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Autor sa problematikou ochrany
ľudí pred nebezpečnými účinkami
radónu zaoberal už pred rokom
1990 v dnes už neexistujúcom Ústavu pro výzkum, výrobu a využití
rádioizotopů v Prahe. V roku 1992
získal ako jediný na Slovensku autorizáciu Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo na
Úradné meranie radónu vo vzduchu, pôdnom vzduchu a vo vode.
Na prelome milénia pôsobil na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici, kde bol iniciátorom občianskeho združenia
Združenie pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR), ktoré je tu pre Vás,
aby podporovalo Vaše kroky na
ochranu Vášho obydlia pred radónom z podložia. Radón spôsobuje
rakovinu pľúc všetkým ľuďom, vrátane fajčiarov cigariet.
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Príhovor
Zomrel mi kamarát na rakovinu pľúc. Zlú správu mi s krížikom po funuse tiež priniesol jeho kolega z
roboty, a hneď s odsúdením dodal: „No vieš, ale on strašne fajčil!” Vedel som že fajčil, veď sme fajčievali
spolu. Nechápal som, prečo tak jedovito zdôrazňoval to fajčenie. Až neskôr som si uvedomil, že len pred
pár rokmi jeho mama tiež zomrela na rakovinu pľúc. Nikdy nefajčila, a u nich doma tiež nikto nefajčil.
Možno preto; možno to vnímal ako veľkú nespravodlivosť voči svojej mamke i voči sebe. Zomrela na fajčiarsku chorobu?
Fajčenie s rakovinou pľúc zdravotnícka osveta spája viac ako pol storočia. V prospech ich tvrdenia
hovorí dlhoročná skúsenosť. Chorí rakovinou pľúc boli často fajčiari. Nečudo veď v prvej polovine minulého
storočia bolo fajčenie veľmi populárne. Radón v obydliach je možno ešte nebezpečnejší karcinogén ako
fajčenie, ale to sa vtedy, a ešte dlho potom nevedelo.
Je vedecky preukázané, že riziko ochorenia z radónu rastie lineárne s rastúcou expozíciou radónu
tak u nefajčiarov ako u fajčiarov. 20 rokov po ukončení radónových baníckych štúdií WHO priznala radónu
karcinogénne účinky. Tento krok viedol Agentúru pre životné prostredie USA (EPA) k jednoduchému riešeniu. Tri farbičky, tri veľmi účinné podtlakové preventívne opatrenia proti prenikaniu radónu do interiéru.
Celé Spojené Štáty sú rozdelené na farebné štvorce. Červené, oranžové a žlté. Štvorce väčšie ako boli naše
bývalé 3 kraje. Farba štvorca určuje typ ochranného opatrenia, ktoré sa v danom štvorci povinne inštaluje
pod každú novú budovu. Nikto nereptá a nikto sa nesťažuje, že to je drahé i keď najmenej ½ opatrení je
zbytočná, 1/5 predimenzovaná a asi 10% opatrení sú nepostačujúce. To prvé zdraviu neškodí a to ostatné
sa ukáže až pri prvom periodickom kontrolnom meraní. Náprava je jednoduchá, tam kde je ochrana nedostatočná sa systém doplní ventilátorom, ktorý radón odsaje.
Škatuľku s 5g aktívneho uhlia na 3 dňový test majiteľom domov ponúka EPA za 17 $. Pravidelný
test stopovým detektorom po každých 5 rokoch príde majiteľa domu na 25 $ za každú izbu na prízemí.
Taká je Amerika a radónový program agentúry EPA. Kongres USA stanovil dlhodobý cieľ: znížiť úrovne
radónu v obydliach na 15 Bq/m3. V drevostavbách sa to asi dosiahnuť dá.
Iný kraj, iný mrav. Slovenský úrad verejného zdravia už 24 rokov robí všetko pre to, aby sa ochrana
stavieb proti prenikaniu radónu z podložia najmä pri výstavbe rodinných domov nevykonávala. Nečudo, že
je náš národ nefajčiarov prvý v ochoreniu rakovinou pľúc tak v OECD ako v EU. Keď ide o radón, sú úradníci ÚVZ nekompromisní. Stavebníkov rodinných domov radónom obťažovať nebudú, aj tak toho od nich
ostatné úrady chcú až až. Ozdravovať rodinné domy? Veď by sa majitelia dožadovali štátnej podpory. Pomeriame pár škôl, prípadnú nápravu zaplatia obce alebo samosprávne kraje a fajka. V tom zmysle sa vyjadril hlavný štátny odborník MZ SR na problematiku účinkov radónu na obyvateľstvo pri prejednávaní
nedostatkov návrhu zákona o radiačnej ochrane. Návrhy ZRRR, tak ako iných odborných združení, rešpektované neboli. Účinnosť paragrafov o ochrane obyvateľstva pred radónom bola odložená do roku 2023.
Združenie pre reguláciu rizika z radónu združuje odborníkov na posudzovanie stavebných parciel z
hľadiska rizika prenikania radónu do domov z podložia stavieb, čo je potrebné pred výstavbou nových
domov. Vieme zabezpečiť kvalitnú a lacnú službu merania aktivity radónu v užívaných obydliach a v prípade potreby vieme poradiť, ako aktivitu radónu v dome znížiť na prijateľnú úroveň. Žiaľ, nemáme silu
primeť Vládu SR, aby finančne podporovala znižovanie koncentrácií radónu vo Vašich obydliach.
Ostali sme v tom s vami, Vy a ZRRR. ZRRR Vám pomôže dostať aktivitu radónu vo Vašom dome
pod kontrolu a hlboko pod referenčnú úroveň, najmenej na 150 Bq/m3, lebo taká a nižšia aktivita je potrebná pre zdravie Vaše i Vašej rodiny a optimálna pre Vaše vrecko.
Petr Škrabálek predseda ZRRR
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1. Zdroje radónu v prírode a v dome
