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Co vCo vííme o radonovme o radonovéém riziku?m riziku?



Epidemiologický prEpidemiologický průůkaz rakoviny plic a LNT hypotkaz rakoviny plic a LNT hypotéézaza
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Relative risk (Joint study) Darby S, Hill.D et.al. Residental radon and lung cancer (Scand.J.Work
Environ.Health 2006.32 suppl.1)

LNT ?

LNT hypotéza 
“dosud neprokázána ani nezamítnuta” < ~ 100 Bq/m3



„ from the point of view of radiation mechanism
at very low doses the LNT hypothesis of radiation action is valid”

(the DNA double-strand break (the crucial radiation-induced molecular
lesion ) are linked to the induction of cancer)

A contribution to the linear no-threshold discussion K H Chadwick et al 2003 
J. Radiol. Prot. 23 53-77 doi:10.1088/0952-4746/23/1/304

„the LNT hypothesis is thus a primitive, unscientific idea that cannot
be justified by current scientific understanding. As practiced by the
modern radiation protection community, the LNT hypothesis is one
of the greatest scientific scandals of our time“

About the Validity of the LNT Hypothesis
Gunnar Walinder, PhD, with John Ahlquist, CHP

LNT LNT hypotezahypoteza –– protichprotichůůdndnéé nnáázory mezi zory mezi 
„„health physics expertshealth physics experts““

One must be carefull in risk comunication, LeonardLeonard A. A. 
ColeCole: : Element Element ofof Risk: Risk: TheThe PoliticsPolitics ofof RadonRadon

http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/002-5454293-9261610?index=books&field%2dauthor%2dexact=Leonard%20A%2e%20Cole
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/002-5454293-9261610?index=books&field%2dauthor%2dexact=Leonard%20A%2e%20Cole
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/002-5454293-9261610?index=books&field%2dauthor%2dexact=Leonard%20A%2e%20Cole
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Kolektivní dávka

domy

LNT
? Odvrácená kolektivní dávka

Distribuce budov a  dávek podle koncentrace radonu

CCííl radonovl radonovéého programuho programu::
SnSníížžit individuit individuáálnlníí riziko ? Nebo i riziko ? Nebo i „„kolektivnkolektivníí ddáávkuvku““??
Lze snLze sníížžit it „„kolektivnkolektivníí ddáávkuvku““ rozumnrozumněě??
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minimminimáálnlníí dopad na kolektivndopad na kolektivníí
ddáávku a CA plic pokud LNT platvku a CA plic pokud LNT platíí



LNT LNT hypothypotéézaza dosuddosud neprokneprokáázzáánana aniani nezamnezamíítnutatnuta < 100 Bq/m3 < 100 Bq/m3 

„„ALARAALARA““ zalozaložženo na principu peno na principu přředbedběžěžnnéé opatrnostiopatrnosti

Kdo mKdo máá rozhodnout : co je rozhodnout : co je „„ppřřijatelnijatelnéé, bezpe, bezpeččnnéé......““ (co je (co je 
doporudoporuččenenáá, z, záásahovsahováá úúroveroveňň..), a  co je rozumn..), a  co je rozumnéé ududěělat plat přři jejich i jejich 
ppřřekroekroččeneníí? M? Máá být opatbýt opatřřeneníí vynucovvynucovááno a v kterých pno a v kterých přříípadech?padech?

JakJakáá jeje role role regularegulaččnnííhoho orgorgáánunu (Radiation Protection Authority)       (Radiation Protection Authority)       
““Decision making or Decision aiding?Decision making or Decision aiding?””

MajMajíí být doporubýt doporuččenenéé hodnoty pro novostavby nihodnoty pro novostavby nižžšíší než pro pro 
existujexistujííccíí?      ?      ((protoprotožže je opate je opatřřeneníí snazsnazšíší))

Jaký signJaký signáál se takovým rozhodnutl se takovým rozhodnutíím vydm vydáávváá veveřřejnosti?    ejnosti?    

