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radon@suro.cz

Stavba stojí

Jaký je skutečný stav?

MĚŘIT = VĚDĚT



Měření v nové nebo zrekonstruované stavbě
MĚŘIT – ANO, ALE JAK?

• Integrální – výsledkem je 1 číslo – průměr za dobu měření

• Kontinuální – ukazuje záznam, průběh hodnot

radon@suro.cz



Měření v nové nebo zrekonstruované stavbě
integrální měření

• Krátkodobé (7 dní)

– Indikuje překročení směrné hodnoty                         FIRMY
měření probíhá většinou před 
kolaudací – neznámý režim
Důležité podmínky: větrání, 
rozdíl teplot mezi interiérem a okolím
Pokud  je překročena směrná
hodnota, došlo pravděpodobně 
k chybě v protiradonové ochraně

Je potřeba potvrdit dlouhodobým měřením v době pobytu
nebo kontinuálním měřením

• Dlouhodobé

– 2 měsíce v topné sezoně, ideálně 1 rok

– Poměrně přesné, objektivní 

– Provádí SÚRO – zdarma v rámci 
Radonového programu

radon@suro.cz



Měření dlouhodobé
Proč je nejlepší roční expozice?

radon@suro.cz



Měření kontinuální
Co vše je vidět na záznamu?

radon@suro.cz



Která hodnota je ta „správná“?

radon@suro.cz

• Z hlediska hodnocení stavby

• dům má být „chráněn proti radonu“

• Z hlediska ozáření osob

• důležité jsou hodnoty OAR v době pobytu osob

• Určujícím parametrem je násobnost výměny vzduchu

• hygienická doporučení 0,3 – 0,8 h-1

• běžně měříme < 0,3 h-1

• extrémy 0,01 h-1

• při dodržení tohoto doporučení by v objektu 

neměla být vyšší OAR než směrná hodnota



Jak postupovat dál?

• Pod směrnou hodnotu 200 Bq/m3, 
resp. 400 Bq/m3

• Pokud směrnou hodnotu překračují:
(podle našeho výzkumu každá pátá 
stavba), SÚRO nabízí

– Radonová diagnostika

– Konzultace s projektantem zkušeným 
v oboru ozdravná opatření proti 
radonu 

– Možnost stanovení koeficientu 
ventilace

• Pokud se zjistí včas, je možná náprava 
chyby dodavatelem 
v reklamační době

• Ozdravné technologie jsou známé

Průměrná OAR v objektech  stavěných po r.2000

(N = 386)
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Měření ve školkách 
Průběh měřicí kampaně

• 1. krok – integrální měření po dobu školního roku

• 2. krok – ověření hodnot v době pobytu dětí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Měření ve školkách 

Kraj Počet měřených škol 
Školy vyžadující bližší 

pozornost  

Školy  
s potvrzenými 

vyššími hodnotami  

Praha 95 10 2 

Středočeský 172 42 14 

Jihočeský 125 25 2 

Plzeňský 14 6 1 

Karlovarský 84 18 1 

Ústecký 109 11 1 

Liberecký 98 35 8 

Královéhradecký 257 40 8 

Pardubický 101 16 2 

Vysočina 129 36 12 

Jihomoravský 84 9 7 

Olomoucký 95 18 5 

Moravskoslezský 162 10 6 

Zlínský 72 8 3 

 



Učebna 1

Učebna 2
Učebna 3

Co mohou způsobit nová okna ve škole?



MŠ – vliv rekonstrukce zahrnující zateplení pláště a výměnu oken 

Zateplení Měření v 90. letech Měření po roce 2010

Ano (N= 264) 125 Bq/m3 (GSD 2,15) 204 Bq/m3  (GSD 2,15)

(nárůst o 63 %)

Ne (N=247) 136 Bq/m3  (GSD 2,14) 149 Bq/m3 (GSD 2,27)

(nárůst o 9,5  %)

Změna distribuce u zateplených budov
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Distribuce poměru mezi oběma měřeními
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Měření ve školkách



Mapování
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Rekonstrukce stavby

• Pozor na zateplení a výměnu oken

– Snižují výměnu vzduchu  Koncentrace radonu v domě může 3-6 krát 
vzrůst

• Před uvažovanou rekonstrukcí je doporučeno změřit objemovou 
aktivitu radonu v domě

• Podle výsledků měření a typu rekonstrukce zvolit správný postup

„Vhodný okamžik pro provedení opatření proti radonu“

radon@suro.cz



Měřit = Vědět

Vysokou koncentraci radonu 
lze účinně snížit

Děkuji za pozornost

radon@suro.cz

www.radonovyprogram.cz

radon@suro.cz

Ivana Fojtíková (Ivana.Fojtikova@suro.cz)
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