Radón je prírodný rádioaktívny plyn, ktorý sa vyskytuje v rozpadových radoch uránu
a tória. Urán i tórium sú v prírode dosť rozšírené prvky. Vyskytujú sa v horninách ako súčasť horninotvorných minerálov i vo forme jednoduchých kyslíkatých zlúčenín v amorfnej
hmote. Zemská kôra obsahuje v priemere 3 – 5 mg uránu na 1kg horniny. V kilogramu
hornín vzniká 36 – 60 atómov radónu za sekundu. Z hornín sa len malá časť uvoľňuje do
pôdneho plynu a kombinovaným prúdením v póroch hornín a zemín sa dostáva do voľného ovzdušia alebo cez škáry v platni do domu.
Väčšina domov je zhotovená z prírodných minerálnych materiálov, ktoré pochádzajú zo zemskej kôry a preto tehly, výrobky z betónu, pórobetónu, omietkové hmoty, sadrové dosky, obkladové materiály obsahujú prírodné rádionuklidy a tie uvoľňujú (emanujú)
určité množstvo radónu do interiérov.
V prípadoch, kedy je dom zásobovaný vodou z vlastnej vŕtanej studne, môžu prechodne vznikať vyššie koncentrácie radónu v ovzduší miestností zvýšenej spotreby úžitkovej vody.
Stavebné konštrukcie len mierne zvyšujú celkové množstvo radónu v interiéri. Vytvárajú koncentrácie v intervale (25 – 50) Bq/m3. Emanácia radónu zo stavebných konštrukcií sa podľa času nemení.
Hlavným zdrojom radónu vo vnútri domov je pôdny plyn, prenikajúci do interiéru
cez základové konštrukcie. Prenikanie radónu kontaktnými konštrukciami je časovo veľmi
premenlivé, lebo závisí na zrnitosti
Tab.5. Kategórie rizika prenikania radónu z podložia
a nasýtení základových pôd vodou, tesRiziko prenikania
koncentrácie Rn v pôde
nosti kontaktných konštrukcií a na ich vlhradónu
(k Bq/m3)
vysoké
>100
>70
>30
kosti, ďalej na tlakových a teplotných rozstredné
30 – 100 20 – 70
10 – 30 dieloch medzi interiérom a základovou
nízke
<30
<20
<10
pôdou i exteriérom a na rýchlosti vetra pri
priepustnosť pôdy
nízka
stredná
vysoká
zemi i na atmosférickom tlaku.
Koncentrácia radónu 222 v pôdnom plynu sa pohybuje v rozmedzí 10 – 500 tisíc Bq/m3.
V interiéri domov by sme mali radi menej ako 100 Bq/m3. Pre ilustráciu uvádzam rovnicu
koncentrácie aktivity radónu v interiéri Cint.
Cint= Q/V.n
kde Q je prítok pôdneho radónu [Bq/h], V je objem miestnosti [m3] a n koeficient ventilácie [1/h]. Každý si môže sám urobiť predstavu, aké malé množstvo pôdneho plynu pri n =
0,3 stačí na to, aby naša požadovaná úroveň Cint = 100 Bq/m3 bola mnohonásobne prekročená. Podotknem len, že objemové aktivity pôdneho plynu okolo 50 000 Bq/m3 nie sú mimoriadne, ako by sme si priali a základové pôdy majú častejšie vyššiu priepustnosť ako
nízku.
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2 Meranie radónu – veličiny a jednotky, ako tomu rozumieť
Jednotkou aktivity je 1 Bq (jeden bekerel) , jedna rádioaktívna premena za sekundu. Ak je
v 1 m3 plynu rozptýlený 1 Bq radónu, hovoríme že objemová aktivita radónu (OAR) je
1Bq/m3 (bekerel na kubický meter). Niektorí autori píšu o koncentrácii aktivity 1 Bq/m3.
Znie to bizarne ale môže to tak byť, keď za aktivitou vidíme len tu jednu rádioaktívnu premenu za sekundu a látkové množstvo rádioaktívneho prvku, ktoré musí byť pokope, aby
malo aktivitu 1 Bq neberieme do úvahy.
Slovom „radón” často máme na mysli celý krátky rozpadový rad od 222 Rn po 214 polónium vrátane. Obsahuje tri alfa premeny a dve premeny beta, všetky nuklidy majú kratší
polčas ako radón. Tu začínajú problémy s jednotkami, lebo nie vždy sú dcérske produkty s
materinským radónom v rovnováhe. Na kompenzáciu nerovnovážneho stavu bola zavedená jednotka „Ekvivalentná objemová aktivita radónu (EOAR)” daná jednoduchou rovnicou
OAR × F = EOAR,
kde F < 1 je koeficient rovnováhy. Zavedená bola preto, že v reálnom prostredí sa časť
dcérskych rádionuklidov rozpadového radu zachytí na múroch a iných povrchoch a tým sa
vo vzduchu naruší rovnováha. Ako miera expozície ľudí radónu v obydliach sa používa jednotka bez špeciálneho názvu 1Bq.h/m3 slovom bekerelhodina na meter kubický a obyčajne sa vzťahuje k EOAR, čo spôsobuje zmätok, lebo referenčná úroveň a výsledky diagnostických meraní sa udávajú v OAR. Na posudzovanie rizika v podzemnom pracovnom prostredí bola zavedená „Alfa potenciálna energia”. Vyjadruje sa v energetických jednotkách
MeV/l (mega elektrón volt na liter). V súvislosti s radónom v obydliach by sme sa s ňou
nemali stretnúť. Podobne koncipovaná jednotka má názov „Latentná energia” a rozdiel je
iba v tom, že sa vyjadruje v jednotkách J/m3 (džaul na meter kubický). V 50-tych rokoch
minulého storočia boli pre expozíciu baníkov radónu zavedené jednotky pracovná úroveň
WL (working level) a mesačná pracovná úroveň WLM, v ruskej dikcii RUM (rabočaja uróveň za mesiac). Prepočítací vzťah 1Bq.h/m3 = 4,4×10-3 RUM. Všetky tieto jednotky sa
v odbornej praxi ešte z pohodlnosti používajú, lebo je často potrebné porovnávať výsledky
súčasných vedeckých štúdií so skoršími výsledkami. Na odborníkov sa hrať nemusíme, sta-

