diagnostice byly zjištěny vyšší hodnoty pří-
konu fotonového dávkového ekvivalentu na povrchu stěn 
i stropu. Laboratorním rozborem byla ve vzorcích omítky 
stanovena hmotnostní aktivita rádia 347 Bq/kg a koefici-
ent emanace 0,16. Postačí ke snížení koncentrace radonu 
v místnosti pod referenční úroveň 300 Bq/m3 odstranění 
omítek ze stěn a stropu? 

Předpokládejme, že stavební materiály jsou jediným 
zdrojem radonu v místnosti (místnost se může nacházet 
ve vyšším podlaží, kam již neproniká radon z podloží 
nebo bylo již dříve provedeno opatření proti radonu 
z podloží). Zdrojem radonu v místnosti může být zdící 
malta, vnitřní omítky stěn a stropu a násypy ve strop-
ních a podlahových konstrukcích. Nejprve vypočítáme 
ze vztahu (2) rychlost plošné emise radonu ze samotné 
omítky. Při výpočtu budeme uvažovat, že omítka má 
objemovou hmotnost ρ = 1 850 kg/m3 a byla aplikována 
v tloušťce 25 mm.

Ej = aRa . ρ . f . λ . dm = 347 . 1 850 . 0,16 . 0,00756 . 0,025 =  
= 19,4 Bq/(m2.h)

výslednou koncentraci radonu v místnosti po odstranění 
omítky ze stěn získáme dosazením do vztahu (6). Celko-

vou plochu stěn snížíme o plochu oken a dveří v rozsahu 
5 m2, takže Aj = 2 . (5 + 6) . 2,8 + 5 . 6 – 5 = 86,6 m2.

Samotné odstranění omítky bude tedy opatřením nedo-
statečným. Dalšího snížení koncentrace radonu se dosáh-
ne odstraněním stropních násypů a zvýšením větrání. Kdy-
bychom se spolehli jen na větrání, museli bychom zvýšit 
jeho intenzitu podle vztahu (3) ze Sešitu V [7] na hodnotu:

Tip. odstranění materiálů o vysoké rychlosti plošné emi-
se radonu je základním opatřením v domech, při jejichž 
výstavbě byly použity odpady vzniklé při těžbě stříbrných 
a uranových rud v Jáchymově. tímto opatřením se nesni-
žuje jen přísun radonu, ale i dávkový příkon záření gama.

5.2	 snížení	emise	radonu	
neprodyšnou	úpravou	vnitřního	 
povrchu	stavebních	konstrukcí

aby bylo toto opatření efektivní, musí být směrováno 
na tu část stavební konstrukce, z níž je rychlost plošné 
emise radonu nejvyšší. Na povrchovou úpravu lze pou-
žít jen materiály, které odolávají deformacím podkladní 
konstrukce a všem předpokládaným provozním vlivům 
(vhodné jsou pouze elastické nátěry, stěrky, nástřiky, 
tapety atd.). Podklad pod povrchovou úpravu musí spl-
ňovat podmínky (např. na drsnost, vlhkost atd.) stano-
vené výrobcem, popř. dodavatelem povrchové úpravy. 
Povrchová úprava musí být chráněna proti poškození 
vhodným způsobem (např. omítnutím, obložením, otape-
továním atd.) zajišťujícím její trvanlivost. Nevýhodou to-
hoto opatření je velká náchylnost k perforaci povrchové 
úpravy, tj. malá odolnost vůči prasklinám, mikrotrhlinám 
a mechanickému poškození a tím i omezená životnost 
a účinnost.

obvodová stěna s těsnou povrchovou úpravou na vnitř-
ním povrchu musí být vždy posouzena z tepelně vlhkost-
ního hlediska, protože tato úprava může vést ke vzniku 
povrchové kondenzace nebo může zvyšovat množství 
vody zkondenzované na vnitřním povrchu. 

