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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá vlivem klimatických a ventilačních podmínek  

na objemovou aktivitu radonu v obytném objektu. Tématem je mimo jiné i zhodnocení 

objemové aktivity radonu v obytném objektu a zhodnocení radonu v půdním vzduchu. 

V teoretické části je popsán obecný úvod do radonové problematiky. V experimentální 

části byla hledána závislost mezi klimatickými podmínkami a objemovou aktivitou radonu 

v obytném objektu pomocí regresní analýzy. V práci je také zpracován přehled výsledných 

hodnot z měření objemové aktivity radonu v obytném objektu. Z výsledných hodnot 

objemové aktivity radonu v obytném objektu lze konstatovat, že měřený obytný objekt 

vyžaduje provedení zásahu ke snížení radioaktivity. Pro snížení objemové aktivity radonu 

v obytném objektu byl doporučen systém větrání z podloží.   

Klíčová slova: Biologické účinky ionizujícího záření, migrace radonu, zdroje radonu, 

metodika měření radonu 

ABSTRACT 

The thesis examines the influence of climate and ventilation conditions 

on volume activity of radon in residential buildings. Part of thesis is also evaluation of the 

activity concentration of radon in residential buildings and evaluation of radon in soil gas. 

The theoretical part describes the general introduction to the radon issue. Practical part 

explores relationship between climatic conditions and radon concentration in a residential 

premise using regression analysis. The thesis also contains the process of those values 

resulting from measurements of radon in residential buildings. The resulting values of 

radon in residential buildings show that the measured residential building design requires 

intervention in order to reduce radioactivity. A ventilation system from the subsoil was 

recommended for the reduction of radon in residential buildings. 

 Keywords: Biological effects of ionizing radiation, migration of radon, sources of 

radon, radon measuring method 
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udává v jednotkách kBq/m
3
. 

 

PVC 
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RI Radonový index pozemku 

Vyjadřuje míru rizika pronikání radonu z podloží  

do vnitřního prostředí stavby. Radonový index může 

být nízký, stření a vysoký. 

 

  

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

  

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

 

 

Cizojazyčné zkratky 
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1 ÚVOD  

Každý den bez ohledu na naše přání jsme vystaveni působení přírodní radioaktivity, 

která pochází ze zemské kůry nebo z vesmíru. Vnitřní ozáření organismu je způsobeno 

přírodními radionuklidy, které do těla vstupují inhalací nebo ingescí. Ve 20. století se 

k přírodním zdrojům ozáření přidaly i zdroje umělé, například rentgenové vyšetření. Každý 

občan České republiky je ozářen ročně průměrnou dávkou kolem 2,7 mSv. Z 50% se  

na tomto ozáření podílí radon s jeho produkty přeměny, kdežto ze zdravotnictví pochází 

pouze 11% (Jiránek, 2001; Neznal el al., 2009). 

V roce 1896 Henri Becquerel, francouzský fyzik, při studiu fluorescence uranových 

solí objevil přirozenou radioaktivitu. Zjistil, že z uranových solí vychází neviditelné 

radioaktivní záření a to tak, že krystaly uranových solí umístil na fotografickou desku,  

na které došlo k chemickým změnám. I přesto, že fotografická deska nebyla světlem 

ozářena. Z toho Henri Becquerel vyvodil, že soli vyzařují záření jiné než světelné povahy. 

Společně s manžely Curieovými, kteří objevili radioaktivní radium a polonium, dostal 

v roce 1903 Nobelovu cenu (FJFI ČVUT, 2011). 

 Radioaktivita je vlastnost některých jader atomů samovolně se rozpadat a vysílat 

energii v podobě záření. Jedná se o záření alfa, beta a gama. Záření alfa tvoří jádra atomu 

helia, tvořené dvěma protony a dvěma neutrony. Záření alfa lze snadno odstínit například 

pokožkou ruky nebo i listem papíru. Jedná se však o typ zdravotně nejrizikovější. Záření 

beta je složeno ze záporně nabitých elektronů, má silnější pronikající vlastnosti než záření 

alfa. Gama záření je elektromagnetické záření s krátkou vlnovou délkou, může vznikat 

v jádrech některý radionuklidů. Záření gama proniká do materiálů snadněji než záření alfa 

a beta (FYZIKA.JREICHL, 2013).  

Riziko radonové problematiky bylo spojováno s rakovinou plic mezi horníky, tzv. 

hornická nemoc. Docházelo k častým nevysvětleným úmrtím způsobených neznámou 

plicní chorobou. V roce 1952 William Bale přednesl myšlenku, že příčinou rakoviny plic 

by mohly být produkty přeměny radonu, které se usazují na plicích a způsobují rakovinu 

plic. Poté byly naměřené vysoké koncentrace radonu v dolech. Následně epidemiologické 

studie horníků uranových dolů prokázaly, že radon je původcem, který způsobuje rakovinu 

plic. (Jiránek, 2001; Danihelka et al., 2009). 
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Ve Spojených státech amerických započalo řešení problematiky měření radonu  

a jeho produktů přeměny v uranových dolech v roce 1950. Od roku 1960 začaly těžební 

společnosti provádět systematické kontroly podzemních dolů. V různých úrovních dolu 

byly zjištěny různé koncentrace radonu. Směrem k zemskému povrchu se koncentrace 

radonu snižovala. Pro snížení koncentrace radonu v dolech bylo navřeno zařízení  

pro odsávání důlního vzduchu (International Atomic Energy Agency, 1975). 

 V roce 1956 byl objeven výskyt radonu v obytných objektech ve Švédsku. I když 

byly zjištěny vysoké koncentrace tohoto plynu v obytných objektech, nebyla problému 

věnována zvláštní pozornost, jelikož se zřejmě jednalo o lokální problém. V České 

republice bylo řešení radonové situace započato v 80. letech dvacátého století. Byly 

zjištěny vysoké koncentrace radonu v obytných objektech, kde bylo prokázáno, že zdrojem 

radonu je geologické podloží. Na základě těchto studií byl vydán zákon č. 18/1997 Sb.,  

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) a o změně 

 a doplnění některých zákonů v platném znění. Tento zákon ukládá povinnost měření 

radonového indexu pozemku před započetím výstavby obytného objektu (Jiránek, 2001; 

Neznal el al., 2009). 
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1.1 Cíl práce  

V průběhu řešení bakalářské práce budou ve spolupráci s firmou Aktivita – Radon 

řešeny následující úkoly: 

1. Vybrání experimentálního objektu na doporučení firmy Aktivity – Radon. 

2. Provedení měření objemové aktivity radonu v daném obytném objektu ve vybrané 

oblasti.  

3. Provedení měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v nejbližším okolí 

objektu.  

4. Posouzení výskytu radonu v rodinném domě a v případě výskytu zvýšených 

koncentrací radonu, navržení opatření proti pronikání radonu z geologického 

podloží pro daný pobytový objekt. 

5. Posouzení vlivu objemové aktivity radonu v půdním vzduchu s objemovou 

aktivitou radonu v obytném objektu. 

6. Posouzení vlivu klimatických podmínek na objemovou aktivitu radonu v obytném 

objektu.  
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2 CHARAKTERISTIKA RADONU 

Radon společně s kryptonem, neonem, argonem a xenonem patří mezi vzácné 

plyny osmé skupiny prvků v Mendělejevově periodické soustavě prvků. Radon je bez chuti 

a bez zápachu. Hustota radonu je 9,73 kg/m
3
, teplota varu je -62 °C a teplota tání je -71 °C. 

Pokud teplota tání radonu klesne pod tuto hodnotu, má žlutou fluorescenci. Radon je dobře 

rozpustný ve vodě, ale v organických látkách se rozpouští lépe (Danihelka et al., 2009). 

Radon byl objeven Friedrichem Ernstem Dornem v roce 1900. V České republice se 

radon v půdním vzduchu začal měřit až v 1991, kdy byla vydána první vyhláška 

ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu  

a dalších přírodních radionuklidů. Následně byl vydán zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) o změně a doplnění 

některých zákonů v platném znění a vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (Jiránek, 2001). 

 Radon je členem uran – radiové přeměny, na jejímž počátku stojí 
238

U (uran) 

(Obrázek 1). Během průběhu přeměn dochází ke vzniku nových radionuklidů, přičemž se 

vyzáří částice alfa a beta. Doba, za kterou dojde k přeměně poloviny původního počtu 

radionuklidů, se označuje jako poločas přeměny. Poločasy přeměn radionuklidů v uranové 

rozpadové řadě se navzájem liší. Poločas prvního členu uranové rozpadové řady je 4,5 

miliardy let. Uran se postupně rozpadá na další radionuklidy až na 
226

Ra (radium). Radium 

s poločasem rozpadu 1 602 let se přemění na 
222

Rn (radon) (Obrázek 1). Ten se dále 

přeměňuje s poločasem 3,82 dne na tzv. krátkodobé dceřiné prvky. Konec řady je 

zakončen stabilním 
206

Pb (olovo). Mezi dceřiné prvky radonu patří 
214

Bi (bismut),
 214

Pb 

(olovo), 
214

Po (polonium), 
218

Po (polonium). Tyto prvky jsou kovové povahy a usazují se 

na povrchu prachových částic a aerosolů, proto jsou pro lidský organismus rizikové. Jejich 

poločasy rozpadů jsou mnohem kratší než u radonu (Jiránek, 2001).  

 Produkty přeměny radonu jsou škodlivější než samotný radon. Radon se  

po vdechnutí v tkáních rozpouští a je z velké částí vydechnut zpět do atmosféry. 

Krátkodobé produkty přeměny radonu se zachycují na prachových a aerosolových 

částicích, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě ozařují 

organismus (Heribanová, 1998).  
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Obrázek 1 - Uran - radiová přeměna, (Barnet, 1992) 

2.1 Působení radonu na organismus 

2.1.1 Biologické účinky radonu   

Lidský organismus je různě citlivý na záření, tudíž se projevují různé biologické 

účinky. Účinky jsou vyvolány mutacemi, tedy změnou genetické informace buňky. 

Biologické účinky radonu patří mezi stochastické (pravděpodobnostní) účinky. 

Předpokládá se pro ně bezprahový, převážně lineární vztah mezi dávkou a účinkem. 

Závislost těchto účinků na dávce má statistický charakter, tzn., že mezi nimi existuje určitá 

závislost. Kromě toho je velmi těžké odhadnout, u koho se účinek záření projeví vzhledem 

k rozdílné odolnosti lidského organismu (Heribanová, 1998). 

Dceřiné produkty radonu, které se vážou na prachové částice, nebo se jako volné 

ionty vyskytují ve vzduchu, jsou vdechovány do dýchacího ústrojí. Část těchto částic jsou 

po vdechnutí zachyceny na povrchu průdušek a ozařují jejich tkáně. Ostatní částice se 

usazují na plicích, dochází k radioaktivním přeměnám produktů radonu, kde vyzařují 

částice alfa nebo beta. Nebezpečnost těchto částic je podmíněna jejich malým dosahem.      
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Převážně postihnou epitelové výstelky dýchacích cest a rovněž kmenové buňky.  

Část napadených kmenových buněk se mohou po ozáření obnovit, kdežto další část buněk 

odumírá a některá část buněk je zmutována a v několika případech dojde ke vzniku 

rakovinných buněk (Heribanová, 1998; FJFI ČVUT, 2011). 

Kouření je dalším významným faktorem ovlivňujícím rakovinu plic. Pokud je 

kouření zkombinováno s produkty přeměny radonu, zvyšuje se riziko tvorby rakovinných 

buněk. Chtěla bych pro srovnání podotknout, že při celoživotním pobytu v objektu, kde 

koncentrace produktů přeměny radonu je 200 Bq/m
3
, je riziko rakoviny plic porovnatelné 

s kouřením jednoho balíčku cigaret denně. V České republice ročně z jednoho milionu 

obyvatel zemře na rakovinu plic, která je způsobena produkty přeměny radonu, 300 

obyvatel. Na rakovinu plic způsobenou kouřením cigaret, zemře ročně 350 obyvatel. 