Co je třeba uvážit



Radon v domRadon v doměě: jak n: jak níízko lze jzko lze jíít ?t ?
(Co je dosa(Co je dosažžitelnitelnéé a co rozumna co rozumnéé??))

StavebnStavebníí prprůůmyslmysl
((radon radon a  gama v interia  gama v interiééru ru ))

DDáávky obyvatelstvu vky obyvatelstvu 
> 1m> 1mSvSv
(3 mSv)(3 mSv)

NenNeníí bběžěžnněě ppřřijijíímmáánana

ExistExistujeuje technologtechnologieie
<0.3 mSv<0.3 mSv



jak njak níízko lze jzko lze jíít t ??

Venku 5 -10 
Bq/m3

Interier <30 Bq/m3

???

Stavební material 
10 -100 Bq/kg Ra-226

emanace 1-10%

Výměna vzduchu
0.1 -1 h -1

Material Ra-226
(Bq kg-

1)

Beton 40

Lehký beton 60

Cihly 50

Ytong 10

Přírodní kámen 60

sádra 10

dřevo 1

voda
1-1000 Bq/l
(řešitelné)

10-30 
Bq/m3

Půdní vzduch.. h = 1 m 
10 000 - 100 000 Bq/m3

(extrem >1 000 000 
Bq/m3)

NejdNejdůůleležžititěějjšíší--
ppřřitom stitom stáále nedostatele nedostateččnněě prozkoumprozkoumáánono10 Bq/l → 1 Bq/m3



NNáárodnrodníí radonovradonovéé programyprogramy
(existuj(existujíí velkvelkéé rozdrozdíílyly))

„„Do Do NNothingothing““
PoskytovPoskytováánníí informacinformacíí veveřřejnosti ejnosti 
PilotnPilotníí prprůůzkum a zpracovzkum a zpracováánníí RnRn mapymapy
LLegislativnegislativníí rráámec mec ((PrevenPrevencece aa zzáásahysahy))
CCíílený podporovaný prlený podporovaný průůzkum  v postizkum  v postižžených  oblastech ených  oblastech 
FinanFinanččnníí podpora opatpodpora opatřřeneníí
VVýzkum ýzkum 

Komerční aktivity (radonový průmysl, licence)
• Měření radonu (při prodej/koupi, rekonstrukci ...), 

• Protiradonová opatření



A.A. PreventivPreventivnníí opatopatřřeneníí
(pro nov(pro novéé budovybudovy))

B. B. ZZáásahysahy
((opatopatřřeneníí v v existexistujujííccííchch bubudovdovááchch))



Cíl : 
Zabránit výstavbě nových budov nad …Bq/m3 (povinnost?) 

a snažit se dle ”ALARA“ (doporučení – dobrá praxe)

Příklad systému :

-Stanovení Rn indexu pozemku (povinné)

- ochrana stavby dle normy (povinné)

- závěrečné kontrolní měření a protokol

--StavebnStavebníí materimateriáál l a da dooddáávanvanáá voda voda –– sledovansledovanáá dozoremdozorem)) !!!!

NovNováá výstavba výstavba ≈≈ 3 % existuj3 % existujííccíího stavu budov roho stavu budov roččnněě
((Housing Statistics in the European Union 2004)
TT1/2 1/2 ≈≈ 30 30 letlet

A.A. PreventivPreventivnníí opatopatřřeneníí
(pro nov(pro novéé budovy)budovy)



rekonstrukce budov rekonstrukce budov : : < 3 % < 3 % existujexistujííccíích roch roččnněě (EU) (EU) 

prodej a koupprodej a koupěě:    ? % :    ? % existujexistujííccíích roch roččnněě (EU) (EU) 

nnáájem (slujem (služžba)ba)
budovabudova = = pracovipracoviššttěě
budovy ve vebudovy ve veřřejnejnéém zm záájmu jmu ((šškolykoly, , ……))
……..