Účinek těsné povrchové úpravy na vnitřní koncentraci 
radonu lze posoudit podle vztahu (7)

[Bq/m3] (7)

kde Ej,pred je rychlost plošné emise radonu z j-té konstrukce 
(materiálu) bez těsné povrchové úpravy [Bq/(m2.h)], Ej,po 
je rychlost plošné emise radonu z j-té konstrukce (mate-

Cv = Cpred −  = 650 −  = 570 Bq/m3

ni . Vi

Ej .  Aj∑
0,25 . 84,0
19,4 . 86,6

nei = = = 0,48 h−1.
Cpoz

Cv . ni

300
570 . 0,25

Cv = Cpred − ni . Vi

(Ej,pred − Ej,po) . Aj∑

Cv = Cpred − ni . Vi

Ej .  Aj∑
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riálu) s těsnou povrchovou úpravou [Bq/(m2.h)] a ostatní 
symboly představují stejné veličiny jako ve vztahu (6). 
Rychlosti plošné emise radonu z povrchu stavebních kon-
strukcí lze buď změřit přímo na jejich povrchu, nebo při 
znalosti součinitele difúze radonu v povrchové úpravě 
a její tloušťky, je lze i vypočítat (použití numerického mo-
delu je ale nezbytné). 

Zde je nutno upozornit, že výsledky získané podle vztahu 
(7) jsou jen velmi orientační, protože výpočet nezahrnu-
je přísun radonu trhlinami a všemi dalšími netěsnostmi 
v povrchové úpravě. výsledná koncentrace radonu stano-
vená podle vztahu (7) představuje tedy nejnižší možnou 
hodnotu. Skutečná koncentrace bude jistě vyšší.

Poznámka

u objektů z rynholeckého škvárobetonu se pro snížení 
plošné emise radonu používal v letech 1989 až 1993 nátěr 
na bázi vodou ředitelné epoxidové pryskyřice aRaDoN. 
Nátěr praskal převážně v místech svislých spár mezi pa-
nely, kde v důsledku objemových změn dochází k neu-
stálým pohybům. Účinnost nátěru byla z těchto důvodů 
minimální, a proto se nátěr aRaDoN přestal po roce 1993 
postupně používat. 

5.3	 vytvoření	odvětrávané	ventilační	vrstvy	
kolem	konstrukcí	o	vysoké	rychlosti	
plošné	emise	radonu

ventilační vrstva se v tomto případě nejčastěji vytváří 
kolem stěn, a proto se na její konstrukci používají zejména 
plastové profilované (nopové) fólie a různé polymerní 
desky nebo vzniká tak, že se v určité vzdálenosti od pů-
vodní stěny (zpravidla v řádu několika centimetrů) posta-
ví předstěna na bázi zdiva či sádrokartonu. Jako příklad 
konstrukčního řešení lze přiměřeně použít detaily M5 ze 
Sešitu M [6].

Protože se mezi ventilační vrstvou a interiérem nena-
chází protiradonová izolace, musí se navrhnout takové 
odvětrání ventilační vrstvy, které zajistí, že v ní nedojde 
k překročení koncentrace radonu Cpoz požadované pro 
pobytové prostory. Při výpočtu intenzity větrání nvv se 
postupuje podle vztahu (8)

[h−1] (8)

do kterého se za Jvv dosazuje rychlost přísunu radonu do 
ventilační vrstvy stanovená jako součet součinů rychlostí 
plošné emise radonu z příslušných konstrukcí Ej [Bq/(m2.h)] 
a ploch těchto konstrukcí Aj [m2]. 

[Bq/h] (9)

Jsou-li rychlosti plošné emise radonu z jednotlivých kon-
strukcí neznámé, můžeme při stanovení rychlosti přísunu 
radonu Jvv vyjít ze změřené koncentrace radonu v míst-
nosti (předpokládá se, že kromě stavebních materiálů 
není v místnosti jiný zdroj radonu). Postup je zřejmý ze 
vztahu (10).

 Jvv = Ci . ni . Vi [Bq/h] (10)

kde Ci je koncentrace radonu v místnosti [Bq/m3], ni je 
intenzita větrání místnosti [h−1] a Vi je objem vzduchu 
v místnosti [m3].

výhodou ventilačních vrstev je, že se nezvyšuje intenzita 
větrání v celé místnosti, ale jen v malém objemu vzduchu 
ventilační vrstvy, což minimalizuje tepelné ztráty větráním 
a umožňuje to použít ventilátory s velmi malou spotřebou 
elektrické energie. oproti tomu stojí náklady na pořízení 
ventilační vrstvy.

Tip. ventilační vrstvy se uplatní tam, kde jsou pobytové 
prostory dostatečně větrány (další zvyšování intenzity 
větrání by bylo neekonomické) a kde se hodí i z jiných 
důvodů (např. zvýšená vlhkost konstrukcí, nerovný po-
vrch konstrukcí, současná realizace stínění proti záření 
gama atd.).