Z dosavadních studií vyplývá, že nelze podceňovat pronikání radonu do objektu a je nutné 

vybavit svá obydlí kvalitními protiradonovými opatřeními (Jiránek, 2001).  

V roce 2005 provedla profesorka Sarah Darby výzkum v objektech s vyšší 

 koncentrací radonu s možným projevem rizika rakoviny plic. Její analýza zahrnovala 

14 208 lidí, z toho 7 148 lidí s diagnostikovanou rakovinou plic. U případů 

s diagnostikovanou rakovinou plic, byla v obytných objektech naměřena koncentrace 

radonu 104 Bq/m
3
. Riziko rakoviny plic se zvýšilo o 8,4%  na 100 Bq/m

3
. Také zjistila, že 

radon představuje mnohem větší riziko pro kuřáky, kdy kouření zvyšuje riziko rakoviny 

plic na 16% na 100 Bq/m
3
 (BMJ, 2013). 

Světová zdravotní organizace WHO sestavila tým pracovníků z mnoha zemí,  

ve kterých je radonový program vypracovaný a vyzkoušený. Tým sepsal „Příručku  

o radonu v bytech“. Příručka by měla sloužit především vládám těch zemí, kde se  

pro oficiálně vyhlášený Radonový program nerozhodly. Příručka obsahuje návody, jak 

snížit koncentrace radonu v bytech, jak hodnotit zdravotní riziko radonu apod. (Thomas, 

2010). 
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2.2 Radon v domě 

Mezi zdroje radonu, které přispívají k negativnímu působní na lidské zdraví, dle 

stoupající závažnosti jsou geologické podloží, stavební materiál a voda dodávána  

do objektu. 

2.2.1 Přírodní zdroje radonu 

Hlavním zdrojem radonu v objektech je geologické podloží. Důležitým faktorem 

pro množství objemové aktivity radonu závisí na koncentraci uranu v horninách. 

Koncentrace radonu v půdním vzduchu se měří v hloubce 0,8 metrů pod zemským 

povrchem. V České republice se hodnota koncentrace radonu v půdním vzduchu pohybuje 

v rozmezí 1 kBq/m
3
 až 100 kBq/m

3
. V porovnání se světem spadá Česká republika do států 

s vyšší koncentrací radonu v půdním vzduchu. Je to dáno geologickými poměry.  

Mezi země s vyššími koncentracemi uranu v horninách patří například Skandinávie, 

Rumunsko a Španělsko. Koncentrace radonu v půdním vzduchu se mění s místem odběru 

(Jiránek, 2001; FJFI ČVUT, 2011).   

Z minerálů mateřské horniny, která obsahuje rádium, se uvolňují při rozpadu atomy 

radonu. Tento proces se nazývá emanace (což je podíl počtů atomů radonu uvolněných 

k počtu atomu radonu vytvořených) (Jiránek, 2001). Při tomto procesu vzniklý radon 

migruje po krystalické mřížce minerálu k povrchu. Následně atomy radonu prostupují 

trhlinami a póry zeminy s pomocí následujících dvou mechanismů transportu radonu 

z geologického podloží: difúze a konvekce (Obrázek 2). Radon proniká k povrchu 

nejsnadnější cestou (RADON-SERVIS, 2013). 

Prvním způsobem šíření je difúze, ta je způsobena tepelným pohybem molekul  

a atomů plynu. Tímto pohybem molekul dochází k jejich šíření z míst s vyšší koncentrací 

radonu do míst s nižší koncentrací radonu. Rychlost i vzdálenost difúze je velmi malá, 

tudíž se radon pohybuje ve většině prostředí v cm/s. Maximální vzdálenost migrace radonu 

difúzí je 10 m. Tato migrace radonu je ovlivňována teplotou, pórovitostí prostředí, 

uspořádáním částic horniny a také nasyceností pórů kapalinou (Barnet, 1992; RADON-

SERVIS, 2013).  
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V druhém případě jde o konvekci. Konvekce je způsobena vnějšími fyzikálními 

jevy, jako jsou např. teplotní a tlakový gradient v geologickém prostředí, otevřenost nebo 

uzavřenost tektonických struktur a navíc i pohybem podzemní vody. Rychlost transportu 

konvekce radonu je o několik řádů vyšší než u difúze. Radon se pohybuje v řádech desítek 

metrů. Kvůli netěsnostem v objektu vzniká podtlak u podlah ve sklepních prostorách, který 

vyvolá komínový efekt. Ten je zapříčiněn rozdílem teplot vně a uvnitř obytného objektu. 

Proto je přísun radonu vyšší v zimním období a v noci nebo brzy ráno (Barnet, 1992). 

Rychlost průniku radonu přes půdní horizonty závisí také na jejich pórovitosti. 

Nejvíce radon propouští štěrkovité a písčité půdní profily, neboť v nich je vysoký počet 

pórů oproti ostatním půdním druhům. Nejmenší propustnost radonu vykazují jíly 

(Danihelka et al., 2009). 

 

Obrázek 2 - Migrace radonu z podloží (Barnet, 1992) 

 

V posledních desetiletí podíl efektivní dávky radonu v interiérech vzrostl. Což je 

způsobeno používáním ústředního topení, stavebním materiálem a lepší izolací domu. 

Vyšší koncentrace radonu v obytných objektech mohou nastat zpravidla v takových 

místnostech, které jsou v přímém kontaktu se zeminou. Naopak nízké koncentrace se 

vyskytují ve vyšších podlažích nebo v obytných objektech postavených na pilířích. 

Přírodnímu ozáření se lidská populace jen tak nevyhne, pouze je možné snížit účinky 

ozáření. Například izolace nebo hutné betony zabrání vniku radonu do obytného objektu. 

Taková opatření je třeba zohlednit při výstavbě objektu (Jiránek, 2001). 
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Voda a stavební materiál sice nejsou předmětem mého zájmu, ale patří mezi další 

faktory radonu v domě, nejsou již tak významnými činiteli. 

Voda 

Dalším přírodním zdrojem radonu v obytných objektech je dodávaná podzemní 

voda. Radon je dobře rozpustný ve vodě, proto záleží, jakým geologickým profilem 

podzemní voda protéká. Nižší koncentrace radonu má voda, která protéká sedimentárními 

horninami a naopak vyšší koncentrace radonu voda obsahuje, když proudí přes vyvřelé 

horniny. Obsahuje-li přiváděná voda vysoké koncentrace radonu, může přispívat 

k nárůstům objemové aktivity radonu v ovzduší místnosti, v níž se voda spotřebovává 

(Neznal, 2009). 

2.2.2 Umělé zdroje radonu  

V současné době podléhají všechny vyráběné stavební materiály přísné kontrole, 

která vychází z legislativních norem, které jsou řízeny Státním ústavem pro jadernou 

bezpečnost. Ve starších domech mohou být stavební materiály zdrojem ozáření. Například 

při výstavbě domů v Jáchymově byly použity materiály s vysokým obsahem radia či uranu 

nebo odpady z těžby zpracování rud. K ozáření osob dochází z materiálů, jako jsou 

tvárnice, beton nebo cihly, které tvoří velký podíl stavby (Jiránek, 2001).  

Radiační ochrana hodnotí obsah přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech. 

Příkon fotonového dávkového ekvivalentu stanoví radioaktivitu ze stavebního materiálu. 

Příkon fotonového dávkového ekvivalentu ze stavebního materiálu se určuje pomocí 

dozimetru. Vyhláška č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační 

ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., stanoví přípustnou hodnotu příkonu 

fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti (Kapitola 2.4) 

 (FJFI ČVUT, 2011). 

Radon vyzářený ze stavebního materiálu se dostává přes filtry do integrálního 

detektoru. Proto se naměřené hodnoty fotonového dávkového ekvivalentu ze stavebního 

zadávají do výpočetního programu společně s naměřenými hodnotami napětí elektretů  

do programu. Program zpracuje data tak, aby výsledná hodnota odrážela výhradně OAR 

z geologického podloží OAR (FJFI ČVUT, 2011). 
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Na obrázku jsou znázorněny zdroje a cesty vstupu radonu do obytného objektu 

(Obrázek 3). 1 – trhliny v konstrukci stavby, 2- kanalizace, 3 – voda, 4 – plyn, 5 – 

propustnost z geologického podloží, 6 – meteorologická situace, 7 – větrání, 8 – stavební 

materiál s vyšším obsahem radia  

 

Obrázek 3 - Cesty vstupu radonu (mereni.radonu.sweb, 2003) 

2.3 Radonová situace v ČR 

Na území České republiky se nachází horniny různého stáří i původu, které se 

vyznačují vysokou radioaktivitou. Podloží České republiky je ze dvou třetin tvořeno 

metamorfovanými a magmatickými horninami. V sedimentárních horninách se setkáváme 

s nižšími koncentracemi uranu než v horninách metamorfovaných. Vysoké koncentrace 

uranu jsou převážně v magmatických horninách. Ústecký, Středočeský, Jihočeský  

a Liberecký kraj jsou území s vysokou kategorií radonového rizika. V podloží těchto krajů 

se vyskytují převážně magmatické horniny. Sever Moravskoslezského kraje a kraj 

Vysočina jsou území se střední kategorií radonového rizika. V podloží těchto krajů se 

nachází převážně metamorfované horniny. Ve středu Moravskoslezského kraje a na severu 

Středočeského kraje se setkáváme s nízkou, tak i střední kategorií rizika. V jejich podloží 

se nachází kvartérní sedimenty, nejčastěji říční uloženiny. Ve zbylém území České 

republiky se setkáváme převážně s nízkou kategorií radonového rizika. Podloží krajů tvoří 

sedimentární horniny. Území Ostravska se vyskytuje na zlomu dvou geologických struktur. 

V podloží Ostravska se nachází jak horniny metamorfované, tak i horniny sedimentární 

(FJFI ČVUT, 2011). 
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2.4 Legislativa   

Hodnocení objemové aktivity radonu v objektech 

Dne 24. ledna 1997 byl vydán klíčový zákon, který se zabývá radonovou 

problematikou v České republice. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění. V § 6 odst. 5 se pojednává o ozáření z přírodních zdrojů. 

§ 6 odst. 5 

 V tomto odstavci jsou stanoveny povinnosti vlastníka obytného objektu, ve kterých 

je přírodní ozáření ve vnitřním ovzduší objektu vyšší, než jsou stanovené směrné hodnoty. 

Vlastník je tím povinen provádět taková opatření, která vedou ke snížení přírodního 

ozáření, způsobeného produkty přeměny radonu ve vnitřním ovzduší objektu a která vedou 

ke snížení rizika vzniku choroby z přírodního ozáření. Stavební úřad může stanovit 

preventivní opatření na stavbě, k zabránění újmy na lidském zdraví. Dále zreviduje tato 

navržená opatření, zda splňují dané požadavky. Opatření je nejčastěji navrženo  

po předložení protokolu z měření objemové aktivity radonu v bytném objektu (§ 6 odst. 5 

zákon č. 18/1997 Sb.). 

Směrné a mezní hodnoty objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší obytného 

objektu vychází z § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  

o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Pokud stavba nevyhovuje směrným 

hodnotám, nezakazuje se pobyt v daném objektu. 