CCííl:l:
nalnaléézt budovy nad zt budovy nad ““zzáásahovou sahovou úúrovnrovníí”” a prova provéést rozumnst rozumnáá
opatopatřřeneníí podle filosofie podle filosofie ”ALARA “

JakJakéé jsou mojsou možžnosti aplikace, nosti aplikace, 
kdy mkdy máá/m/můžůže být me být měřěřeneníí a opata opatřřeneníí vynucovvynucováánono??

B. B. ZZáásahysahy
((opatopatřřeneníí v v existexistujujííccííchch bubudovdovááchch))



BudoucnostBudoucnost

Výzkum Výzkum && VývojVývoj



MetMetodyody mměřěřeneníí

-- standardstandardnníí protoprotokkolol !!! (zlep!!! (zlepššeneníí profesionality)!!!profesionality)!!!
-- ppokrokokrok v v RnRn diagnosdiagnosticetice

Dlouhodobé variace
- lze čekat dlouhodobé trendy?

(výměna vzduchu, nové technologie, úsporné domy, 
oteplování?...)

Výzkum Výzkum && VývojVývoj



NNovovéé slibnslibnéé techniky:techniky:
– Blower Doors
– Infrakamera 

– Monitory s rychlou odezvou (prprůůtokovtokovéé ionion.komory).komory)

– Simultánní kontinuální měření v různých částech 
budov → mapování toků

– Integrální měření ventilace (stopovací plyny a pasivní
detektory)

Pokrok v rPokrok v radonové diagnostice
“identifidentifikovatikovat radonradon. zdroje a toky, objektivizovat m. zdroje a toky, objektivizovat měřěřeneníí”



„„Blower doorBlower door““ ::

• Objektivizace podmínek měření

• Identifikace vstupu a rychlosti 

• Test prostupnosti konstrukce 
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Infra kamera :

Studený vzduch - indikátor vstupu 
radonu

Blower door

Blower door a Blower door a hledanhledaníí vstupvstupůů radonuradonu
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Rn nehomogenita
v jedné místnosti

SSimultimultáánnnníí mměřěřeneníí monitory s rychlou odezvoumonitory s rychlou odezvou

SimultSimultáánníí mměřěřeneníí v rv růůzných zných 
ččáástech domustech domu

KontinuKontinuáálnlníí mměřěřeneníí a analýza dynamiky, vliv lidska analýza dynamiky, vliv lidskéé ččinnostiinnosti, ventilace, ventilace



RadonRadonovýový program program efeefektivitaktivita (zpětná vazba)
- Vyhodnocení opakovaným representativním průzkumem
- Efektivita radonového programu jako celku
- Efektivity předávání informací (vzdělávání)

Radon mapRadon mapy y 
-- Verifikace map a procesu mapování
- Co je “radon. riziko geol.podloží” ?
- Detaily: vliv technologií, lokální geologie ..

Opatření
- efektivita (náklady/přínos)
- dlouhodobá trvanlivost 

- standardizace (pro zvý(pro zvýššeneníí profesionality)!!!profesionality)!!!

-- model model domudomu a a parametryparametry ((„„leakage arealeakage area…“…“))

Výzkum Výzkum && VývojVývoj



Efektivita vzdEfektivita vzděělláávváánníí a a 
poskytovposkytováánníí informacinformacíí

Rn bulletin 2 x ročně
- Stavební úřady (800)
- Obce v radonovém riziku (3000)

PostiPostižženenéé obceobce
StavebnStavebníí prprůůmyslmysl
RealitnRealitníí agenturyagentury
BBankyanky (hypot(hypotééky)ky)
lléékakařřee
VzdVzděělláánníí ve ve šškolkolááchch

Kdo jsou „decision makers“ ?



DDěěkujikuji
za pozornostza pozornost
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