Příklad 3. Předpokládejme, že do rohové místnosti domu 
Start o půdorysných rozměrech 2,8 × 3,45 m (kuchyně na 
Obr. 3.2g) a světlé výšce 2,5 m exhaluje radon ze škváro-
betonových panelů tvořících obvodové stěny. Ze stěny bez 
okna je plošná emise radonu E1 = 370 Bq/(m2.h) a ze stěny 
s oknem E2 = 230 Bq/(m2.h). Jakou intenzitou musíme 
větrat ventilační vrstvu vytvořenou kolem těchto stěn, 
je-li její tloušťka 5 cm? 

Nejprve vypočítáme plochy obou škvárobetonových stěn 
a objem vzduchu ve ventilační vrstvě Vvv.

A1 = 2,8 . 2,5 = 7,0 m2

A2 = 3,45 . 2,5 – 2,1 . 1,5 = 5,5 m2

Vvv = (7,0 + 5,5) . 0,05 = 0,63 m3

Budeme-li uvažovat Cpoz = 300 Bq/m3, bude minimální 
intenzita větrání ventilační vrstvy nvv:

tato na první pohled velká intenzita větrání představu-
je ve skutečnosti jen velmi malý tok větracího vzduchu 
20,4 . 0,63 = 12,9 m3/h.

Příklad 4. uvažujme stejnou místnost domu Start jako 
v předcházejícím příkladu. Při střední intenzitě větrání 

Cpoz . Vvv
nvv ≥

Jvv

Jvv =    Ej . Aj∑

Cpoz . Vvv
nvv ≥ = = 20,4 h−1

300 . 0,63
370 . 7,0 + 230 . 5,5Ej . Aj∑
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0,3 h−1 byla v místnosti změřena koncentrace radonu 
720 Bq/m3. Jako protiradonové opatření bude navržena 
ventilační vrstva o tloušťce 5 cm kolem obou škvárobeto-
nových stěn. Jakou intenzitou bude muset být větrána?

výpočet je i tentokrát velmi jednoduchý. výsledek získá-
me dosazením do vztahu (8).

 

Pro větrání ventilační vrstvy bude třeba zajistit množství 
větracího vzduchu 27,6 . 0,63 = 17,4 m3/h.

5.4	 zvýšení	intenzity	větrání

toto opatření je použitelné tehdy, je-li stávající intenzita 
větrání nízká, tj. menší než 0,3 h−1. ventilační systém, ať 
už přirozený nebo nucený, se navrhne podle rychlosti 
přísunu radonu do jednotlivých místností obdobně jako 
při pronikání radonu z podloží. Nová intenzita větrání se 
stanoví podle vztahu (3) ze Sešitu V [7].

Pro minimalizaci tepelných ztrát se doporučuje, aby 
přirozené systémy používaly větrací štěrbiny ovládané 
v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu nebo přítomnosti 
osob a aby nucené systémy byly vybaveny rekuperací 
tepla. Dalšího snížení energetické spotřeby lze u nucených 
systémů dosáhnout jejich provozováním v cyklickém reži-
mu s dobou spínání závislou na rychlosti přísunu radonu 
a přítomnosti osob. 

u bytových domů mohou být nucené větrací systémy 
navrženy centrálně pro celý dům, popř. pro jeho části 
vymezené přístupností k instalačním jádrům, v nichž jsou 
instalovány svislé vzduchovody. výhoda tohoto uspo-
řádání spočívá v tom, že vzduchotechnická jednotka 
neobtěžuje hlukem uživatele, protože je umístěna buď 
na střeše, nebo v suterénu domu. Nevýhodou může 
být naopak obtížně proveditelná regulace výkonu mezi 
jednotlivými byty. Druhou možností je vybavit každý byt 
vlastní vzduchotechnickou jednotkou. v tomto případě 

vzniká problém s jejím odhlučněním, avšak výkon může 
být optimálně přizpůsoben koncentraci radonu v bytě.

alternativním řešením vhodným zejména tehdy, když je 
požadovaná koncentrace radonu překročena jen v ně-
kterých místnostech, je instalace lokálních větracích jed-
notek do jednotlivých místností. Podstatnou výhodou je 
odstranění vzduchotechnického potrubí, a tím snížení 
pořizovacích nákladů. Mezi nevýhody patří zpravidla nižší 
účinnost rekuperace a skutečnost, že zdroj hluku je přímo 
v obytné místnosti. 