§ 95 Stavby 

1) „Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách 

s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího 

ozáření z přírodních radionuklidů, jsou: 

a) 400 Bq/m
3
 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové 

místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při 

užívání, 

b) 1 μSv/h pro maximální příkon dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti“ 

(§ 95 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). 
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2) „Zásahem ke snížení stávajícího ozáření podle odstavce (1) se rozumí zejména 

úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné 

vhodné opatření. Nejsou–li pro optimalizační analýzu zásahu známá data lépe 

odpovídající známé situaci, počítá se, že při snížení objemové aktivity radonu o 100 Bq/m
3 

v místnosti a při ročním pobytu osoby v tomto prostředí po dobu 7000 hodin dojde 

k odvrácení efektivní dávky pro 1 osobu přibližné o 2 μSv ročně; pro výpočet peněžního 

ekvivalentu zdravotní újmy se použije hodnota podle § 17 odst. 3 písm. e)“( § 95 odst. 2 

vyhlášky č. 307/2002 Sb.). 

3) „mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů ve zkolaudovaných stavbách 

s obytnými nebo pobytovými místnostmi jsou: 

    a) 4000 Bq/m
3
 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové 

místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při 

užívání, 

  b) 10 μSv/h pro maximální příkon dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové“ (§ 95 odst. 3 

vyhlášky č. 307/2002 Sb.). 

Hodnocení radonového indexu pozemku 

Povinnost stanovení radonového indexu pozemku stanoví zákon č. 18/1997 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v § 6 odst. 4. 

§ 6 odst. 4. 

Stavební úřad požaduje předložit výsledky měření radonového indexu pozemku  

po tom, kdo žádá stavební povolení nebo také tomu, kdo navrhuje výstavbu objektu 

s pobytovými nebo obytnými místnostmi. Pokud se objekt bude vyskytovat na takovém 

pozemku, kde byl naměřen minimálně střední radonový index pozemku, je nutno provést 

taková opatření, aby se zabránilo pronikání radonu a jeho produktů přeměny 

z geologického podloží. Takové opatření a podmínky stanoví stavební úřad ve stavebním 

povolení nebo rovněž rozhodnutí o situování objektu na daném pozemku. Naopak stavební 

úřad nepožaduje předložení výsledků měření radonového indexu pozemku, tehdy když 

objekt bude na pozemku situován tak, že všechny jeho obvodové konstrukce budou 
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odděleny od podloží vzduchovou vrstvou, kde může proudit vzduch (§ 6 odst. 5 zákon č. 

18/1997 Sb.). 

„Podle § 59 odst. 1 písm. e) vyhlášky 307/2002 Sb., je měření a hodnocení ozáření 

z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny 

radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 6 odst. 4  

a 5 zákona“ (§ 59 odst. 1 písm. e) vyhlášky 307/2002 Sb.). 

2.5 Metodika měření 

Pro měření objemové aktivity radonu v obytném objektu existuje pouze jedna 

metoda měření. Taktéž pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Postupy 

metod měření objemových aktivit radonu ve vnějším a ve vnitřním prostředí jsou popsány 

v kapitole systém získávání dat (Kapitola 4). Firma Aktivita – Radon, se kterou jsem 

spolupracovala, mi dostupné metodiky převedla. I když je postup měření pro objemovou 

aktivitu radonu v obytném objektu pouze jeden, existuje několik druhů přístrojového 

vybavení. Totéž platí i v případě měření OAR v půdním vzduchu. Pro měření OAR 

v obytném objektu a pro měření OAR v půdním vzduchu existuje několik expozičních 

detektorů. Například scintilační, plynové, stopové, integrální detektory. Protože jsem  

pro měření OAR v obytném objektu v této bakalářské práci použila integrální detektor, 

níže je popsán jeho princip. Pro měření OAR v půdním vzduchu jsem použila scintilační 

detektor. 

Přístrojové vybavení  

Základním prvkem pro měření OAR v objektech je systém RM – 1. Souprava 

obsahuje integrální komory RM 200A, jejich objem je 200 ml, dále vyhodnocovací 

zařízení EVR - 5 (Reader), které umožňuje odečet napětí na elektretech (Obrázek 4). 

Monitor systému RM - 1 (Reader EVR-5, sada elektretů, integrální komory RM – 200A) je 

schválený autorizovaným metrologickým střediskem -  Státním úřadem jaderné, chemické 

a biologické ochrany Kamenná, ze dne 13. 5. 2011. 
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Princip činnosti integrálního detektoru  

 „Kladný elektrický náboj elektretu vytváří uvnitř integrální komory elektrostatické 

pole. Atomy radonu přítomné v ovzduší difundují filtrem komory do jejího detekčního 

pole. Rozpad radonu a jeho dceřiných produktů uvnitř komory je doprovázen vznikem 

primárních iontů ve vzduchu. Silovým působením elektrického pole jsou záporné ionty 

přitahovány volným povrchem elektretu. Při tomto procesu dochází k postupné 

kompensaci náboje elektretu tj. k jeho vybíjení. Úbytek elektrického náboje je úměrný 

počtu rozpadlých atomů radon a může sloužit jako míra objemové aktivity radonu 

v ovzduší“ (Froňka, 1996). 

Základním prvkem pro stanovení OAR v půdním vzduch je přístroj LUK 3R.  

Do soupravy pro měření OAR patří vakuovací ruční pumpa a scintilační (Lucasova) 

komora (Obrázek 5). Dále pro odběr půdního vzduchu slouží odběrové trubky světlosti 1,2 

cm, punkční velkoobjemová stříkačka JANETTE (150 ml) s plastovými zátkami, 

vytahovák tyčí, kovová hlavice, probíjecí drát. Pro odběr zemin z půdního profilu slouží 

šnekový vrták a sondovací tyče. Výsledky měření OAR ve vzorcích půdního vzduchu byly 

získány použitím přístroje LUK - 3R, L-I/93/5, ověřovací list č. 4224 vydal SÚJCHBO 

Kamenná, dne 12. 5.2011.  

Princip činnosti scintilačního detektoru 

„Při interakci s hmotou dochází k excitacím a ionizaci. Nabuzené atomy a molekuly 

přecházejí do základního stavu a částice nesoucí kladný a záporný náboj rekombinují.  

Při těchto procesech vykazují některé látky luminiscenci, jev spočívající v tom, že emitují 

fotony viditelného světla bezprostředně po interakci záření s tímto světlem. Stěny 

scintilační komory jsou pokryty sulfidem zinečnatým. Scintilační komora je umístěna  

před fotonásobič. Poté jsou zaznamenávány vzniklé fotony v průběhu nárazu alfa částic, 

které vznikly při nárazu do stěn scintilační komory“ (FJFI ČVUT, 2011). 
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Obrázek 4- Měřící souprava RM - 1 (Černecká, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Měřící souprava LUK 3R (Černecká, 2012) 
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Metodika měření OAR v objektu 

Metodika měření OAR v objektu byla vydána v dubnu 2012 Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost pod názvem - Radiační ochrana: Měření a hodnocení ozáření  

z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Obsahuje 

případy, které mohou nastat při měření OAR v obytném objektu, dále uvádí postupy  

pro měření a hodnocení přírodního ozáření v obytných stavbách. Metodika pro radiační 

ochranu je vydána v souladu s planou legislativou. SÚJB doporučuje provádět měření  

a hodnocení ozáření z radonu. Zejména ve stávajících stavbách, které jsou již staršího data, 

a jejich ochrana před pronikáním radonu je nejistá. Hodnocení ozáření radonem není nutno 

provádět v novostavbách, kde byl naměřen nízký radonový index pozemku.  

Koncentrace radonu a jeho produktů přeměny v objektu nejsou konstantní, během 

dne se mění. Je nutné zaznamenávat způsob užívání stavby a průběhy teploty uvnitř 

objektu. V obytných objektech, jak v novostavbách, tak u starších objektů, se doporučuje 

provádět dlouhodobé měření OAR v minimálním časovém intervalu dvou měsíců. Častěji 

se provádí měření krátkodobé v délce jednoho týdne. Krátkodobé měření je spojeno  

s kontrolovanými expozičními podmínkami. Tento způsob měření však nemůže 

zaznamenat danou topnou sezonu a zvyklostmi uživatelů objektu (SÚJB, 2012).  

V první fázi měření je potřeba uživatele seznámit s konzervativními podmínkami 

užívání objektu po dobu měření. Uživatelé by měli dodržovat následující podmínky.  

Je třeba simulovat podmínky, jaké se vyskytují v zimním období, tzn., že po dobu sedmi 

dnů je ventilace objektu velmi omezena ve srovnání s běžným užíváním objektu. Dále 

předpokládána vnitřní teplota objektu se musí upravit vytápěním tak, aby teplota uvnitř 

objektu každý den měření, po dobu 10 hodin, byla vyšší minimálně o 5 °C, než je teplota 

ve vnějším prostředí. Zpravidla se doporučuje provádět krátkodobé měření v chladnějších 

měsících (září až květen). Pokud je měření prováděno v letních měsících, je potřeba teplotu 

vnitřního prostředí udržovat na hodnotě 25 °C. Mezi další podmínky patří uzavírání všech 

vnitřních i vnějších dveří objektu. Také klimatizace a vzduchotechnika by měla být 

zapnuta po celou dobu měření, jako při obvyklém užívání stavby (SÚJB, 2012). 
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Měřící místa v rodinných domech a bytech jsou následující: 

 všechny obytné místnosti a kuchyně v bytových jednotkách (vyhláška č. 268/2009 

Sb.) v prvním podlaží; pokud nejsou jednotlivé místnosti odděleny dveřmi a tvoří 

jeden prostor, považuje se za jedno měřící místo každých započatých 50 m
2 

podlahové plochy, 

 alespoň jedna třetina obytných a pobytových místností v dalším obývaném podlaží,  

 všechny obývané místnosti, kde je možné podezření ozáření ze stavebního 

materiálu s výskytem radionuklidů, 

 místnosti, jako jsou pracovny, studovny, televizní místnosti, tělocvičny apod. se 

považují za obytné, 

 pokud je objekt plně podsklepen, čidla se rozmisťují alespoň do jedné čtvrtiny 

obytného prostoru prvního podlaží (SÚJB, 2012). 

Metodika měření OAR na parcele 

Součástí této práce bude i doplňující venkovní měření na parcele, které nebude 

předmětem mého pozorování. Bude však potřebné ke srovnání OAR v obytném objektu. 

V této kapitole jsem se proto zaměřila na měření radioaktivity z geologického podloží  

ve vzorcích půdního vzduchu a plynoprospustnosti zemin. 

 Jelikož rozložení radonu v půdním profilu není stejnoměrné, je nutné odebrat  

pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu vyšší počet vzorků. Měření 

OAR se provádí jednorázově a s okamžitým měřením odebraného vzorku. 

Metodika měření OAR v půdním vzduchu byla vydána v červnu 2012 SÚJB  

pod názvem - Radiační ochrana: Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku 

přímým měřením uvádí, že pro stanovení radonového indexu pozemku pro výstavbu 

rodinného domu či podobného objektu (což je plocha menší než 800 m
2
), je nutné umístění 

nejméně 15 odběrových bodů. Odběrové body se rozmísťují v ploše zástavby a jejím 

přilehlém okolí. Odběrové body v ploše zástavby nad 800 m
2
 se umísťují do sítě 10 x 10 m 

(SÚJB, 2012). 

Plynopropustnost zemin  

Další veličinou, která je určována pro stanovení RI pozemku je  plynopropustnost 

zemin. Prostředí s vyšší plynopropustností je z hlediska stanovení RI pozemku obecně více 
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rizikové než méně plynoprospustné prostředí, neboť transport radonu do stavebního 

objektu se s rostoucí plynopropustností zvyšuje (SÚJB, 2012). 

Existují dva postupy pro stanovení plynopropustnosti zemin na pozemku. První 

z nich je přímé měření plynopropustnosti zemin in situ a druhým postupem je odborné 

posouzení plynopropustnosti zemin.  

Odborné posouzení plynopropustnosti 

 V tomto případě je pro posouzení plynopropustnosti zemin nutná velmi dobrá 

znalost matečních hornin, půdních znaků a také geologických map. 