čí keď vieme o čo ide, keď na to príde reč. Zostaňme u OAR, je to bezpečnejšie. Na stanovenie expozície a priemernej OAR sa využívajú integrálne dozimetre založené na princípe
počítania stôp alfa častíc v pevnej fáze. Reprezentantom je dozimeter radónu RAMARN,
ktorý Vám tu na obrázkoch predstavujeme. Z ľava: dozimeter v pozícii meranie OAR, iden8

tifikačné číslo dozimetra na dne nádobky, vlastný dozimeter – červené oko v zelenom
rámčeku, dozimeter v typickej pracovnej pozícii na otvorenej polici v pracovne, obývačke
alebo na komode v spálni. Radón do dozimetra vstupuje difúziou cez zavreté viečko meracej nádobky. Výsledkom ½ ročného alebo ročného merania – monitorovania je priemerná
objemová aktivita radónu v interiéri (OAR).
Sú tri typy možných výsledkov monitorovania. Nízke priemerné aktivity v intervalu
50 – 100 Bq.m3, tie budeme vždy považovať za optimálne, tých bude najviac a nebudeme
je ďalej regulovať. Neoplatí sa to. Náklady by boli privysoké a efekt malý.
Stredné, v intervale (100; 300) Bq/m3, vykoná sa optimalizačná analýza, či sa oplatí
radón regulovať technickými opatreniami. Keď to bude efektívne, prijmú sa jednoduché
opatrenia na zníženie OAR. Obyčajne také opatrenia, ktoré si môže užívateľ bytu po prečítaní niekoľkých inštrukcií urobiť sám. Vysokých hodnôt OAR, ako ukazuje graf prevzatý z
práce Cabánekovej prezentovanej v Mikulove (2016), prevyšujúcich referenčnú úroveň
bude relatívne málo.

