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Přírodní radioaktivita stavebních materiálů 

(informace) 

  

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon), a 
vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  (dále vyhláška), 
stanoví výrobcům a dovozcům stavebních materiálů povinnosti týkající se zajištění 
systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech 
(§ 6 odst. 6 zákona a § 96 vyhlášky). Podrobnou informaci o těchto povinnostech uvádíme 
níže.  

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a 
hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, v rozsahu stanoveném 
prováděcím předpisem, vést o výsledcích evidenci a oznamovat je Státnímu úřadu pro 
jadernou bezpečnost (SÚJB). Pokud obsah přírodních radionuklidů překročí hodnoty 
stanovené prováděcím předpisem, nesmí být stavební materiály uvedeny do oběhu. Stavebním 
materiálem se dle ustanovení § 96 odst. 1 vyhlášky rozumí vybrané výrobky pro stavbu a 
vybrané vstupní suroviny uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 10 vyhlášky, a to  

• cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny 

• stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna 

• stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 

• stavební kámen 

• stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo 

• keramické obkladačky a dlaždice 

• písek, štěrk, kamenivo a jíly  

• popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, hlušina a kaly 
pro stavební účely  

• materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební účely kromě radiačních činností  

• cement, vápno, sádra 

Systematické měření obsahu přírodních radionuklidů zahrnuje měření hmotnostních aktivit 
radionuklidů Ra-226, K-40 a Th-228 a stanovení indexu hmotnostní aktivity z nich ve 
stavebním materiálu. Četnost měření je stanovena 1 x za 1 až 5 roků v závislosti na typu 
materiálu a způsobu jeho použití (viz tabulka č. 3 přílohy č. 10 uvedené vyhlášky). Měření 
mohou provádět pouze subjekty (laboratoře), které mají pro tuto činnost povolení Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost (§ 59 vyhlášky).  

Hodnocení výsledků vychází ze směrných hodnot (tabulka č. 2 přílohy č. 10 vyhlášky) 
indexu hmotnostní aktivity a z mezních hodnot (tabulka č. 1 přílohy č. 10 vyhlášky) 
hmotnostní aktivity Ra-226 ve stavebním materiálu. Je-li překročena mezní hodnota, nesmí 



  

být stavební materiál uveden do oběhu. Je-li překročena směrná hodnota a není –li překročena 
mezní hodnota, lze stavební materiál uvádět do oběhu pouze v případě, kdy náklady spojené 
se zásahem ke snížení obsahu přírodních radionuklidů jsou prokazatelně vyšší než rizika 
zdravotní újmy (tzv. optimalizace radiační ochrany).  

Podrobný popis postupu měření, hodnocení jeho výsledků i postupy, kterými se prokazuje 
optimalizace radiační ochrany, jsou uvedeny v Doporučení SÚJB „Měření a hodnocení obsahu 
přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech (2009)“, které je zveřejněno na webových 
stránkách SÚJB www.sujb.cz v části Dokumenty a publikace (dostupno z: 
<http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/SM_final.pdf>.  

Evidence výsledků systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve 
stavebním materiálu (§ 96 odst. 5. vyhlášky) zahrnuje: 

a) označení případně typ měřených materiálů, včetně původu hlavních surovin použitých pro 
jejich výrobu, 

b) roční objem výroby nebo dovozu, 

c) údaje charakterizující předpokládaný rozsah a způsob použití materiálů ve stavbách, 

d) výsledky měření jednotlivých vzorků včetně místa,  data a způsobu odběru , 

e) identifikaci laboratoře, která provedla rozbor. 

Evidované údaje se uchovávají nejméně po dobu 5 let od ukončení výroby nebo dovozu 
materiálu. 

Oznamování výsledků systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů 
ve stavebním materiálu Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost se provádí průběžně (§ 96 
odst. 6. vyhlášky), vždy nejpozději do 1 měsíce od obdržení výsledků měření. Předkládají se 
údaje podle bodů a) až e). Údaje podle bodů b) a c) a údaje o původu surovin podle bodu a) 
není třeba opakovaně oznamovat, pokud se od předchozího hlášení nezměnily. K předložení 
údajů dle bodů a) – c) je možno použít Evidenční list výrobce/dovozce stavebního materiálu 
(v příloze).   Případné další informace k problematice systematického měření a hodnocení 
obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech je možno získat na regionálních 
pracovištích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (v příloze).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Přílohy: 

 
Tabulka č. 1 
Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklid ů ve stavebním materiálu [L3] 

 

 
 