 V případě posouzení plynopropustnosti zemin na pozemku s malou stavbou (plocha 

do 800 m
2
) je třeba realizovat dva odběrové body. U pozemků s velkou stavbou (nad 800 

m
2
) se musí provést minimálně dva odběrové body do zeminy a alespoň jeden odběrový 

bod u každého třicátého odběru půdního vzduchu (SÚJB, 2012). 

 Při odborném posouzení plynopropustnosti zemin je v půdním geologickém profilu 

stanovena plynopropustnost zemin dle klasifikace do těchto tříd: nízká – střední – vysoká. 

Vzorky jsou odebrány z hloubky 1 m. Důležitými parametry pro popis odebraného vzorku 

jsou: barva, zrnitost zemin, mocnost horizontu. K stanovení klasifikace propustnosti zemin 

se využívá procento hmotnostního podílu jemné frakce (f) zemin. Nízká plynopropustnost 

odpovídá obsahu jemné frakce f ˃ 65 %, pro střední plynopropustnost zemin platí obsah 

jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 % a v poslední řadě plynopropustnost vysoká 

odpovídá obsahu jemné frakce f ≤  15 % (Tabulka 1) (SÚJB, 2012). 

Tabulka 1- Stanovení radonového indexu pozemku 

 

RI TŘETÍ KVARTIL OAR CA [ kBq / m
3 

] 

NÍZKÝ CA75 < 30 CA75 < 20 CA75 < 10 

STŘEDNÍ 30 ≤ CA75 < 100 20 ≤ CA75 < 70 10 ≤ CA75 < 30 

VYSOKÝ CA75 ≥ 100 CA75 ≥ 70 CA75 ≥ 30 

PLYNOPROPUSTNOST 

ZEMIN 

Nízká 

f ˃ 65 %, 

Střední 

15 % ˂ f ≤ 65 % 

Vysoká 

f ≤  15 % 
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2.6 Protiradonová opatření 

Kapitola je věnována protiradonovým opatřením. Protiradonová opatření se 

navrhují podle naměřených OAR v objektu. Pokud OAR v objektu nepřesahuje směrnou 

hodnotu 600 Bq/m
3
 navrhují se opatření jednoduchá. Při překročení směrné hodnoty  

nad 600 Bq/m
3
 navrhují se složitější protiradonová opatření pro snížení radioaktivity 

v objektu. Rozsah směrných hodnot je stanoven dle normy ČSN 73 0601 - Ochrana staveb 

proti radonu z podloží. 

Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR menší než 600 Bq/m
3
 

Mezi protiradonová opatření, která spadají do intervalu menší než 600 Bq/m
3
 patří, 

utěsnění významných cest průniku radonu do objektu. Dále zvýšení přirozené výměny 

vzduchu, tam kde byla naměřená vyšší hodnota OAR nebo také instalace jednoduchých 

větracích systémů podloží.   

Ochrana stávajících prostor stávajících staveb, v nichž je OAR v intervalu 600 – 1200 

Bq/m
3
 

Ochrana stávajícího objektu se volí dle naměřené OAR v jednotlivých místnostech 

a stavebně technického stavu objektu. Poté jsou identifikovány přímé zdroje radonu a lze 

navrhnout patřičná protiradonová opatření.  

Odvětrávání z podloží  

Odvětrání z podloží je považováno ve stávajících objektech za nejúčinnější 

opatření. Nejčastěji je používáno v objektech, kde jsou vyšší koncentrace pronikání radonu 

z geologického podloží. Ostatní opatření jsou zde neúspěšné. Postup instalace je zde 

jednoduchý. Do geologického podloží se umístí odsávací prostředek, k němuž patří: 

odsávací trubky, odsávací vrty nebo odsávací jímky. Následně je půdní vzduch odveden 

nuceným způsobem pomocí sběrného vzduchotechnického potrubí.  

Funkčnost větracích systémů podloží je založena na odvodu půdního vzduchu 

z odsávacích prostředků a také zajištění dodávky vzduchu do odsávacích prostředků, 

včetně odvodu vzduchu ze zbývajících odsávacích prostředků. Tímto opatřením se  

pod objektem se vytvoří podtlak a tím je snížená OAR. Opatření je ekonomicky 

nejefektivnější, bez jakýchkoliv zásahů do podlah objektu (Jiránek, 2001; ČSN 73 0601, 

2006). 
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Odsávací potrubí je určeno k položení do drenážní vrstvy ve stávajících podlahách. 

Navrhuje se z perforovaných plastových trub nebo hadic. Odsávací potrubí se zavádí  

do každé části ohraničené základovými pásy. Odsávací potrubí se ukládá v mírném sklonu 

od sběrného potrubí tak, aby kondenzát mohl odtékat do drenážní vrstvy. Vzdálenost 

umístění trub nemá být menší než 2 m a větší než 4 m. Průměr odsávacího potrubí je 80 – 

100 mm. Vzduch proudící v hadicích odvádí radon. Sběrné potrubí se používá z plastové 

trouby z polyvinylchloridu. Sběrné potrubí se skládá z horizontální části. Tato část slouží 

k propojení odsávacích prostředků. Sběrné potrubí je dále tvořeno z části dopravující půdní 

vzduch do exteriéru. Odsávací potrubí je napojeno na svislé PVC sběrné potrubí, jenž 

prochází domem až na střechu (Jiránek, 2001; ČSN 73 0601, 2006).  

Dodatečné vkládání protiradonové izolace  

Dodatečné vkládání protiradonové izolace do objektu je časově i finančně nákladný 

zákrok, který je spojen s tvorbou nových podlah. Navíc je tento zákrok méně účinný než 

jiná protiradonová opatření. Dodatečné vkládání protiradonové izolace je doporučeno 

v takových případech, kde jsou podlahy ve špatném nebo dezolátním stavu. 

Protiradonová izolace se navrhuje a provádí tak, aby byla celistvá a spojitá v celé 

ploše kontaktní konstrukce. Při pokládání izolace je třeba dbát na spáru styku nové izolace 

a stávající stěny. Prořezávání a probourávání se provádí od rohů budovy po meziokní 

pilíře. Když je izolace vpravena, je spára zaplněna cementovou maltou s vodoodpudivou 

přísadou (Jiránek, 2001).  

Nucená ventilace vnitřního prostředí  

Při použití nucené ventilace vnitřního vzduchu ke snížení OAR v obytném objektu, 

kde je zdrojem radonu geologické podloží, je podmíněno kvalitní a těsnou kontaktní 

konstrukcí. Tam kde je zdrojem vyšší OAR i stavební materiál, je nucená ventilace 

vnitřního prostředí považována za nejefektivnější. Ventilace může být navržena centrálně 

pro celý objekt, což je dražší opatření. Mezi levnější opatření patří jednoduché jednotky. 

Výhodou dražší centrální jednotky je, že je umístěna ve sklepních prostorách nebo  

na střeše, tím pádem uživatel není obtěžován hlukem. Nevýhodou je čištění vzduchovodů. 

Při instalaci samotných vzduchotechnických jednotek, je výhodou instalace do každé 

místnosti s vyšším obsahem radonu. Aby se zabránilo přenosu hluku potrubím do interiéru, 
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měl by být ventilátor oddělen od potrubí tlumiči hluku. Větrací systémy mohou pracovat 

cyklicky podle přísunu radonu do místnosti nebo nepřetržitě (Jiránek, 2001). 

Ventilační vrstva z nopových folií  

Ventilační vrstva z nopových folií se používá v takových případech, jsou-li  

v kontaktních podlažích pobytové prostory a kontaktní konstrukce vlhké. Folie se umísťuje 

na vnitřní stranu sklepních stěn, kde zabraňuje nejen vlhkosti, ale i pronikání radonu  

do objektu. Umísťuje se těsně ke stropní konstrukci a dole k nové protiradonové izolaci 

v podlaze. Tento působ opatření má vyšší pořizovací náklady (Jiránek, 2001). 
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3 OBJEKT POZOROVÁNÍ 

Pro měření OAR v obytném objektu jsem měla k dispozici metodu krátkodobého 

měření v nejkratším intervalu sedmi dnů, jelikož firma Aktivita – Radon přístrojem  

pro dlouhodobé měření nedisponuje. Dlouhodobé měření by bylo prokazatelnější  

a výsledkem by byl graf, který by znázorňoval změny OAR v čase. Měření by bylo 

průkaznější.  

Zájmový objekt jsem vybrala z toho důvodu, protože byl doporučen firmou 

Aktivita – Radon. Firma v minulosti prováděla v objektu měření OAR. V objektu byly 

naměřeny vysoké koncentrace OAR. Tudíž byl objekt vhodný pro šetření mé bakalářské 

práce. 

Zájmový objekt se nachází v katastrálním území Petřkovice u Ostravy v okrese 

Ostrava - Město na ulici Hlučínská 101/207 na GPS souřadnicích 49°52'14.77"N, 

18°15'24.19"E (Obrázek 6). Na parcele katastru nemovitostí č. 259 bylo prováděno vnitřní 

měření OAR a na pozemkové parcele č. 260 byla měřena OAR v půdním vzduchu. Plocha 

zástavby objektu je 110 m
2
.  

Dům se nachází na úpatí pahorkatiny, je usazen do středně kolmého svahu.  

Nedaleko objektu (1 km) protéká řeka Odra. Rodinný dům je staršího data, pochází 

z předválečného období, tudíž objekt není zaizolován proti pronikání radonu a jeho 

produktům přeměny z geologického podloží. Dům byl zkolaudován po rekonstrukci  

před datem 24. 7. 1997. Rodinný dům je částečně podsklepený. Ve sklepních prostorách  

v místě styku podlahy a bočních stěn, jak je vidět na obrázku, jsou ve stavebním materiálu 

průduchy (Obrázek 7). V prvním podlaží domu jsou čtyři obytné místnosti, mezi něž patří 

obývací pokoj, kuchyň, pracovna a ložnice. Ložnice je podsklepena a pracovna je částečně 

podsklepena. Mezi obývacím pokojem a kuchyní nejsou dveře a jejich celková podlahová 

plocha je do 50 m
2
. Půda je nepobytová. V příloze č. 1 a ve fotodokumentaci se nachází 

půdorys a fotografie zájmového objektu.  
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Obrázek 6 - Zájmové území (maps.google, 2013) 

 

 

 

Obrázek 7 – Průduchy ve sklepních prostorách (Černecká, 2012) 
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3.1 Geomorfologie 

Provincie Česká vysočina 

 Subprovincie IV Krkonošsko - jesenická soustava 

  Oblast IVC Jesenická oblast 

   Celek IVC - 8 Nízký Jeseník 

    Podcelek IVC – 8F Vítkovská vrchovina 

     Okrsek IVC – 8F - i Děhylovská pahorkatina  

Zájmová oblast patří z hlediska geomorfologického členění do provincie České 

vysočiny, které náleží 3/4 území České republiky a rozkládá se na východě hercynského 

pohoří. Vývoj provincie spadá pod starší paleozoika. Co se týče subprovincie, oblast spadá 

do Krkonošsko – jesenické soustavy, která je vyšší geomorfologickou jednotkou na severní 

Moravě a vznikla silným kaledonským vrásněním. Zájmové území též patří do Jesenické 

oblasti a celku Nízkého Jeseníku, tyto tvary reliéfu vznikaly v mladších třetihorách  

a pokračovaly ve čtvrtohorách. Velkou úlohu zde sehrály tektonické pohyby, jako jsou 

poklesy a zdvihy jednotlivých ker.  Zdvihy a pohyby ker podmiňuji erozní činnost tekoucí 

vody. K podcelku se řadí Vítkovská vrchovina a k okrsku Děhylovská pahorkatina. 