Tu musí nápravné opatrenia navrhnúť autorizovaný projektant stavieb, lebo sa obyčajne bude jednať o zásahy do nosných konštrukcií domu. Miera prekročenia referenčnej
úrovne viac určuje naliehavosť vykonať nápravné opatrenie ako jeho intenzitu.
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3 Radón a s ním spojené zdravotné riziko
Prvé špekulácie, či radón je príčinou rakoviny pľúc baníkov rudných baní sa objavili v prvej
štvrtine 20. storočia. Neskoršie sa ukázalo, že hlavnú rolu hrajú alfa rádioaktívne aerosóly
rádioizotopov polónia 218 a polónia 214, krátko žijúce dcérske produkty rozpadu radónu.
To bolo potvrdené po roku 1972 radom epidemiologických štúdií na baníkoch uránových
a iných rudných baní, ktoré boli začaté okolo toku 1950. V tom čase už niektorí odborníci
poukazovali na fakt, že v obydliach ľudí sa vyskytujú koncentrácie radónu blízke koncentráciám v banskom prostredí. Pozornosť výskumných tímov sa obracia k expozíciám ľudí
radónu v ich obydliach. Úspech priniesla až epidemiologická metóda prípad – kontrola,
zavedená pred rokom 1995. Ta umožnila oddelene sledovať účinok radónu vedľa účinku
fajčenia + radónu (lebo radónu sú vystavení všetci, fajčeniu a radónu súčasne len fajčiari).
Ukázalo sa, že zvýšenie výskytu ochorenia spôsobujú už malé expozície radónu, ktoré sme
pri baníkoch považovali za celkom neškodné. Druhým poznatkom bolo, že expozícia radónu účinkuje rovnako na nefajčiarov ako na fajčiarov.
V čase baníckych epidemiologických štúdií boli baníci vystavení tak masívnej expozícii alfa
žiarenia polónií, že žiarenie na jednej strane vyvolávalo rakovinu pľúc a na druhej strane
ničilo bunky rakovinového tkaniva. Tým sa stalo, že koeficient rizika nájdený u baníkov bol
vtedy najmenej 2× nižší, ako koeficient stanovený novými štúdiami pre celoživotné riziko
obyvateľstva. Ozdravné opatrenia,
zavedené v baniach po roku 1972,
priblížili pracovné expozície baníkov celoživotným expozíciám verejnosti. Ukázalo sa, že celoživotná
expozícia radónu o koncentrácii
100 Bq/m3 OAR zvyšuje výskyt rakoviny pľúc o 16% u fajčiarov
i nefajčiarov. Koeficient nominálneho rizika rakoviny pľúc z expozície aerosólom radónu má podľa súčasných vedeckých
poznatkov hodnotu 3,2×10-10 m3/Bq.h pri F=0,4 a vyjadrení expozície v OAR, a pri EOAR
8×10-10 m3/Bq.h pre všetkých ľudí vo všetkých prostrediach. Vyjadruje pravdepodobnosť
ochorenia. Expozície sa sčitujú po celý život (administratívne do 75 rokov). Výskyt rakoviny
pľúc v Slovenskej populácii podľa veku ukazuje graf Incidencia c34. Na vodorovnej ose je
vek v ktorom bola pacientom diagnostikovaná rakovina pľúc, na zvislej ose relatívne zastúpenie pacientov podľa vekových kategórií. Maximum je v okolí veku 65 rokov u žien
i mužov a pomáli sa posúva k nižším vekovým kategóriám. Rakovina pľúc sa u mužov vyskytuje asi 3× častejšie ako u žien.
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4.Fajčenie, radón, rakovina pľúc, ako to vlastne je?
Fajčenie je najvýznamnejšou príčinou rakoviny pľúc, hlása zdravotnícka osveta.
Radón je najvýznamnejšou príčinou rakoviny pľúc nefajčiarov a druhou najvýznamnejšou
pre celú populáciu, hlása americká EPA.
Národné orgány verejného zdravia, vrátane nášho ÚVZ, českého SÚRO i americkej EPA
prehlasujú, že radón spôsobuje len 14% ochorení rakovinou pľúc.
Názory na účinky škodlivín sa vyvíjajú jedným i druhým smerom a propaganda často zaostáva. Zotrváva na zaužívaných klišé. Pozrime sa ako to vyzerá s príčinou rakoviny pľúc
v svetle súčasných vedeckých poznatkov u nás doma.
Všeobecný koeficient rizika rakoviny pľúc zo všetkých rizikových faktorov má hodnotu
5×10-4. To znamená, že v priemere, bez ohľadu na príčinu, 5 ľudí z každých 10 tisíc obyvateľov každý rok ochorie rakovinou pľúc. Je to veľa. Sme na prvom mieste v Európe.
Koeficient nominálneho rizika rakoviny pľúc vztiahnutý na expozíciu OAR má vo všetkých
prostrediach hodnotu 3,2×10-10 m3/Bq.h. Koeficient rizika z expozície priemernej objemovej aktivite radónu v Slovenských obydliach 175 Bq/m3 pri priemernej dobe pobytu v budovách 70% dňa má hodnotu 3,5×10-4. To je 69,5% z 5×10-4 a nie 14. Kde je chyba?
V často citovanej výročnej správe Vedeckého výboru OSN pre účinky atómového žiarenia
za rok 2008 sa píše: „...priemerná koncentrácia radónu v budovách sa odhaduje hodnotou
39 Bq/m3....!” a o dva riadky ďalej: „...radón v interiéroch budov spôsobuje asi 14% ochorení rakovinou pľúc!” Vedecký výbor OSN sleduje účinky žiarenia cez prizma svetovej populácie a očakáva, že národné odchýlky budú riešiť národné orgány. Koeficient rizika pre
aktivitu Rn 39 Bq/m3 a dobu pobytu 65% dňa, má hodnotu 7,1×10-5 čo je tých 14 %. Záver
– Národné orgány len nekorektne citujú svetovú autoritu.
Pozrime sa na silu faktoru fajčenie. Zahrnieme do neho i ostatné minoritné rizikové faktory, lebo je aj tak nevieme od fajčenia odlíšiť. Radón pôsobí na všetkých rovnako bez ohľadu na to či fajčia alebo nie. Fajčenie pôsobí len na fajčiarov, čo je 19% slovenskej populácie. Podiel na celkovom koeficientu rizika rakoviny pľúc je 1,5×10-4. Vydelíme ho 0,19 a
dostaneme koeficient rizika fajčiara z fajčenia. Má úctyhodnú hodnotu 7,9×10-4. Ak nemu
pripočítame koeficient rizika z radónu 3,5×10-4, lebo i fajčiari sú ožarovaní radónom, ich
celkový koeficient rizika rakoviny pľúc vzrastie na 1,14×10-3 . Teda 1 úmrtie ročne z každej
tisícky fajčiarov.

