
STRANA 22 Bydlení NJR - LISTOPAD 2014

Proč se měří radon na stavebním pozem-
ku, v dokončené novostavbě nebo ve stávají-
cím rodinném domě ?

V základových horninách a půdách na větši-
ně území České republiky se vyskytuje radono-
vý plyn ve zvýšených koncentracích, odkud se 
vždy přes větší či menší počet netěsností, kte-
ré jsou na kontaktu spodní stavby s podložním 
prostředím, dostává do každého objektu jako 
jsou rodinné domy, administrativní budovy, 
komerční objekty, obchodní centra a jiné veřej-
né stavby, kde pobývají, bydlí nebo pracují lidé. 
Navíc oblast Vysočiny se vyznačuje přítomností 
místy až extrémně vysokých koncentrací rado-
nu, které v rozsahu zasažené plochy zemského 
povrchu a následně logicky počtu zamořených 
mnoha tisíců rodinných domů a jiných pobyto-
vých objektů nemají na světě obdoby. 

Radon je pouze nosným médiem problému, 
protože přímo lidskému organismu škodí jeho 
rozpadové produkty,  a to přesně Po - 214 a Po 
- 218, které jsou extrémně karcinogenní. Pla-
tí, že čím je vyšší hladina radonu v objektu, tím 
více jeho uživatelé inhalují  tyto škodlivé a silně 
ionizující radioaktivní prvky. Odborné studie 
prokázaly a Světová zdravotnická organizace 
(WHO) varuje, že pravděpodobnost onemoc-
nění rakoviny plic se zvyšuje s rostoucí kon-
centrací radonu v objektu.. Pro nadimenzování 
dostatečné, ale ekonomicky úsporné ochrany 
např. rodinného domu před pronikáním rado-
nu z podloží, je nutné provést radonový prů-
zkum na pozemku. Ve druhém kroku se ze sta-
novených parametrů uvedených v protokolu 
o měření, tj. konkrétní hodnoty koncentrace 
radonu v kBq/m3 a propustnosti základových 
zemin pro vodu a plyny a ze stavebních dispo-
zic např. rodinného domu vypočítá potřebná 
tloušťka hydrodizolace proti pronikání radonu 
dle ČSN 73 0601. Výpočet protiradonové izo-
lace pracuje s požadavkem, aby v dokončeném 
rodinném domě byla hladina radonu v obyt-
ných a pobytových místnostech pod hodnotou 
200 Bq/m3. Splnění tohoto požadavku se kon-
troluje měřením radonu „indoor“ ve vnitřním 
ovzduší jednotlivých místností a prostor např. 
rodinného domu, současně se uvedeným měře-
ním kontroluje  kvalita stavebních prací, jejichž 
součástí je hydroradonový izolační systém. 

Řešit výše uvedené požadavky projektantovi, 
stavební fi rmě, ale i stavebnímu úřadu ukládá 
zákonná norma „atomového zákona“ a hlavně 
vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, 
která stanovuje, jak vyprojektovat a násled-
ně postavit a stavebním úřadem zkontrolovat 
objekt např. rodinného domu tak, aby po jeho 
dokončení byla hodnota objemové aktivity ra-
donu v jeho místnostech nižší než 200 Bq/m3. 
Tedy závěrem lze konstatovat, že pokud  není 
navržená hydroizolace jako ochrana proti ra-
donu posouzená přímo číselným výpočtem dle 
ČSN 73 0601, tak není izolací protiradonovou 
!  A pokud není provedeno měření před kolau-
dací nebo před užíváním objektu, tak logicky 
neexistuje zpětná vazba a kontrola, že protira-
donová opatření jsou dostatečná a budou chrá-
nit uživatele před onemocněním dýchacích cest 
nebo rakovinou plic. 