STAVEBNÍ MATERIÁL  

hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) 
použití pro 

stavby 
s obytnými 

nebo  
pobytovými 
místnostmi 

použití výhradně  
pro stavby jiné než 
s obytnými nebo 

pobytovými  
místnostmi 

cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny   
150 

 
500 

stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna 
stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 
stavební kámen  

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 

 
1000 

 

stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, 
umělé kamenivo 
keramické obkladačky a dlaždice 
písek, štěrk, kamenivo a jíly 
popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající 
v průmyslových procesech, hlušina a kaly pro 
stavební účely, stavební výrobky z nich jinde 
neuvedené 

materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební 
účely kromě radiačních činností 
cement, vápno, sádra 

(obsah podle tabulky č. 1 přílohy č. 10 vyhlášky) 



  

 
Tabulka č. 2  
Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklid ů ve stavebním materiálu [L3] 

 
stavební materiál 

index  
hmotnostní 

aktivity 
stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi, zejména zdící prvky, 
prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton 

 
0,5 

ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými 
nebo pobytovými místnostmi 

1 

stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi, veškeré stavební materiály 
určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních 
materiálů 

 
2 

(obsah podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 vyhlášky) 

Podrobnosti k tabulce č. 2: 

• Při překročení směrné hodnoty se stavební materiály, které jsou určeny k přímému 
zabudování do staveb, mohou uvádět do oběhu jenom ve zdůvodněných případech, 
kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou 
surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným 
vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. 

• Pokud jsou stavební materiály s překročenou směrnou hodnotou určeny výhradně 
k použití jako surovina pro výrobu jiných stavebních materiálů, nevyžaduje se 
provedení jiných zásahů, než je prokazatelné informování odběratele o obsahu 
přírodních radionuklidů v předmětném stavebním materiálu. V tomto případě se 
náklady na zásah nezohledňují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabulka č. 3  
Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklid ů ve stavebním materiálu [L3] 

STAVEBNÍ MATERIÁL  četnost   
rozborů 

stavební materiály učené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zejména zdící prvky, 
prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton) 

jednou za 
rok 

ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými 
nebo pobytovými místnostmi 

jednou za 
dva roky 

stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

jednou za pět 
let 

(obsah podle tabulky č. 3 přílohy č. 10 vyhlášky) 

Podrobnosti k tabulce č. 3: 

• Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních 
materiálech se považuje změření hmotnostních aktivit 226Ra, 228Th a 40K, provedené 
při prvním uvedení stavebního materiálu do oběhu, další měření v četnosti podle 
tabulky č. 3 a porovnání výsledků těchto měření s příslušnými mezními a směrnými 
hodnotami. 



  

  
 
 

Přehled kontaktních osob SÚJB 
 

územní působnost (okres) sídlo, adresa,  

jméno inspektora 

telefon 

 

Ostrava-město, Frýdek-Místek, 
Karviná, Opava, Nový Jičín, 
Olomouc, Šumperk, Jeseník , 
Bruntál, Přerov, Vsetín 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů,  
RNDr. Ivana Ženatá, vedoucí 
oddělení 
Syllabova 21,  
703 00 Ostrava 3 

555302720 

Hl.m.Praha, Benešov, Beroun, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 
Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-
východ, Praha-západ, Příbram, 
Rakovník 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů,  
Ing. Růžena Šináglová 
Senovážné nám. 9,  
110 00 Praha 1 

221624111           

České Budějovice, Český Krumlov, 
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, 
Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů, 
RNDr. Igor Kobzev 
poštovní schránka 10,  
370 07 České Budějovice 

389502711 

Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Rokycany, Klatovy, Domažlice, 
Tachov, Karlovy Vary, Cheb, 
Sokolov  

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů, 
Ing. Markéta Kupfová, CSc. 
Klatovská 200f,  
320 11 Plzeň 

378402715 

Ústí nad Labem, Teplice, Most, 
Chomutov, Litoměřice, Děčín, 
Louny, Česká Lípa, Liberec, 
Jablonec 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů, 
Mgr. M. Berčíková Trbolová 
Habrovice 52,  
403 40 Ústí n. L. 

417662711 

Semily, Trutnov,Jičín, Náchod, 
Hradec Králové, Rychnov nad 
Kněžnou, Pardubice, Chrudim, 
Havlíčkův Brod, Svitavy, Ústí nad 
Orlicí 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů, 
Ing. Hana Procházková 
Piletice 57,  
500 03 Hradec Králové 

495211471 

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Zlín, 
Břeclav, Hodonín, Uher. Hradiště, 
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Znojmo 

SÚJB,  
Oddělení přírodních zdrojů,  
Hana Jurkovská 
Tř. kpt. Jaroše 5,  
602 00 Brno 

515902771 
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