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Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z.s. 
Tiskařská 10/257 
108 00 Praha 10 
IČ 65352262 
 

 
26.6.2020 Praha 
 
 
 
Vyjádření Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR k letáku RADONtest s.r.o.  
 
 
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z.s. sdružuje přední výrobce a dodavatele 
asfaltových pásů v ČR a jeho základním cílem je šíření a podpora vzdělanosti v 
oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, zajišťující mimo jiné i ochranu 
staveb proti radonu z podloží. 
 
Během naší činnosti jsme se opakovaně setkali s informačními letáky oslovující 
investory staveb, stavební firmy a projektanty, obsahující zavádějící a neodborné 
informace týkající se použití průmyslově vyráběných asfaltových pásů pro ochranu 
staveb proti radonu z podloží. Tento leták (viz příloha) je šířen jako příloha protokolu 
o měření radonového indexu stavby prováděného RADONtest s.r.o. Na Nivkách 420, 
Třebíč, IČ 27690482, zastoupené Mgr. Michalem Sochorem. 
 
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR považuje zmíněné vyjádření za neodborné a 
matoucí jak laickou, tak odbornou veřejnost a svědčí o technické neznalosti nebo 
zaujatosti RADONtest s.r.o. 
  
Není pravda, že asfaltové pásy „vždy pouze slepíte horní a spodní nahřátou 
asfaltovou vrstvu“. Asfaltové pásy při pokládce natavují hořákem roztavením a 
smísením asfaltové hmoty v přesahu spodního a horního pásu. Po zatuhnutí vzniká 
homogenní spoj. 
  
Není pravda že „technicky je nemožné pružně a elasticky těsně naizolovat 
neprůtažnou a při ohnutí praskající asfaltovou lepenku“. Současné asfaltové 
pásy se vyrábějí s modifikovaného asfaltové hmoty, jejíž základní charakteristikou je 
průtažnost a ohebnost. Chování asfaltového pásu je dána jak samotnou asfaltovou 
hmotou, tak také typem nosné vložky. Asfaltové pásy se používají jak v ploše, tak i 
pro opracování detailů a prostupů izolací. Pro opracování prostupů se používají 
zavedené a prověřené technologické postupy. 
 
Není pravda, že „všechny asfaltové izolace mají navíc podstatně nižší životnost 
a to maximálně 20 roků“. Asfaltové pásy mají dostatečnou životnost na to, aby ve 
stavbě spolehlivě fungovali alespoň tak dlouho, jako je předpokládaná životnost 
běžné stavby v řádu min. 50 let. Stavby, ve kterých běžně žijeme, jsou toho 
dostatečným důkazem. 
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Není pravda, že asfaltové pásy „jsou již pro zodpovědně a bezpečně řešenou 
ochranu staveb nepoužitelné“. Použití asfaltových pásů je tradiční a prověřené 
řešení ochrany staveb proti vodě a pronikání radonu. Uplatňují se jak ve stavbách 
občanské vybavenosti, tak i v průmyslových stavbách. Asfaltové pásy vynikají 
především vysokou spolehlivostí, mechanickou odolností a ověřenou technologií 
pokládky. 
 
Asfaltové izolace proti radonu jsou mimo jiné doporučovány Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost, který se také vůči uvedeným aktivitám RADONtest s.r.o. jasně 
vymezil. Vyjádření SÚJB je k nahlédnutí na sekretariátu SVAP. 
 
 
Příloha: leták RADONtest s.r.o 
 
 
ing. Aleš Kupka 
předseda SVAP 
 
ing. Zdeněk Plecháč 
výkonný předseda SVAP 
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