
Zateplení dom  m že zvýšit koncentraci
radonu, varují inspekto i

Zateplení dom  m že v interiérech zvýšit koncentraci škodlivin, v etn
nebezpe ného radonu. Upozornili na to dnes odborníci z Asociace inspektor
nemovitostí (AIN). S tímto problémem se prý p i m eních setkávají stále ast ji.

Podle inspektor  se dokonalým ut sn ním domu sice sníží náklady na vytáp ní,
ale zárove  i vým na vzduchu.

Podle inspektor  se dokonalým ut sn ním domu sice sníží náklady na vytáp ní,
ale zárove  i vým na vzduchu. Lidé by proto m li víc v trat, p ípadn  pokud žijí
v domech na území s vysokým radonovým rizikem, nechat si zm it obsah
radonu v byt , ekl dnes p edseda AIN Radim Ma ík.

"Pokud uživatelé t snost nových oken nevyváží zvýšením intenzity v trání,
mohou si p ivodit vážné zdravotní komplikace," ekl Ma ík. Pronikání radonu z
podloží do budovy by m la bránit protiradonová izolace, ale ochrana domu by
se podle odborník  m la ešit individuáln .

Pro obyvatele eské republiky p edstavuje podle Státního zdravotního ústavu
(SZÚ) radon v budovách nejvýznamn jší zdroj ionizujícího zá ení. Vdechování
vysokých koncentrací radonu významn  zvyšuje riziko plicní rakoviny.

Vzhledem ke svému p dnímu podloží má esko v porovnání s ostatními státy
jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Radon m že do dom  vnikat
ze zem  net snostmi v konstrukci staveb, z podzemní vody a z nevhodného
stavebního materiálu.

Podle SZÚ se odhaduje, že ro  zem e v R v d sledku vysoké koncentrace
radonu okolo 900 lidí na zhoubné plicní onemocn ní. Je to asi 16 procent ze
všech úmrtí na plicní nádory.

Pronikání radonu do domu se m že snížit. V minulosti umožnil stát bezplatným
ením vyhledat rizikové stavby a na ozdravná opat ení i p ispíval. V esku je

podle odhad  p ekro ena koncentrace radonu ve více než 60 tisících budov,
evážn  v rodinných domech.

Krom  radonu z podloží ho mohou obsahovat i starší stavební materiály. V
sou asné dob  jsou již nastavena p ísná pravidla pro kontrolu obsahu radonu ve
stavebních materiálech pro všechny výrobce i dovozce. Zm it radon a
nebezpe né látky by si m li nechat p edevším lidé, kte í žijí ve starších domech,
postavených nap íklad z rynholeckého škvárobetonu, i po ského plynosilikátu.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/zatepleni-domu-radon-0ru-
/stavba.aspx?c=A130923_165116_stavba_web

http://bydleni.idnes.cz/zatepleni-domu-radon-0ru-