Tak ako že to je? Na Slovensku je 70% ochorení rakovinou pľúc indukovaných
expozíciou obyvateľstva radónu v obydliach a 30% vyvolaných fajčením 19%
obyvateľov.
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5. Je zásah proti radónu v užívaných budovách odôvodnený?
V radiačnej ochrane musí byť odôvodnené použitie každého zdroja žiarenia, i zásahy na
zníženie nebezpečných účinkov. To platí i pri zásahoch v prípade jestvujúcich expozičných
situácií, kam ochrana pred nebezpečnými účinkami radónu vo vnútri budov patrí.
Vhodnou metódou na odôvodnenie alebo zamietnutie zásahu je analýza nákladov a prínosov. Teda porovnanie nákladov a finančne ohodnotených strát spôsobených zásahom na
jednej strane a finančných úspor a ohodnotených prínosov na strane druhej.
Nákladové položky:
 náklady na distribúciu a manipuláciu s alfa trekovými dozimetrami,
 náklady na zakúpenie služby alfa trekovej dozimetrie (výroba dozimetra, kalibrácia
referenčných materiálov, vyhodnotenie exponovaných dozimetrov),
 náklady na dočasné a trvalé nápravné opatrenia.
Prínosové položky:
 zníženie nákladov na lekársku starostlivosť o odvrátené ochorenia rakovinou pľúc,
 odvrátenie straty miezd pre predčasné úmrtie
 odvrátenie výdavkov Sociálnej poisťovne pozostalým deťom,
 odvrátenie výdavkov na domácu starostlivosť o chorého a hospic služby.
Pri analýze sme posledné dve prínosové položky nepoužili, lebo sa nám nepodarilo získať
overené údaje od sociálnej poisťovne a z vlastných skúseností viem, ako ťažko sa priznávajú zvýšené náklady na domácu starostlivosť. Prínos z odvrátenej straty miezd sme počítali
podľa minimálnej mzdy a Informáciu o nákladoch na lekársku starostlivosť nám poskytla
Zdravotná poisťovňa Dôvera. Pre Vašu informovanosť, jedná sa o čiastku v rozmedzí od
3 690 do 3 900 EUR na pacienta za rok. Vyššie náklady sú na pacientov prežívajúcich viac
ako 1 rok od diagnostikovania choroby. Tých je asi 5%.
Po vyhodnotení nákladov proti úsporám Zdravotných poisťovní bol zásah zamietnutý lebo
náklady prevyšovali prínosy. Situácia sa zmenila až po zarátaní odvrátenej straty miezd.
Potom už prínosy vysoko prevyšovali náklady. Zásah proti radónu v užívaných budovách je
teda ODÔVODNENÝ i keď neboli zarátané všetky prínosové položky.
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6 Ozdravujeme svoj dom
Príručka Americkej agentúry pre životné prostredie EPA začína slovami: „Ak bola vo
vašom dome meraním zistená koncentrácia radónu vyššia ako 150 Bq/m3, vyberte si štátneho kvalifikovaného dodávateľa na zmiernenie koncentrácie radónu vo Vašom dome,
alebo kontaktujte našu regionálnu kanceláriu a my Vám pomôžeme vhodného dodávateľa
nájsť. Žiaľ, na Slovensku to takto nefunguje.
6.1 Dobre vedieť do čoho ideme, čo nás čaká
Výsledky merania EOAR reprezentatívnej vzorky bytov vykonaného v rokoch 1992–
95 (Nikodémová a kol.), prepočítané na OAR vidíme v Tab.3: „OAR v bytových priestoroch
na Slovensku” ( OAR = 2,5×EOAR).
Tab.3 OAR v bytových priestoroch na Slovensku
Ak bola vzorka naozaj reprezentatívna, mali
OAR
Počet bytov
Bytov rel. by relatívne výsledky primerane platiť pre
3
[Bq/m ]
[–]
[%]
celý bytový fond. Dôležitým poznatkom bolo,
< 50
559
30,5
že vo viacbytových domoch (činžiaky, 48%
50 – 499
1068
58,3
obyvateľov) je priemerná objemová aktivita
500 –1499
172
9,4
radónu (OAR) len 130 Bq/m3 a všetky vysoké
1500–2499
27
1,5
>2500
6
0,3
aktivity sú sústredené v kategórii rodinné
domy. Taký poznatok sa očakával, lebo rádioaktivita stavebných výrobkov bola kontrolovaná už od roku 1975, po afére s rynholeckými „ekologickými” prefabrikátmi (použitie popolčeka na výrobu prefabrikátov bolo vtedy zavedené ako ekologické opatrenie; množstvo
rádioaktívnych látok v priemyselných odpadoch sa vtedy nesledovalo). Vieme teda, kde
hľadať. Na vyhľadávanie obydlí vyžadujúcich reguláciu koncentrácie radónu v interiérovom
vzduchu existuje celý rad technik. Najspoľahlivejšie je dlhodobé monitorovanie interiéru
detektormi stôp alfa častíc v pevnej fáze. Monitorovanie trvá od 3 mesiacov do 1 roku.
Merači ponúkajú i krátkodobé merania v trvaní niekoľkých dní. Také merania je možné
použiť len ako predbežný prieskum, alebo na posúdenie účinnosti nápravných opatrení.
Potom je na mieste, použiť konzervatívny prístup k meraniu, (napríklad: v prechodnom
alebo zimnom období, po čas testu nevetrať). Zistenie hodnôt v blízkom okolí referenčnej
úrovne je signálom na vykonanie najmenej 3 mesačného monitoringu stopovými detektormi za normálneho režimu bývania. Pre úplnosť, sú k dispozícii i elektronické integrálne
meradla. Ich prenájom je tak vysoký, že spochybňuje ich praktické využívanie pri vyhľadávacích prieskumoch.
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6.2 Organizácia monitorovania obydlí
Je potrebné preveriť všetkých 820 tisíc užívaných rodinných domov, lebo asi 260 tisíc z nich naliehavo potrebuje vykonať nápravné opatrenia a v ďalších 20% domov určite
stojí za to, vykonať optimalizačnú analýzu a aktivitu radónu ešte znížiť . Problém je v tom,
že zlé obydlia sú nerovnomerne rozptýlené po celom Slovensku a ich adresy nepoznáme.
Musíme ísť dom od domu a merať. Určité usmernenie na zvýšenie úspešnosti vyhľadáVýskyt rakoviny pľúc podľa okresov