Vítkovská vrchovina je spíše plochou vrchovinou, která se utvářela z drob a břidlic 

s hlubokým údolím řeky Odry. Děhylovská pahorkatina je velmi členitá a rovněž je 

tvořena spodnokarbonskými břidlicemi se zbytky kontinentálního zalednění, podobně jako 

Vítkovská vrchovina. Okrsek je též tvořen denudačním reliéfem s tektonicky podmíněným 

údolím řeky Opavy u obce Děhylov (COJECO, 2013). 

Klimatické členění zájmového území se dle Quitta (1971) nachází v mírně teplé 

oblasti MT 10. Oblast je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem  

s krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Dále  

s mírně teplou, též velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná teplota v lednu činí -2 až -3 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot  

17 až 18 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 400 – 450 mm (BILEKARPATY, 

2013). 
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Geologie zájmového území 

Podloží zájmové oblasti spadá do éry kenozoika, zahrnující třetihory (terciér)  

a čtvrtohory (kvartér), které jsou dále děleny na dvě epochy: pleistocén a holocén.  Kvartér 

je zde zastoupen ledovcovo – říčními sedimenty. Terciér Karpatské předhlubně je tvořen 

miocenní sedimentací, která tvoří pestře zbarvené písky pocházejícími z kulmských hornin 

Českého masivu. Následně sedimentovaly šedé vápnité jíly s polohami převážně 

zvodněných písků (Brouček, Kodym, 1953). 

  Po odebrání jednotlivých vzorků zemin v místě odběru OAR v půdním vzduchu 

bylo zjištěno geologem firmy Aktivita - Radon, že se v geologickém podloží se nachází 

v hloubce od 0,3 m do 1 m jíl písčitý s podílem jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 %, 

tudíž je plynopropustnost střední. Ornice spadá do střední plynopropustnosti. Zájmové 

území spadá do nízkého až středního radonového rizika. Jelikož v podloží objektu se 

nachází říční uloženiny a sedimentární horniny.  

Geologie podloží je tvořena písčito - hlinitými sedimenty. Jsou nezpevněné, jejich 

barva je různá, mineralogické složení je pestré, často jsou polygenetické. Sedimenty patří 

do soustavy Českého masívu a skládají ze dvou základních částí a to z písku a jílu. Písčito - 

hlinitá půda je dobře propustná pro vodu i vzduch, díky níž se dobře nasává půdní vzduch. 

Poměr písčitých a jílovitých částic je takřka vyrovnaný (Brouček, Kodym, 1953).  

„Důkazem uloženin písků a štěrků v podloží, které jsou glaciofluviální povahy, je 

pronikání severského ledovce. Severský ledovec pronikl na naše území na dvou místech. 

Ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku a dále na Opavsku a Ostravsku. V tomto místě 

využil severský ledovec terénní deprese po miocenním předhlubňovém moři a pronikl až 

k Frýdku, kde zanechal i svou čelní morénu. Většina těchto uloženin má povahu 

glaciofluviální a glaciolakustrickou. Jsou to převážně písky a štěrky se severským 

klastickým materiálem, často větších rozměrů („bludné balvany“)“ (Brouček, Kodym, 

1953).  

Radioaktivita hornin je určována zásadně z přítomnosti K (draslík), U (uran)  

a Th (thorium). Jelikož písky spadají pod sedimentární horniny, jejich radioaktivita roste 

s podílem jílovité frakce. Z koncentrace draslíku (0,7%), uhlíku (2,0 mg.kg
-1

) a thoria (5,5 

mg.kg
-1

) v píscích, lze jednoznačně písek označit za méně radioaktivní horninu oproti 
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jílům a břidlicím, ve kterých je obsah draslíku (3,2 %), uhlíku (4,0 mg.k
-1

) a thoria (11,0 

mg.kg
-1

) vyšší (FJFI ČVUT, 2011). 
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4 SYSTÉM ZÍSKÁVÁNÍ DAT  

V rámci bakalářské práce jsem spolupracovala s firmou Aktivita – Radon, která se 

od roku 1996 zabývá radonovou problematikou. Firma je držitelem povolení činnosti, které 

vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Firma mi poskytla přístrojové vybavení  

pro měření OAR v obytném objektu a také přístrojové vybavení pro měření OAR v půdním 

vzduchu. Pro vnitřní měření jsem měla k dispozici měřící soupravu RM – 1 a šest 

integrálních komor. Pro vnější měření jsem měla k dispozici měřící soupravu LUK 3R, 

odběrovou trubku, vakuovací ruční pumpu, probíjecí drát a velkoobjemovou stříkačku 

JANETTE. Jednotlivé metody pro měření OAR mi firma Aktivita – Radon předvedla.  

Pro výpočet OAR v obytném objektu mi byl poskytnut výpočetní program Dr. Oldřicha 

Froňky. K práci jsem dále používala tabulkový procesor Microsoft Excel 2010. 

Před prvním měřením OAR jsem zhotovila pracovní formulář, kde jsem zaznačila 

všechny potřebné veličiny nutné pro vyhodnocení OAR v obytném objektu. Ve formuláři 

jsou například popsány názvy místností, počáteční a koncové napětí elektretů, dále zda byl 

objekt vytápěn, obydlen, větrán a kromě toho jsou v něm zaznačeny výsledky měření.  

Do tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010 jsem naměřené hodnoty zapisovala. 

Tento soubor nejen, že obsahuje jednotlivá data z týdenního měření OAR v obytném 

objektu a data z měření OAR v půdním vzduchu, ale i jednotlivá meteorologická data, 

která pochází z meteorologické stanice v BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ze všech dat jsem 

vytvořila jednotlivé grafy závislostí, které se nachází v kapitole statistické vyhodnocení 

(Kapitola 5.2). Pracovní formulář je přiložen v přílohách.  

První měření v zájmovém objektu započalo 21. 9. 2012. Při první návštěvě jsem si 

rodinný dům prohlédla, jaké místnosti se v něm nacházejí, a jednotlivě jsem je popsala. 

Poté byl uživatel domu seznámen s podmínkami, které je nutné dodržovat po celou dobu 

měření. Důležité je, aby byly dodržovány konzervativní podmínky v objektu, tzn., je třeba 

simulovat podmínky pro chladnější období, čemuž jsou přizpůsobeny podmínky ventilace. 

Větrání je například prováděno ráno a večer po dobu pěti minut. Je nutné zaznamenání 

minimální a maximální teploty v měřících místnostech.  

Následně jsem přistoupila k vlastnímu měření. Nejprve jsem pomocí kleští vyjmula 

z integrální komory stahovací kroužek. Následně jsem z komory vyjmula elektret, který 

jsem umístila citlivou plochou dolů do okénka vyhodnocovacího přístroje  
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EVR – 5 (Obrázek 4). Poté jsem odečetla počáteční napětí elektretu. Zjištěnou hodnotu 

jsem zapsala do protokolu. Elektrety jsou nabity pomocí korónového výboje na napětí 150 

– 1000 V. Plochy elektretů je nutné chránit před jakýmkoliv dotykem. Elektret jsem 

umístila zpět do integrální komory a zajistila ho stahovacím kroužkem. Tento postup jsem 

opakovala u zbylých šesti čidel.  

Objekt je částečně podsklepen, první dvojici čidel jsem nasadila nejprve do jedné 

ze dvou sklepních místností. Jelikož jsem měla k dispozici šest měřících čidel, umístila 

jsem další dvojici čidel do pracovny, která je částečně podsklepena a sousedí s plně 

podsklepenou ložnicí. Poslední čidla jsem instalovala do nepodsklepeného obývacího 

pokoje, který je propojen s kuchyní. Měřené místnosti se liší velikostí, vnitřní teplotou  

a mírou užívání. Po rozmístění všech komor po objektu jsem v místě integrálních komor  

ve výšce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny změřila příkon fotonového 

dávkového ekvivalentu ze stavebního materiálu pomocí dozimetru PTF – 02. Nakonec 

jsem do protokolu zapsala počáteční čas měření. 

 O týden později jsem posbírala všechny integrální komory. Ze všech integrálních 

komor jsem kleštěmi odstranila stahovací kroužky a vyjmula elektrety. Elektrety jsem 

vložila do čtecího zařízení přístroje a odečetla koncové napětí. Hodnoty jsem opět zapsala  

do protokolu společně s koncovým časem měření. Pokud naměřené napětí elektretu bylo 

nižší než 150 V, bylo nutné elektret vyměnit. Poté jsem na vyměněném elektretu odečetla 

nové počáteční napětí. Po umístění elektretů zpět do integrálních komor, byly komory 

umístěny na předchozí měřící místo. Nakonec jsem do protokolu zapsala způsob ventilace 

místností, a jaká byla jejich vnitřní teplota. Po tříměsíčním měření jsem všechny naměřené 

hodnoty společně s hodnotami fotonového dávkového ekvivalentu převedla do programu 

Dr. Oldřicha Froňky, pro výpočet jednotlivých výsledků OAR v objektu. Výsledky jsem 

zapsala do protokolu. Poslední měření proběhlo 4. 1. 2013.  

Paralelně s měřením OAR v obytném objektu jsem prováděla měření na parcele. 

Před prvním měřením jsem určila odběrový bod pro stanovení OAR v půdním vzduchu.  

Tento odběrový bod se nacházel ve vzdálenosti 7 m od objektu. Půdní vzduch se odbíral  

v závislosti na klimatických podmínkách a zároveň sloužil k porovnávání hodnot z měření 

OAR obytného objektu. Pro odběr půdního vzduchu z geologického podloží jsem použila 

odběrovou tyč s průměrem 1,2 cm, kterou jsem kladivem zatloukla do půdy  



Jana Černecká: Vliv klimatických podmínek na objemovou aktivitu radonu v daném 

objektu 

29 

2013 

do hloubky 0,8 m. Na vrcholu tyče se nachází gumová násada, která zajišťuje těsnost mezi 

tyčí a odběrnou velkoobjemovou injekční stříkačkou. Zde jsem dbala na to, aby odběrný 

systém byl těsný. Poté jsem půdní vzduch nasála velkoobjemovou injekční stříkačkou 

JANETTE. Minimálně první vzorek je vypuštěn a následující vzorek je použit pro měření. 

Následně jsem vývěvou ve scintilační komoře vysála vzduch, kde se vytvořilo vakuum, 

což umožní lépe vtlačit půdní vzduch z velkoobjemové stříkačky do komory. Vzorek je 

tedy poté převeden z velkoobjemové stříkačky do evakuované detekční komory s vložkou. 

Výsledek je zobrazen na displeji přístroje. Nakonec měření jsem do protokolu zapsala 

klimatické podmínky, mezi ně patří stav povětrnostních podmínek, počasí. Odběr OAR 

z půdního vzduch se prováděl vždy ze stejného bodu. Z čehož vyplývá, že máloprůměrová 

tyč s probíjecím drátem byla umístěna v zemině po celou dobu měření.  

Pro stanovení plynopropustnosti jsem pomocí sondovací tyče odebrala na daném 

území v blízkosti odběru půdního vzduchu zeminu. Vzorky byly odebrány v hloubce 0,2; 

0,5 a 1 m.  

4.1 Systém získávání klimatických dat 

Pro měření OAR v obytném objektu bylo nutné zaznamenávat klimatické poměry  

po celou dobu měření. Do tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010 jsem po sedmi 

dnech zapisovala hodnoty klimatických podmínek: převládající denní rychlost proudění 

větru [m·s
-1

], převládající denní směr proudění větru s [°], průměrnou týdenní hodnotu 

atmosférického tlaku v šestihodinových periodách patm [hPa], velikost srážek h [mm]  

i dobu trvání srážek a průměrnou týdenní teplotu t [°C], průměrnou minimální týdenní 

teplotu tmin [°C] i průměrnou maximální týdenní teplotu tmax [°C].  