Firma RA DONtest s.r.o. provádí nejen mě-
ření radonu na stavebních pozemcích a ve stav-
bách na území kraje Vysočina, ale na rozdíl od 
jiných pouze  měřičských subjektů se již 20 ro-
ků specializuje zejména na řešení problému 
RA DONU. Na základě posouzení úrovně ra-
donové ochrany u novostaveb, ale i u stávajících 
objektů navrhujeme dle ČSN 73 0601 „Ochra-
na staveb proti radonu“ optimální systémy pro-
tiradonových opatření, které umíme vysoce 
účinnými metodami odborně zrealizovat s ma-
ximální účinností, kdy v řešených novostavbách 
a původně závadných objektech garantujeme 
velmi nízké hladiny radonu průkazným měře-
ním expresní metodou (7 dní) nebo kontinuál-
ním monitorem radonu (24 hodin). 
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Trendem jsou nyní malé kuchyňské 
koutky, vybudované přímo v zahradě. 
Míváte-li v létě často hosty, případně rádi 
stolujete venku, nemáte nad čím přemýš-
let. Základem je stůl a pracovní plocha s 
dostatkem odkládacích prostorů... 

Asi největším rozdílem oproti klasic-
ké kuchyni je, že všechno stabilní zaříze-
ní musí odolávat vlhku, sluneční výhni a 
dalším vrtochům počasí. Prostor zahrad-

ní kuchyně by měl být alespoň částečně 
krytý a pamatujte i na přívod vody a od-
pad (rozhodně by tu měl být alespoň ma-
lý dřez), případně i na elektrickou zásuv-
ku s vhodným stupněm ochrany – tak si 
můžete zabezpečit při práci vhodné osvět-
lení a budete moci i venku využívat někte-
ré kuchyňské spotřebiče. 

Exteriérová kuchyň by měla sousedit s 
místem na stolování a stejně jako všechny 

stabilní prvky v zahradě by měla stylem la-
dit s okolím. 

Ideální volbou do okolí ohnišť a grilů 
(samozřejmě ne do jejich těsné blízkos-
ti) jsou některé teplomilné rostliny, které 
dobře snášejí i sucho. Aby vás potěšil po-
hled na okolní záhony, doplňte svou letní 
jídelnu například růžemi, v létě kvetoucí-
mi trvalkami a keři či kvetoucími popína-
vými dřevinami, atmosféru doladí i aro-

matické kuchyňské bylinky a různá listová 
zelenina, kterou můžete pěstovat i v květi-
náčích, závěsných nádobách či na momen-
tálně trendových vegetačních stěnách. 

Netradiční nálady vytvoří exotické rost-
liny v nádobách (palmy, sukulenty, citru-
sy, exotické kvetoucí cibuloviny a popí-
navé rostliny) – můžete je soustředit na 
jednom místě (třeba na terase) nebo roz-
ložit do záhonů. -lm-

Zahradní kuchyňský koutek

Měření radonu

Málokdo řeší výběr barev v domác-
nosti podle módních trendů. Větši-
na lidí dává přednost svým vlastním 
oblíbeným barvám, nebo kombinují 
barvy a jejich odstíny tak, aby ovliv-
nili prostor, ve kterém žijí. Přesto ale 
není na škodu se občas nechat inspi-
rovat módními trendy. 

Ty podobně jako v oděvním prů-
myslu ovlivňují výběr barev byto-
vých doplňků, nabídku maleb či ob-
razů, ale také bytový textil. Pro rok 
2014 je to originální a tajemná „fi alo-
vá orchidej“. Pod tímto názvem si ale 
nepředstavujte klasicky fi alovou, jak 
ji znáte z dětských vodovek. Stejně 
jako všechny ostatní barvy má i tato 
řadu odstínů a pododstínů. Můžete 
navíc vyzkoušet kombinaci s dalšími 
barvami, a zde naleznete další výho-
du – fi alové odstíny lze kombinovat 
téměř s jakoukoliv barvou.

O dojmu barvy rozhoduje také tex-
tilní materiál, který zvolíte, a tím se 
vaše možnosti ještě více rozšiřují. 

 -lm-

Barevný domov