vania nám poskytnú špeciálne mapy. Mapy dávkového príkonu z prírodnej radiácie, mapa
výskytu rakoviny pľúc, radónová mapa a inžiniersko–geologický atlas Slovenska. Pre ilustráciu uvádzame mapu hustoty výskytu rakoviny pľúc podľa okresov (Národný onkologický register; hustota prepočítaná na 100 tisíc obyvateľov). Zameriavame sa na regióny, kde
sa očakáva najväčší výskyt ohrozených obydlí. Vyhľadávanie rizikových obydlí bude úloha
na najbližších 50 rokov, keď začneme hneď a budeme preverovať 20 tisíc obydlí ročne.
Obavy z ožiarenia sú závažnou zdravotnou ujmou. Preto v rámci možností vyhovieme i žiadateľom o meranie z oblastí, ktoré v danom okamihu nebudú predmetom sústredeného záujmu. Vďaka politike ministerstva zdravotníctva v rokoch 1992 - 2017 sme už 25
rokov zameškali. Národný radónový program, vyhlásený v tomto roku Úradom verejného
zdravotníctva situáciu nezmení, lebo účinnosť potrebných paragrafov v zákone o radiačnej
ochrane bola pozastavená do roku 2023. Možno veria, že do tej doby i Európska Únia na
radónový program zabudne.