Jelikož jsem neměla k dispozici přenosnou meteorologickou stanici, oslovila jsem 

nejbližší možné pracoviště, které taková data získává. Meteorologická data pocházela 

z nedaleké meteorologické stanice v BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Obrázek 8). 

Meteorologická stanice se od zájmového objektu nachází cca 4 km vzdušnou čarou 

(Petřkovice u Ostravy, GPS: 49°52'14.77"N, 18°15'24.19"E → Ostrava - Mariánské Hory, 

GPS: 49°50´4.7´´N, 18°13´56.5´´E). Stanice se nachází na střeše jedné z budov v areálu 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Stanice zaznamenávala všechna potřebná data pro mé šetření. 

Hodnoty byly snímány multifunkčním aerosonickým snímačem meteorologických veličin 
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WTX 510, které se zobrazují na monitoru počítače do jednotlivých grafů. V těchto grafech 

se data uchovávají po dobu dvou měsíců. Stanice je pravidelně kalibrována v akreditované 

meteorologické laboratoři, pod záštitou Českého hydrometeorologického ústavu.  

 

 

              Obrázek 8 - Meteorologická stanice (Černecká, 2012) 
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT  

V první části je popsán uživatelský režim objektu, tzn. celková doba měření, 

maximální a minimální hodnoty teplot uvnitř objektu v jednotlivých pobytových 

místnostech (Kapitola 5.1). Následně jsem zhodnotila kontrolované expoziční podmínky, 

jako je pohyb osob a ventilace objektu.  

Dále jsem se zaměřila na zjištěné hodnoty OAR v obytném objektu. Zde jsem 

zhotovila tabulku s naměřenými daty a dle metodiky SÚJB jsem provedla celkové 

vyhodnocení radonové situace v obytném objektu. Následně jsem vytvořila grafy 

z naměřených hodnot OAR v obytném objektu a grafy jednotlivých naměřených 

klimatických podmínek. Nejčastěji se jednalo o grafy s průměrnými týdenními hodnotami.  

V následující části jsem provedla statistické vyhodnocení (Kapitola 5.2). Pomocí 

regresní analýzy, která hledá vztah dvou proměnných, jsem realizovala v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel 2010 bodové grafy závislostí. Pro každé klimatické podmínky 

společně s naměřenými hodnotami OAR v obytném objektu jsem zhotovila regresní 

vyrovnání. Jedná se o regresi, která je vyrovnána přímkou.  

Nakonec jsem zpracovala závislostní grafy z měření OAR v obytném objektu  

a OAR v půdním vzduchu. Poté jsem stanovila závislosti těchto dvou proměnných.  

Dle výsledných naměřených hodnot jsem po diskuzi s odborníkem  

na protiradonová opatření doporučila opatření proti pronikání radonu z geologického 

podloží do objektu. 
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K výpočtům jsem použila tyto veličiny: 

Průměrná hodnota – součet všech hodnot souboru, které jsou vyděleny počtem hodnot 

v souboru. 



n

i

ix
1n

1
  x  

Maximum – maximální hodnota statistického souboru 

Minimum – minimální hodnota statistického souboru 

Proměnné 

n počet znaku souboru hodnot 

xi i –tý prvek soubor hodnot 

x náhodná veličina souboru hodnot 

  

  

Pro statistické vyjádření všech hodnot, jsem v práci použila regresní analýzu. 

Regresní přímka slouží k vyjádření závislosti mezi dvěma znaky. Záměrem regresní 

analýzy je vystižení průběhu závislosti hodnot znaku Y na hodnotách znaku x. X je 

nezávislá, vysvětlující proměnná a y se nazývá závislá, vysvětlovaná proměnná (POLÁK, 

1991). 
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5.1 Uživatelský režim objektu 

Měření OAR v půdním vzduchu a sedmidenní měření OAR v zájmovém objektu 

v Petřkovicích u Ostravy započalo 21. 9. 2012 a 4. 1. 2013 měření bylo ukončeno.  

Po celou dobu měření byly dodržovány podmínky dle metodiky SÚJB. 

Dle metodiky SÚJB pod názvem - Radiační ochrana: Měření a hodnocení ozáření  

z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi v souladu 

s platnou legislativou, ze zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie  

a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) a z § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., má 

být směrná hodnota v obytném objektu nižší než 400 Bq/m
3
. Naměřené výsledky OAR se 

pouze vztahují na podmínky při způsobu užívání objektu a na stav stavby v době měření, 

tudíž je nelze použít pro hodnocení ozáření z radonu za jiných podmínek. V níže vytvořené 

tabulce jsou zobrazeny výsledné hodnoty OAR v objektu za tři měsíce (Tabulka 2). 

Tabulka 2 - Naměřené hodnoty objemové aktivity radonu v objektu 

Týden Sklepní prostor [Bq/m
3
] 

Obývací pokoj 

[Bq/m
3
] 

Pracovna [Bq/m
3
] 

1. 188 ± 17 446 ± 53 558 ± 54 

2. 142 ± 19 479 ± 42 342 ± 43 

3. 110 ± 12 438 ± 47 517 ± 50 

4 186 ± 18 882 ± 77 944 ± 82 

5. 119 ± 12 496 ± 61 611 ± 75 

6. 126 ± 16 755± 66 540 ± 66 

7. 104 ± 11 388 ± 47 410 ± 54 

8. 134 ± 18 501 ± 56 687 ± 62 

9. 258 ± 31 492 ± 61 548 ± 67 

10. 100 ± 19 514 ± 47 387 ± 48 

11. 64 ± 11 911 ± 79 698 ± 62 

12. 138 ± 19 793 ± 71 704 ± 62 

13. 39 ± 9 849 ± 73 677 ± 83 

14. 29 ± 9 690 ± 61 613 ± 70 

15. 102 ± 15 714 ± 63 632 ± 77 



Jana Černecká: Vliv klimatických podmínek na objemovou aktivitu radonu v daném 

objektu 

34 

2013 

Z tabulky i grafu je patrné, že ve sklepních prostorách ve všech případech, směrné 

hodnoty nepřekračují hodnotu 400 Bq/m
3 

(Graf 1; Tabulka 2). Jelikož ventilace sklepních 

prostor probíhala téměř neustále, zapříčinila, že hodnoty OAR jsou nižší než hodnoty  

v prostorách bez ventilace. Sklepní prostor byl ventilován z toho důvodů, protože je v něm 

situován kotel. Avšak v posledních třech týdnech ventilace sklepních prostor již 

neprobíhala. Přesto v těchto týdnech byly naměřeny velmi nízké hodnoty OAR. 

Domnívám se, že to bylo způsobeno vlhkostí, která se po zavření oken v těchto prostorách 

vytvořila. Při měření, když jsem elektret vyjmula z integrální komory, byl orosen. Chyba 

měření však nemá vliv na hodnoty OAR v podsklepených místnostech. V devátém týdnu 

byla hodnota OAR ve sklepních prostorách nejvyšší (Tabulka 2). Nárůst byl nejspíše 

způsoben působením klimatických podmínek ve vnějším prostředí. Bližší informace jsou 

popsány v kapitole statistické vyhodnocení (Kapitola  5.2). 

Teplota ve sklepních prostorách se pohybovala v rozmezí 12 – 16 °C. Ve čtvrtém 

týdnu se teplota zvýšila, jelikož v tomto týdnu byl celý objekt uzavřen. Objekt byl  

bez pobytu uživatele. Také v posledních třech týdnech byla teplota ve sklepních prostorách 

vyšší, ventilace již neprobíhala. Zvýšené teploty v této místnosti jsou zapříčiněny 

přítomností kotle. V grafu jsou znázorněny průměrné teploty v objektu (Graf 2). Sklepní 

prostor byl uživatelem během týdne navštěvován přibližně jednou týdně. 

 

Graf 1 - Zobrazení průběhu objemových aktivit radonu objektu 
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Graf 2 - Průměrné týdenní teploty v objektu 

Z tabulky je patrné, že neměřené hodnoty OAR v obývacím pokoji překračují téměř 

v každém týdnu směrnou hodnotu 400 Bq/m
3 

(Tabulka 2). Přestože hodnoty ve sklepních 

prostorách byly nižší, zjištěné hodnoty v obývacím pokoji dosahují vyšších hodnot. Jelikož 

zde byly dodržovány kontrolované expoziční podmínky, lze usoudit, že se radon dostával 

do místnosti přes netěsnosti stavby (absence protiradonového opatření). Hodnoty 

v obývacím pokoji jsou z celkových naměřených hodnot OAR ve všech místnostech 

nejvyšší. Ve čtvrtém týdnu byla naměřená hodnota OAR dvakrát vyšší než je povolená 

směrná hodnota pro stávající stavby, v té době byl objekt celý týden bez pobytu uživatele. 

Objekt byl hermeticky uzavřen, byl bez veškeré ventilace. Také v šestém týdnu byla 

naměřena dosti vysoká hodnota. Teplota vnějšího prostředí klesla na bod mrazu. Nastal 

značný rozdíl teplot mezi vnějším a vnitřním prostředí. Došlo k podtlaku v objektu a přísun 

radonu do objektu se zvýšil. Nejvyšší naměřená hodnota OAR v této místnosti byla 

v jedenáctém týdnu, to je zapříčiněno nízkou vnější teplotou prostředí. Kdyby byla tato 

místnost temperována na vyšší teploty než udržovaných 15 °C, tak by zjištěné hodnoty 

byly zřejmě ještě vyšší.  

Obývací pokoj byl využíván, co se týče pobytových místností nejméně. Kuchyň 

propojená s obývacím pokojem byla využívána podprůměrně. I teplota v těchto 

místnostech byla nižší. Teplota se pohybovala v rozmezí 13 – 15 °C. V období dvanáctého 

a třináctého týdne byl pohyb i teplota v těchto prostorách mnohem vyšší. Bylo období 

vánočních svátků. S tím byly spojeny i vyšší zjištěné koncentrace radonu v objektu. 

V důsledku vytápění interiéru v zimních měsících dochází k podtlaku v objektu,  

kde nastává tzv. komínový efekt. To znamená, že teplý vzduch stoupá nahoru a studený 
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vzduch je nasáván z podloží přes základy. Komínový efekt je zapříčiněn rozdílem teplot 

mezi vnějším a vnitřním prostředí. Ventilace objektu během týdenního měření byla 

vykonávána v obývacím pokoji průměrně 15 minut denně. 

 

Graf 3 - Průměrná týdenní vnější teplota 

 

Naměřené hodnoty OAR v pracovně jsou opět vyšší než ve sklepních prostorách 

(Tabulka 2). Hodnoty vyjma druhého týdne přesahují ve všech případech směrnou 

hodnotu 400 Bq/m
3
. Tyto vysoké hodnoty v pracovně byly způsobeny mírnou ventilací  

a rovněž vytápěním pokoje až na teplotu 23 °C. Pracovna byla během sedmi dní obydlena 

stále. Ventilace pracovny probíhala jako v obývacím pokoji, tedy průměrně 15 minut  

za den. Ve čtvrtém týdnu teplota v této místnosti klesla. Byla bez pobytu uživatele  

a byla zde naměřena nejvyšší hodnota OAR za celé období měření. V období 11- 14 týdne 

průměrná týdenní teplota exteriéru dosahovala hodnoty -6 °C, což je patrné z grafu 

průměrných týdenních teplot ve vnějším prostředí (Graf 3). V tomto týdnu byly v pracovně 

naměřeny velmi vysoké hodnoty. Nárůst koncentrace radonu v pracovně, byl způsoben 

opět komínovým efektem.  