Podrobněji je o jednotlivých větracích systémech pojed-
náno v Sešitu V [7].

Poznámka

Centrální nucená ventilace vnitřního vzduchu byla v po-
lovině 90. let minulého století poměrně častým protira-
donovým opatřením instalovaným do rodinných domů 
Start (Obr. 5.1g). Centrální vzduchotechnické systémy 
jsou provozovány i v některých bytových domech z ryn-
holeckého škvárobetonu.

5.5	 Filtrace	vnitřního	vzduchu

v polovině 90. let minulého století byly přenosné po-
kojové filtry vzduchu používány ke snižování koncentra-
ce dceřiných produktů radonu. Jejich nasazení bylo ale 
podmíněno maximální koncentrací dceřiných produktů 
radonu v domě 300 Bq/m3, tj. koncentrací radonu pod 
cca 600 Bq/m3. Filtrace vzduchu byla používána zejména 
v domech a bytech z rynholeckého škvárobetonu, kde 
filtry můžeme nalézt dodnes.

v současné době se filtrace vzduchu jakožto opatření 
snižující ozáření uživatelů staveb nedoporučuje. Důvod 
je ten, že filtry zachytávají zejména větší prachové čás-
tice a dceřiné produkty na ně vázané, zatímco samotné 
produkty přeměny, které mají malý průměr, zachytávány 
nejsou nebo jen v omezené míře. Filtrace vzduchu vede 
tedy ke zvýšení koncentrace volných dceřiných produktů 

Obr. 5.1g. 
vzduchotechnická 
jednotka pod stropem 
ve sklepě domu Start 
a vzduchotechnické 
rozvody v 1.NP s přívodem 
vzduchu do místností 
v garnýži nad oknem  

Cpoz . Vvv
nvv ≥ = = 27,6 h−1

Jvv

300 . 0,63
720 . 0,3 . 2,8 . 3,45 . 2,5
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(nevázaných na aerosoly), které však způsobují vyšší ozá-
ření plic než produkty vázané. Další nevýhodou filtrů jsou 
poměrně vysoké provozní náklady, nutnost pravidelné 
výměny filtračních náplní a hlučnost.

6	 oPatření	Proti	záření	gama

Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v budovách za 
normálních podmínek většinou nepřesahuje 0,2 μGy/h, 
což odpovídá úrovni přírodního pozadí. vyšší hodnoty 
signalizují, že použité stavební materiály obsahují ve zvý-
šené míře přírodní radionuklidy. Příkony do 0,5 μGy/h jsou 
z hlediska ozáření uživatelů ještě akceptovatelné. Realiza-
ci opatření proti gama záření je rozumné zvážit, pohybuje-
-li se dávkový příkon mezi 0,5 až 1,0 μGy/h. Při překročení 
1,0 μGy/h se zpravidla k instalaci některého z opatření 
přistupuje. Důležitou roli při rozhodování o tom, zda se 
má dávkový příkon snižovat, hraje individuální posouzení 
zdravotního rizika na jedné straně a ekonomických nákla-
dů na straně druhé.

volba opatření závisí v každém konkrétním případě na 
hodnotách příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 
stanovených na jednotlivých stavebních konstrukcích 
a v konkrétních místnostech, druhu stavebního mate-
riálu, který je jeho zdrojem a na požadovaném poklesu 
dávkového příkonu, tj. na hodnotě, na který má příkon 
poklesnout.

Nezbytným podkladem pro návrh jakéhokoliv opatření 
je tedy pořízení mapy dávkových příkonů ve vybraných 
liniích s krokem ne větším než 0,3 m a výsledky labora-
torního rozboru vzorků použitých stavebních materiálů 
(omítky, násypy podlah, zdící prvky atd.). Ze zjištěných 
hmotnostních aktivit přírodních radionuklidů (zejména 
226Ra), rozsahu kontaminace, druhu a množství kontami-
novaného materiálu a jeho místu zabudování se volí typ 
a rozsah opatření. obecně lze dávkový příkon snížit níže 
uvedenými prostředky. 