14

6.3 Čo ďalej, keď budú výsledky RAMARN monitorovania nepriaznivé
Pri rozpätí aktivít radónu v nechránených rodinných domoch od 100 do 4 000 Bq/m3
a referenčnej úrovni 300 Bq/m3 budeme za cieľ dodatočných ochranných opatrení považovať hodnotu OAR (100 ± 50) Bq/m3. Pritom si musíme byť vedomí toho, že len v naozaj
výnimočných prípadoch sa nám nepodarí tento ciel napoprvé dosiahnuť.
Vytváranie ozdravných opatrení by malo byť doménou vyškolených profesionálov.
Na Slovensku, vplyvom skôr uvedených postupov MZ SR, takých ešte nemáme. Preto sú
teraz užívatelia rodinných domov odkázaní na svojpomoc, ktorá sa v odbornej literatúre
veľmi neodporúča.
Celý rad praktických informácií čitateľ nájde vo „WHO Handbook on indoor radon”
(WHO 2009) alebo v „Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and
Other Natural Sources of Radiation” (MAAE 2015).
Každému, kto sa chce do svojpomocných prác napriek varovaniu pustiť a byť si istý,
že prekladu odborného textu správne porozumel, odporúčam Stavebné kompendium profesionálov, ktoré nájde na portáli českého radónového programu.
https://www.radonovyprogram.cz/stavebni-desatero-profesionalu/
Hlavný autor kompendia, prof. Ing. Dr. Martin Jiránek, CSc. sa problematikou obmedzovania koncentrácií radónu v ovzduší budov zaoberá tridsať rokov na Stavebnej fakulte ČVUT
v Prahe. Okrem iného je autorom noriem ČSN (STN) 73 0601; ČSN 73 0602, spoluautorom
softvérovej podpory projektovania opatrení proti radónu „RADON 2006” a mnohých ďalších odborných publikácií v odbore ochrany interiérov budov pred radónom. Využitím českých skúseností sa prinajmenšom vyvarujete hrubých chýb pri amatérskom vytváraní
ochranných opatrení vo svojom dome. Na vytvorenie dodatočných podplatňových systémov budete tak ako tak potrebovať projekt vyhotovený slovenským autorizovaným stavebným inžinierom, lebo sa jedná o zásahy do nosných konštrukcií domu. Tým ale šikovne
prenesiete problémy s unikaním tepla alebo kondenzáciou vody v spodnej stavbe domu
na odborníka. Ako z kompendia pochopíte, ochrana pred radónom sa musí riešiť v kontextu celého radu iných dôležitých požiadaviek na zdravé bývanie a prijať kompromisné, optimálne riešenie.
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6.4 Katalóg najčastejšie používaných ozdravných opatrení
Katalóg opatrení
názov opatrenia