Zdrojem radonu v zájmovém objektu je zcela jistě geologické podloží. Jelikož  

při měření fotonového dávkového příkonu ze stavebního materiálu se prokázalo, že 

naměřené hodnoty ve všech místnostech byly nižší než 1 μSv/h. Naměřený fotonový 

dávkový příkon ze stavebního materiálu v objektu se pohyboval v rozmezí 0,10 – 0,21 

μSv/h. Dle legislativy je rozmezí těchto hodnot vyhovující (Kapitola 2.4). Do integrálních 

komor se přes filtr dostává radon, který je vyzářen ze stavebního materiálu.  

Proto se naměřené hodnoty fotonového dávkového příkonu zadávají společně 
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s naměřenými hodnotami napětí elektretů do programu Dr. Oldřicha Froňky. Program 

zpracovává tato vstupní data tak, aby výsledná hodnota odrážela pouze OAR  

z geologického podloží (FJFI ČVUT, 2011).  

Jelikož rodinný dům je zcela bez protiradonového opatření, radon pronikal přes 

netěsnosti do objektu. Z toho vyplývá, že naměřené koncentrace radonu v obývacím pokoji 

a v pracovně jsou vyšší, než povoluje § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., Státního úřadu  

pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně. Z toho plyne, že zájmový objekt 

v Petřkovicích u Ostravy vyžaduje provedení zásahu ke snížení radioaktivity. I když byly  

v objektu překročeny směrné hodnoty u dvou místností, SÚJB nezakazuje uživateli 

objektu jeho užívání.  

Výsledné hodnoty OAR v půdním vzduchu 

Měření objemové aktivity na pozemku probíhalo současně s měřením OAR 

v obytném objektu. Jak vyplývá z tabulky, bylo naměřeno celkem šestnáct hodnot OAR 

v půdním vzduchu oproti OAR v obytném objektu, kde bylo naměřeno patnáct hodnot 

(Tabulka 3). První hodnota OAR v půdním vzduchu byla odebrána hned při návštěvě 

objektu, kdežto první hodnoty OAR v obytném objektu byly zjištěny až na konci 

sedmidenního měření.   

V prvních týdnech měření v průběhu dne dosahovala vnější teplota prostředí 17 °C. 

V posledních týdnech měření teplota klesala až na -6 °C. Co se týče oblačnosti  

a povětrnostních podmínek bylo při měření OAR v půdním vzduchu převážně polojasno  

a bezvětří. Tyto klimatické podmínky jsou ideální pro měření OAR v půdním vzduchu. 

S klesající vnější teplotou naměřené hodnoty OAR v půdním vzduchu klesaly. 

Předpokládám, že by to mohlo být způsobeno nižším koeficientem emanace.  Koeficient 

emanace s rostoucí vlhkostí zeminy roste a od blíže nespecifikované vlhkosti klesne.  

Po dobu měření byl srážkový úhrn podprůměrný. Z toho jsem usoudila, že vlhkost zeminy 

po dobu měření klesala. Podle metodiky SÚJB hodnoty OAR v půdním vzduchu s klesající 

teplotou se zvyšují. Z grafu jsou patrné naměřené klesající hodnoty OAR v půdním 

vzduchu (Graf 4).  

 I když výsledné hodny OAR v půdním vzduchu byly nízké, zájmový objekt  

se nachází na rozhraní nízké i střední kategorie radonového rizika. Obvyklým úkazem je, 

že zhruba 20 % až 30 % měření OAR v půdním vzduchu v daném horninovém typu spadá  
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do jiné kategorie radonového rizika, to je dáno místními geologickými poměry měřeného 

území (FJFI ČVUT, 2011). 

Dle analýzy výsledků v zimním a letním období bylo rozhodnuto nezavádět žádný 

korekční faktor (koeficient opravy, který se zavádí při chybách měření) na přepočet 

výsledků měření v různých ročních obdobích. Taktéž pokud byla měření prováděna  

pod sněhovou pokrývkou, při zmrzlých povrchových horizontech, nebyl zaznamenán 

nárůst hodnot OAR v půdním vzduchu. Meteorologické podmínky tedy nemají značný vliv 

pro stanovení radonového indexu pozemku (SÚJB, 2012). 

Graf 4 - Objemová aktivita radonu na pozemku 

Tabulka 3 - Naměřené hodnoty objemové aktivity radonu na pozemku 

Týden LUK 3 [kBq/m
3
] Teplota [°C] Počasí Povětrnostní p. 

1. 20,80 14 polojasno vánek 

2. 18,00 17 polojasno vánek 

3 17,80 12 jasno vánek 

4. 21,00 8 jasno bezvětří 

5. 18,90 13 jasno vánek 

6. 29,60 5 skoro zataženo vánek 

7 18,10 5 skoro zataženo vánek 

8. 19,30 9 polojasno bezvětří 

9. 18,00 5 skoro jasno vánek 

10. 22,30 7 zataženo/mrholení bezvětří 

11. 21,30 3 zataženo /přeháňky bezvětří 

12. 15,50 -5 polojasno bezvětří 

13. 18,60 -3 polojasno bezvětří 

14. 12,40 -6 zataženo bezvětří 

15. 12,90 0 polojasno bezvětří 

16. 14,60 3 zataženo bezvětří 



Jana Černecká: Vliv klimatických podmínek na objemovou aktivitu radonu v daném 

objektu 

39 

2013 

5.2 Statistické vyhodnocení  

V rámci měřeného objektu je přísun rychlosti radonu a výměny vzduchu spjat 

s časovou a prostorovou variabilitou, což je zapříčiněno změnami teplotního a tlakového 

gradientu mezi vnitřním a vnějším prostředím objektu. Tyto variace jsou úzce spojeny 

s měnící se meteorologickou situací, což způsobuje i změnu v uživatelském režimu objektu 

(SÚJB, 2012). Statistické vyhodnocení v této části bylo provedeno s využitím tabulkového 

procesoru Microsoft Excel 2010. 

Lineární regrese – Závislost OAR na vnější teplotě 

V této části bude hodnocen vliv vnější teploty prostředí na OAR  

v obytném objektu. Hodnota koeficientu determinace ve sklepních prostorách je R
2
 = 0,21 

z čehož vyplývá, že 21 % rozptylu hodnot OAR ve sklepních prostorách je ovlivněno 

vnější teplotou prostředí. Z nalezené rovnice ỹ = 4,72x + 92,04 pro sklepní prostory je 

zřejmé, že se jedná o přímku se stoupajícím trendem. Pro hodnoty OAR zjištěné  

v obývacím pokoji, jak vyplývá z grafu, má přímka regresní rovnice trend klesající se 

směrnicí -20,57 (Graf 6). Regresní analýza je reprezentována modelem OAR = -20,57t + 

756,49. Hodnota koeficientu determinace v obývacím pokoji je ze všech zjištěných 

koeficientů determinací nejvyšší R
2
 = 0,41. To znamená, že 41 % rozptylu hodnot OAR 

v obývacím pokoji je ovlivněno vnější teplotou prostředí. Zejména v 11 – 14 týdnu, kdy 

byly v obývacím pokoji naměřeny nejvyšší hodnoty OAR, teplota vnějšího prostředí klesla 

až na hodnotu -6 °C (Graf 3). Rozdíl teplot ve vnitřním a vnějším prostředí vyvolal 

komínový efekt a došlo k podtlaku v objektu. Přísun radou do objektu se zvýšil. 

V pracovně má koeficient determinace hodnotu R
2
 = 0,11 což znamená, že 11 % rozptylu 

hodnot OAR v pracovně je ovlivněno vnější teplotou prostředí. Z grafu je evidentní, že 

regresní přímka má opět klesající trend se směrnicí přímky -8,85 (Graf 7). 

V prvním týdnu měření dosahovala vnější teplota prostředí 25 °C (září), postupně 

každý týden teplota klesala. V 11 – 14 týdnu, byla teplota nejnižší. Teplota vnějšího 

prostředí klesla až na -6 °C.  
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Graf 5 - Lineární  regrese -  závislost OAR ve sklepních prostorách na vnější teplotě  

 

 

Graf 6 - Lineární  regrese -  závislost OAR v obývacím pokoji na vnější teplotě  

 

 

Graf 7 - Lineární  regrese -  závislost OAR v pracovně na vnější teplotě 
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Lineární regrese – Závislost OAR na povětrnostních podmínkách   

Následně budu hodnotit vliv povětrnostních podmínek na OAR v obytném objektu. 

Ze zjištěné rovnice přímky ve sklepních prostorách ỹ = -30,05 + 205,30 plyne, že se jedná 

o klesající trend se směrnicí -30,05. Koeficient determinace ve sklepních prostorách je R
2
 

= 0,30. To znamená, že 30 % rozptylu hodnot OAR ve sklepních prostorách je ovlivněno 

povětrnostními podmínkami. Koeficient determinace v tomto případě je ze všech 

zjištěných koeficientů determinací druhý nejvyšší. Lze určit, že povětrnostní podmínky 

měly vliv na OAR ve sklepních prostorách zejména v devátém týdnu. V devátém týdnu 

hodnota OAR ve sklepních prostorách byla nejvyšší. Maximální týdenní rychlost proudění 

větru v devátém týdnu dosahovala 8 m.s
-1 

(Graf 11).  V obývacím pokoji z vypočtené 

rovnice přímky ỹ = 36,22x + 523,52 vyplývá, že se jedná o rostoucí přímku se směrnicí 

36,23. Koeficient determinace, který vychází z lineární funkce, má hodnotu R
2
 = 0,05. Což 

znamená, že vliv povětrnostních podmínek na OAR v obývacím pokoji byl minimální. 

V pracovně lze z nalezené rovnice přímky ỹ = 15,15 + 632,89 jednoznačně určit, že se 

jedná o přímku s konstantním průběhem. Koeficient determinace má hodnotu R
2
 = 0,01. 

Z této hodnoty lze vyvodit, že povětrnostní podmínky neměly téměř žádný vliv na OAR 

v pracovně. 

 

 

Graf 8 - Lineární regrese – Závislost OAR ve sklepních prostorách na povětrnostních podmínkách 
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Graf 9 – Lineární regrese -  Závislost OAR v obývacím pokoji na povětrnostních podmínkách 

 

Graf 10 - Lineární regrese -  Závislost OAR v pracovně na povětrnostních podmínkách 

 

Graf 11 - Průměrná týdenní rychlost větru 
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Na závěr bych chtěla podotknout, že působení větru je příčinou krátkodobých změn 

v rozdělení tlakových polí v jednotlivých místnostech stavby. Při vysokých nárazech větru, 

může tlaková diferenciace mezi vnějším prostředím a vnitřním ovzduším stavby dosahovat 

úrovně až 20 Pa a následkem může docházet k zvyšování koncentrace radonu v objektu. 

(SÚJB, 2012). Po celou dobu měření s výjimkou několika týdnů proudil vítr 

severovýchodního směru. Maximální dosažená rychlost prodění větru během měření byla  

8 m.s
-1

. Dle Beaufortovy stupnice proudil slabý vítr. 

Lineární regrese – Závislost OAR na hodnotě atmosférického tlaku  

V této části bude vyhodnocen vliv atmosférického tlaku na OAR v obytném 

objektu. Regresní analýza proložená přímkou ve sklepních prostorách má v tomto případě 

klesající charakter. Hodnota nalezené rovnice ve sklepních prostorách přímky je  

ỹ = 3,9194x – 3853,77 se směrnicí 3,92. Regresní analýza pro vyjádření závislosti OAR  

na hodnotě atmosférického tlaku ve sklepních prostorách je dána rovnicí OAR = 3,92p – 

3853,77. Koeficient determinace má hodnotu R
2
 = 0,10. Což znamená, že pouhých  

10 % rozptylu hodnot OAR ve sklepních prostorách je ovlivněno atmosférickým tlakem. 