6.1	 odstranění	materiálů	
o	vyšším	dávkovém	příkonu	

odstranění materiálů, které jsou zdrojem dávkového příko-
nu, je opatřením nejúčinnějším, i když ne vždy vychází ten-
to zásah jako opatření ekonomicky nejvýhodnější. Kromě 
materiálů, které jsou snadno odstranitelné, jako například 
omítky, násypy a nenosné zdivo, bývají totiž příčinou zvý-
šeného dávkového příkonu i nosné konstrukce (zdící mal-
ta, kusové stavivo, škvárobetonové panely a bloky atd.), 
jejichž vyjmutí je technicky komplikovanější a finančně 
náročnější. Cena za demontáž není ale jedinou významnou 
položkou. K ní je třeba připočítat cenu za odvoz a ulože-
ní na skládce, která je schopna přijímat odpad v případě 

rynholeckého škvárobetonu o hmotnostní aktivitě rádia 
od 1 000 Bq/kg po 4 000 Bq/kg a v případě domů v Jáchy-
mově o aktivitách dosahujících řádově desítek tisíc Bq/kg.

Kdybychom chtěli například odstranit škvárobetonové 
panely z celého jednoho podlaží rodinného domu Start, 
bylo by potřeba vyjmout, odvézt a uložit zhruba 38,5 t 
aktivního odpadu. Doporučuje se proto vždy provést tech-
nicko-ekonomické posouzení efektivnosti tohoto zásahu.

Po odstranění kontaminovaných materiálů musí být 
provedeno nové mapování dávkových příkonů a zhod-
nocení stupně a dostatečnosti provedeného opatření. 
toto měření může odhalit další významné kontaminace, 
které byly skryty za odstraněným materiálem a nebyly 
rozpoznatelné prvotním měřením. Podle výsledků se 
buď opatření prohlásí za účinné, nebo se navrhne další 
postup, například stínění. Po provedení nových omítek 
a nových podhledů, se zmapují výsledné dávkové příkony 
záření gama.

6.2	 snížení	dávkového	příkonu	překrytím	
povrchu	stavebních	materiálů

Pro snížení dávkového příkonu záření gama lze používat 
různé stínící materiály. Při jejich návrhu vycházíme ze 
skutečnosti, že účinek stínění se zvyšuje s rostoucí obje-
movou hmotností stínícího materiálu. 

Pro snížení dávkového příkonu o cca 30 % postačí bary-
tové nebo cementové omítky o tloušťce do cca 50 mm. 
Pokles o 50 % by vyžadoval tloušťku barytového betonu 
okolo 80 mm nebo použití přizdívky z plných cihel, případ-
ně i z jiných výrobků z pálené hlíny nebo betonu o tloušťce 
150 mm. tím jsou možnosti silikátových materiálů zřejmě 
vyčerpány. Je-li vyžadován ještě vyšší pokles, nezbývá než 
použít obklady ocelovým plechem nebo výjimečně při 
nemožnosti jiného řešení olověným plechem s násled-
nou povrchovou úpravou. Při použití olověného plechu 
je třeba splnit všechny hygienické požadavky kladené na 
stavební konstrukce a vnitřní prostředí.

Účinnost různých stínících materiálů je možno odhadnout 
podle údajů v Tab. 6.1g, která uvádí závislost zeslabení, tj. 
poměr dávkového příkonu se stínícím materiálem k dáv-
kovému příkonu bez něho, na tloušťce materiálu. Z tabulky 
jednoznačně vyplývá, že možnosti stínění jsou omezeny 
jeho technickou proveditelností. Při požadavku na vyšší 
zeslabení dochází k výraznému omezení vnitřního prosto-
ru a k nárůstu hmotnosti konstrukce. Návrh stínění musí 
proto vždy obsahovat posouzení, zda je stávající konstrukce 
schopna přenést přídavné zatížení od stínícího materiá-
lu. Kdybychom chtěli například snížit příkon 1 μGy/h na 
hodnotu přírodního pozadí 0,2 μGy/h, čemuž odpovídá 
zeslabení 0,2, museli bychom provést obezdívku z cihel 
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plných o tloušťce 300 mm nebo obetonávku o tloušťce 
200 mm. Při aplikaci na škvárobetonovou stěnu o tloušťce 
300 mm, jejíž 1 m2 má hmotnost 405 kg, by se hmotnost 
stěny zvýšila při jednostranné aplikaci o dalších 450 kg/m2 
až 550 kg/m2, tedy více než dvakrát.