účinnosť
Vetranie oknami
20–
50%
ventilácia s rekuperá- 30–
ciou tepla
90%
utesnenie dlážky

10–
30%

pasívne prevetrávanie
štrkového lôžka platne
aktívne prevetrávanie
štrk. lôžka platne

30–
50%

Odsávanie vodného
drenážneho systému
pod domom
Prirodzené vetranie
izolačného podlažia

50–
90%

Podtlakové
alebo
pretlakové vetranie
izolačného podlažia
Pretlakové vetranie
pivnice
Pasívny
drenážny
systém pod alebo nad
platňou (PDS)

50–
90%

30–
90%

30–
50%

50–
90%
30–
90%

Aktívny drenážny sys- 30–
tém
90%

Náklady v EUR, odhad
obstaráprevádzvacie
kové
0
0
300-1 000

nízke

Spôsob obstarania alebo prevádzka opatrenia

krátke intenzívne, prievan 2-3×za deň

dvojica stenových rekuperátorov, n=0,31,1;p=0; účinnosť závisí na rýchlosti prítoku
Rn a rýchlosti výmeny vzduchu n.
nízke
0
výsledok neistý, riziko prehliadnutia vážnych
chýb, užívané vždy, ak sú kontaktné konštrukcie prístupné
nízke
0
prevŕtať otvory v soklu nad hladinou snehu na
náveternej a záveternej strane domu do štrkového lôžka platne
50–100
nízke
podtlakové alebo pretlakové prevetrávanie
štrkového lôžka platne bez drenáž. systému,
základová pôda málo, alebo stredne priepustná
nízke
– Využíva sa drenážny systém na odvádzanie
stredné
pôdnej vody zo základových pôd pod domom
v prípadoch vysokej hladiny spodnej vody
nízke
0
prielezné alebo neprielezné podlažie (často
lichobežníkovitý prierez) pod platňou 1. obývaného podlažia, prevŕtajú sa vetracie otvory
v sokli nad úrovňou snehu
nízke
nízke
Pri podtlakovom prevetrávaní v zime riziko
kondenzácie vody v izolačnom podlaží z prisávaného interiérového vzduchu
500
– stredné
vhodné pre samostatne stojace podpivničené
1000
domy bez suterénneho obývaného podlažia
1000-3000 0
drenážne rúry alebo jímky dodatočne inštalované do štrkového lôžka platne z pivnice alebo
z výkopu z vonkajšku domu, alebo vetrací systém v podlahových konštrukciách nad platňou, pripojené na samostatný vetrací komín
1000-3000 stredné
to isté ako PDS, opatrené ventilátorom
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7.Pár slov na záver
Zámerom vydania tejto príručky nebolo poskytnúť čitateľovi presný návod ako si
ozdraviť svoje obydlie, lebo to ani nie je takto možné. Každá situácia totiž vyžaduje osobitný prístup.
Chceli sme upozorniť na riziko z radónu, ktoré tu reálne existuje a môže sa vyskytovať v každom murovanom a dokonca i drevenom dome, keď stojí na plošných základoch
v kontakte so základovou pôdou.
Chceli sme ukázať, že existuje celý rad dostupných účinných nápravných opatrení, od
tých najjednoduchších ako je správne vetranie, až po stavebné zásahy do nosných konštrukcií domu, na ktoré podľa stavebného zákona musí byť vyhotovený projekt autorizovaným stavebným inžinierom.
ZRRR Vám ponúka podporu na ceste k zdravšiemu bývaniu, s len nevyhnutným
množstvom radónu vo Vašom obydlí.
Prvý krok je na Vás, rozhodnúť sa pre monitorovacie meranie objemovej aktivity radónu. Budeme pri Vás ak bude potrebné vybrať vhodný, z hľadiska nákladov efektívny postup nápravy jestvujúcej expozičnej situácie.
Petr Škrabálek
Informácie o programe monitorovania OAR v obydliach sú na stránkach Združenia pre reguláciu rizika z radónu
https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/
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