Závislost těchto dvou proměnných je minimální. Regresní model pro OAR v obývacím 

pokoji je vyjádřen rovnicí OAR = -11,17p + 11960. Hodnota koeficientu determinace je  

R
2
 = 0,08. Vliv atmosférického tlaku na OAR v obývacím je téměř minimální. Co se týče 

prostoru pracovny, jsou body regresní analýzy proloženy téměř vodorovnou přímkou  

s rovnicí ỹ = 3,17x – 2624,70 se směrnicí 3,17. Regresní model pro hodnoty OAR zjištěné 

v pracovně je vyjádřen rovnicí přímky OAR = 3,17p – 2624,70. Koeficient determinace má 

hodnotu R
2
 = 0,01. Z čehož plyne, že vliv atmosférického tlaku na OAR v pracovně není 

téměř žádný. Lze usoudit, že vliv atmosférického tlaku na OAR v objektu je minimální.  

Po celou dobu měření se hodnoty atmosférického tlaku pohybovaly téměř na stejné 

hladině, mimo na období osmého týdne (Graf 15). 
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Graf 12  - Lineární regrese – Závislost OAR ve sklepních prostorách na hodnotě atmosférického tlaku 

 

 

Graf 13 - Lineární regrese – Závislost OAR v obývacím pokoji na hodnotě atmosférického tlaku 

 

 

Graf 14 - Lineární regrese – Závislost OAR v pracovně na hodnotě atmosférického tlaku 
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Graf 15 -Průměrný týdenní atmosférický tlak 

Lineární regrese – Závislost OAR na velikosti srážek  

V této pasáži bych se chtěla zaměřit na vliv srážek na hodnoty OAR v obytném 

objektu. Z vypočtené rovnice přímky ve sklepních prostorách ỹ = -3,28x + 139,12  

pro OAR vyplývá, že se jedná o přímku s klesajícím trendem se směrnicí -3,29. Koeficient 

determinace má hodnotu R
2
 = 0,06. Z procentuálního hlediska (6 %) je vliv srážek na OAR 

ve sklepních prostorách minimální. Regresní analýza pro OAR v obývacím pokoji je 

proložena přímkou s konstantním vodorovným průběhem se směrnicí 2,11. Regresní model 

pro OAR v obývacím pokoji je vyjádřen rovnicí OAR = 2,11h + 612,59. Koeficient 

determinace v tomto případě má hodnotu R
2
 = 0,0027, koeficient determinace stanovený  

v pracovně je R
2
 = 0,0004. Z těchto zjištění vyplývá, že vliv srážek na OAR v obývacím 

pokoji a v pracovně byl téměř zanedbatelný. Z vypočtené rovnice ỹ = 0,68x + 587,78  

pro OAR v pracovně vyplývá, že se jedná o přímku s konstantním vodorovným průběhem.  

Nutno však zdůraznit, že během provedeného měření byly srážky minimální. 

V šestém týdnu pršelo dva dny, celkem dvanáct hodin. V tomto týdnu byly srážky 

nejhojnější. O týden později, v sedmém týdnu pršelo také dva dny, celkově deset hodin.  

Ze všech klimatických podmínek sledovaných v této bakalářské práci je vliv srážek  

na OAR zanedbatelný. Rovněž je vliv změn atmosférického tlaku na OAR v obytném 

objektu minimální, s tím, že hodnoty atmosférického tlaku během měření výrazně 

nekolísaly. Vliv povětrnostních podmínek ukázal významnější souvislost a největší vliv  

na OAR v objektu má vnější teplota prostředí, vzhledem k tomu, že 41 % rozptylu hodnot 

OAR zjištěných v obývacím pokoji bylo ovlivněno vnější teplotou prostředí.  
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Dále následuje vliv povětrnostních podmínek na OAR ve sklepním prostoru s  30 % 

rozptylu hodnot. Vliv vnější teploty prostředí na OAR ve skleních prostorách s ovlivněním 

21 % rozptylu hodnot OAR a vliv vnější teploty prostředí na OAR v pracovně s vlivem  

11 %. Ostatní vlivy klimatický podmínek na OAR v objektu jsou minimální nebo 

zanedbatelné. 

 

 

Graf 16 - Lineární regrese – Závislost OAR ve sklepních prostorách na velikosti srážek 

 

 

 

Graf 17 -  Lineární regrese – Závislost OAR obývacím pokoji na velikosti srážek 
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Graf 18 - Lineární regrese – Závislost OAR v pracovně na velikosti srážek 

 

Lineární regrese – Závislost OAR v obytném objektu na OAR v půdním vzduchu 

V poslední části této kapitoly bude vyhodnocena závislost mezi OAR na pozemku  

a OAR obytném objektu. Zjištěný koeficient determinace ve sklepních prostorách je R
2
 = 

0,22, pro obývací pokoj je R
2
 = 0, 27 a pro pracovnu R

2
 = 0,03. Z toho vyplývá, že 26 % 

rozptylu hodnot OAR v obývacím pokoji je ovlivněno OAR v půdním vzduchu. Rovněž  

22 % rozptylu hodnot OAR ve sklepě je ovlivněno OAR v půdním vzduchu. Kdežto OAR 

v pracovně je OAR na pozemku ovlivněna minimálně, jelikož koeficient determinace 

v pracovně má hodnotu R
2
 = 0,03. Z nalezené rovnice přímky pro sklepní prostory ỹ = 

6,61x – 0,02 vyplývá, že se jedná přímku s rostoucím charakterem, na rozdíl od výsledků 

zjištěných v pracovně a obývacímu pokoji. Vypočtená rovnice přímky v pracovně má 

hodnotu ỹ = -6,72x + 715,84  se směrnicí -6,72. Regresní model pro OAR v obývacím 

pokoji je stanoven OARin = -22,39OARout + 1038,60. V tomto případě lze podotknout, že 

existuje určitá závislost mezi těmito dvěma proměnnými. 
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Graf 19 - Lineární regrese – Závislost OAR ve sklepních prostorách na OAR v půdním vzduchu 

Graf 20 - Lineární regrese – Závislost OAR v obývacím pokoji na OAR v půdním vzduchu 

 

Graf 21- Lineární regrese - Závislost OAR v pracovně na OAR v půdním vzduchu 
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6 DISKUZE 

Podle § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  

o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., má být směrná hodnota v objektu 

pozorování nižší než 400 Bq/m
3
.V obytném objektu v Petřkovicích u Ostravy byly 

překročeny směrné hodnoty OAR v obývacím pokoji a v pracovně. Zdrojem radonu 

v domě je geologické podloží. 

Dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(tzv. atomový zákon) o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, je uživatel 

objektu povinen usilovat o snížení přírodního ozáření z důvodu ochrany zdraví. Uživatel 

objektu by měl ve svém zájmu zajistit účinná protiradonová opatření, která jsou finančně 

dostupná. 

V zájmovém objektu nepřipadají v úvahu jednoduchá protiradonová opatření  

pro snížení radioaktivity. Mezi jednoduchá opatření patří: utěsnění významných cest 

pronikání radonu do objektu nebo nucená ventilace vnitřního prostředí. Jelikož v objektu 

byly ve dvou případech překročeny směrné hodnoty pro stávající objekt (400 Bq/m
3
).  

Pro rodinný dům v Petřkovicích u Ostravy bych doporučila pro snížení radioaktivity 

systém odvětrávání z podloží. Pro stávající objekty s vyšší koncentrací radonu, je toto 

protiradonové opatřený nejvhodnější. Na dané opatření, co se týče postupu práce, jsem se 

zaměřila nejvíce (Kapitola 2.6). Dle normy ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu 

z podloží, odborník stanoví jednotlivé parametry a postupy provedení protiradonového 

opatření. 

Do podloží objektu je při tomto řešení zabudován systém odsávacích trub. Systém 

zajistí odvod půdního vzduchu a zároveň zajistí přívod vzduchu do odsávacích prostředků, 

včetně odvodu vzduchu ze zbývajících odsávacích prostředků. Opatření je vhodné  

pro objekty, ve kterých byly naměřeny vyšší koncentrace OAR.  

Po dokončení protiradonových opatření, je třeba prověřit, zda je účinnost 

provedených opatření zcela funkční. Účinnost se ověřuje opět měřením OAR v objektu. 

Poté se prokáže, zda protiradonové opatření je účelné a zda v objektu došlo ke snížení 

radioaktivity. 
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Pří posouzení vlivu klimatických podmínek na OAR v daném objektu jsem 

z regresních analýz zjistila, že největší vliv na OAR v obytném objektu má vnější teplota 

prostředí. Tento poznatek jsem nejen zjistila z koeficientu determinace,  

ale i z výsledků OAR v objektu. Když teplota ve vnějším prostředí byla nízká, tak se 

koncentrace radonu v objektu zvýšila z důvodu rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním 

prostředím. Následně došlo k vytvoření podtlaku v objektu a radon byl nasát do vnitřního 

prostředí obytného objektu. Na OAR mají vliv i povětrnostní podmínky. Z regresní 

analýzy jsem zjistila, že 30 % rozptylu hodnot OAR v obytném objektu je ovlivněno 

povětrnostními podmínkami. Při větších nárazech větru byla opět naměřena vyšší 

koncentrace radonu v objektu. Vliv atmosférického tlaku a vliv srážek na OAR v obytném 

objektu je téměř zanedbatelný.  
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7 ZÁVĚR 

Nejvyšší ozáření, které může působit na lidský organismus v interiérech budov, je 

vdechování radonu a jeho produktů přeměny. Riziko radonové problematiky bylo již 

v minulých desetiletích spojováno s rakovinou plic mezi horníky. Epidemiologické studie 

následně prokázaly, že radon společně se svými produkty přeměny je skutečně původcem 

rakoviny plic mezi horníky.  

V České republice se radonová situace začala řešit v 80. letech dvacátého století. 

V roce 1991 se začal měřit obsah radonu v půdním vzduchu a zároveň byla vydána 

vyhláška první vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích  

na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. O pár let později byl 

vydán zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(tzv. atomový zákon) o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, který ukládá 

povinnost měření radonového indexu pozemku, před výstavbou objektu. 

Předložená bakalářská práce shrnuje poznatky o vlivu klimatických a ventilačních 

podmínek na objemovou aktivitu radonu v obytném objektu a mimo jiné se zabývá  

i zhodnocením OAR v půdním vzduchu. Ze statistického šetření plyne, že ze všech 

klimatických podmínek nejvíce ovlivňuje OAR vnější teplota prostředí. V zimním období 

dochází k rozdílům vnějších i vnitřních teplot prostředí. Rozdíly teplot vyvolají vznik 

podtlaku v objektu a důsledkem je zvýšena koncentrace radonu v objektu.   

V práci jsou shrnuty výsledky z měření OAR v obytném objektu. Objekt překračuje 

ve dvou pobytových místnostech směrnou hodnotu, která dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně, má být nižší než 400 Bq/m
3
. 

Zdrojem radonu a jeho produktů přeměny v objektu je geologické podloží. Proto je nutné 

provést protiradonová opatření. Pro snížení radioaktivity v objektu jsem doporučila systém 

odvětrávání radonu z podloží, odkud je půdní vzduch odveden. Protiradonová opatření 

zajistí snížení koncentrace radonu v obytném objektu. 

Předmětem mé budoucí diplomové práce by mohlo být prověření účinnosti 

protiradonového opatření ve stejném zájmovém objektu. Nejvíce by mě zajímalo, zda by se 

snížil vliv rozdílů teplot uvnitř a vně objektu po instalování protiradonových opatřeních. 

Také bych se zaměřila na vliv ventilačních podmínek v objektu. Zcela nepochybně vliv 



Jana Černecká: Vliv klimatických podmínek na objemovou aktivitu radonu v daném 

objektu 

52 

2013 

ventilačních podmínek zásadně ovlivňuje koncentraci OAR v objektech. Je důležité 

správně nastavit kontrolované podmínky a následně je uživatelem dodržovat.  
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