Při rozhodování o volbě stínícího materiálu hraje neza-
nedbatelnou roli i ekonomická stránka. Podívejme se 
podrobněji na stínění z barytových omítek. ty se dodá-
vají jako suché maltové směsi v pytlích po 40 kg za cenu 
od cca 900 Kč po 1 400 Kč za pytel. Na 1 m2 omítky při 
tloušťce 1 cm je potřeba přibližně 30 kg maltové smě-
si. omítka o tloušťce 50 mm by si tedy vyžádala 150 kg 
směsi a materiál na ni by v nejlevnějším případě vyšel 
na 3 375 Kč/m2 a při použití dražší omítky dokonce na 
5 250 Kč/m2. K uvedeným cenám by bylo nutné připočítat 
cenu za provedení (dovoz na stavbu, příprava maltové 
směsi, postupné omítání po vrstvách o tloušťce 1 cm, 
vyztužení betonářskou sítí atd.). odhadneme-li cenu za 
provedení vzhledem k velké pracnosti (nahazování stěny 
v cca 5 vrstvách) částkou 1 200 Kč/m2, vyjde jeden metr 
čtvereční barytové omítky o tloušťce 50 mm na 4 500 Kč 
až 6 500 Kč. Kdybychom chtěli takovouto omítkou opatřit 
celou plochu škvárobetonových stěn v jednom podlaží 
rodinného domu Start, což je přibližně 95 m2, vyšlo by 
toto opatření na 428 000 Kč až 618 000 Kč. 

Pro srovnání lze uvést, že materiál na 1 m2 cihelné přiz-
dívky vychází v závislosti na druhu cihel na 40 Kč až 60 Kč 

pro tloušťku 1 cm a 200 Kč až 300 Kč pro tloušťku 5 cm 
(bez ceny za provedení). 

Rozhodnutí o realizaci stínění lze v případě cihel, bloků 
či tvárnic z pálené hlíny nebo betonu usnadnit tak, že se 
tyto prvky vyskládají kolem stěn nasucho a poté se změří 
dávkový příkon. uživatel tak získá představu o výsledné 
podobě vnitřního prostoru po zmenšení stíněním a hlavně 
o jeho účinnosti (Obr. 6.1g).  

Po instalaci stínění se ověří jeho účinnost změřením dáv-
kových příkonů.

6.3	 omezení	nebo	vyloučení	pobytu	osob	
v	blízkosti	materiálů	 
o	vyšším	dávkovém	příkonu

Nelze-li zajistit technickým řešením podle odstavců 6.1 
nebo 6.2 snížení dávkového příkonu na požadovanou 
úroveň, lze podle ČSN 73 0602 [1] za opatření snižující 
účinky ozáření na uživatele považovat omezení pobytu 
osob v blízkosti materiálů o zvýšeném dávkovém příko-
nu. omezení pobytu osob se dosahuje převážně tako-
vým rozmístěním vnitřního vybavení místnosti, které by 
vylučovalo dlouhodobější pobyt osob (např. při spaní, 
sezení atd.) v uvedených místech. Překračuje-li dávkový 
příkon v jakémkoli místě místnosti vzdáleném 0,5 m od 
stěn a 1,0 m od podlahy hodnotu 10 μGy/h, lze dokonce 
v této místnosti vyloučit pobyt osob.

Obr. 6.1g. Zkouška 
účinnosti stínění 
vápenopískovou cihlou 
o objemové hmotnosti 
1 800 kg/m3. Při tloušťce 
65 mm poklesl dávkový 
příkon na 66 % původní 
hodnoty a při tloušťce 
140 mm na 54 % původní 
hodnoty.

Zeslabení 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Stínící materiál tloušťka stínícího materiálu [mm] pro uvedená zeslabení
olovo | ρ = 11 300 kg.m−3 0,9 2,3 4,0 6,3 9,3 13 18 26 38
železo | ρ = 7 800 kg.m−3 6,1 11 17 23 29 37 46 59 81
barytový beton | ρ = 3 300 kg.m−3 12 24 37 50 65 83 100 130 180
barytový beton | ρ = 2 800 kg.m−3 18 34 50 66 84 100 130 160 220
obyčejný beton | ρ = 2 300 kg.m−3 30 50 69 89 110 130 160 200 270
plná cihla | ρ = 1 800 kg.m−3 46 72 100 130 160 190 230 280 370

Tab. 6.1g. Závislost zeslabení na tloušťce stínícího materiálu [15]
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