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Protection of buildings against radon from the soil

Protection des batimens contre le radon de sol sous-jacent

Schutz des Bauwerkes gegen radon aus dem Untergrund

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0601 z října 2000.
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Předmluva

Změny proti předchozí normě

V oblasti ochrany nových staveb je zavedena nová veličina - radonový index stavby. Nově je do normy
zařazena kapitola o radonovém štítku budovy. Zcela přepracována byla kapitola o větracích
systémech podloží. Ostatní kapitoly byly rozšířeny a zpřesněny, popř. nově formulovány. Informativní
příloha s výčtem změřených hodnot součinitele difúze radonu v izolačních materiálech byla vypuštěna.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-9 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

Citované předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném znění
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně Vyhláška MMR
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ing. Jaroslav Slovák, IČ 48136069 ve spolupráci s
doc.Ing. Martinem Jiránkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 65 Izolace staveb

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček
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1 Předmět normy
Tato norma stanovuje postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na
základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu1). Norma
neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané
do staveb.

-- Vynechaný text --


