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1. ÚVOD 
Možnosti naší planety a tím i životního prostředí jsou omezené. Ať už ji chápeme 

jako zdroj surovin, místo a funkce potřebné k životu, nebo jako prostor po ukládání 

odpadů a znečištění všeho druhu. A proto se v posledních letech stále častěji skloňují 

termíny jako „udržitelnost“, „dopady na životní prostředí“, „globální oteplování“  

a „komplexní hodnocení výrobků a služeb“. Podrobně se o problematice limitů planety 

zmiňuje např. [1, 2]. 

Při hodnocení vlivu budovy na životní prostředí je třeba posoudit celý životní cyklus 

od těžby surovin pro výrobu materiálů použitých na stavbu, až po odstranění stavby  

na konci její životnosti a případnou recyklaci materiálů, aby nedocházelo pouze 

k přesouvání environmentálních problémů do jiných částí životního cyklu. Při návrhu 

budovy by se tedy projektant neměl zaměřit pouze na to, či bude stavba z ekologických 

materiálů a jaké množství energetických zdrojů se spotřebuje při jejím provozu, ale měl 

by také brát v úvahu vliv provozu stavby na okolní prostředí, kvalitu vnitřního 

mikroklimatu a v neposlední řadě také ekonomickou náročnost provozu budovy. 

Charakter a množství odebraných i dodaných látek do životního prostředí a jejich 

negativní dopad na něj se nejčastěji stanovuje metodou posuzování životního cyklu 

LCA (Life-Cycle Assessment) výrobku. Tato metoda patří mezi nejvýznamnější 

informační nástroje environmentální politiky. Aplikace LCA jsou zaměřeny na zlepšení 

environmentálních dopadů hodnoceného produktu. A to buď přímou cestou nebo 

nepřímým způsobem prostřednictvím ovlivňování chování na trhu, či prostřednictvím 

zjištění možností zlepšení. [3] 

Stavebnictví a průmyslová výroba stavebních materiálů jsou považovány za odvětví, 

které se řadí mezi přední znečišťovatele životního prostředí. Z toho důvodu je potřebné 

shromažďovat informace o životním cyklu stavebních materiálů, výrobků i staveb jako 

takových. Zároveň je nutné monitorovat stav životního prostředí. Dále je důležité 

informace a závěry z výzkumů na toto téma šířit mezi projektanty a investory.
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2. TEORETICKÉ POZADÍ PRÁCE A SOUČASNÝ STAV 
ENVIRONMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ OBYTNÝCH 
BUDOV V ČR A VE SVĚTĚ 

Obytné budovy představují dle Českého statistického úřadu přibližně 18 % stavební 

produkce (uvažováno období mezi lety 2004 až 2015) [4]. O´Cofaigh a kol. [5] uvádí,  

že rozhodnutí přijatá ve fázi návrhu budovy jsou schopná ušetřit až 40 % jejích 

environmentálních dopadů. Hmotnostní změny provedené v pozdějších stádiích návrhu 

mohou mít značný dopad na environmentální i ekonomickou náročnost budovy [6]. 

Přesto, že volba surovin patří mezi první možnosti optimalizace návrhu, jejich dodávky 

a výrobní procesy jsou extrémně závislé na faktorech mimo hranice posuzovaného 

životního cyklu (technologie, geografický zdroj, dostupnost na trhu apod.).  

Zahraniční LCA studie prováděné na obytné budovy nejčastěji uvažují s životností 

budovy 50 let. A často zahrnují pouze vybrané moduly životních cyklů budov. Existuje 

mnoho studií zaměřených na stavební materiály a často je jejich výstupem 

environmentální deklarace o produktu. 

Environmentální hodnocení budov a stavebních materiálů v České republice není 

povinné. Existuje zde národní certifikační schéma SBToolCZ, které bylo vyvinuto 

výzkumným centrem CIDEAS na Fakultě stavební ČVUT v Praze z mezinárodní 

metodiky SBTool. V ČR je možné se setkat i s jinými ratingovými systémy jako je LEED 

(neumožňuje hodnotit obytné budovy s méně než čtyřmi podlažími) a BREEAM. 

Hodnocených budov je prozatím jen malé procento. Na webových stránkách SBToolCZ 

[7] je ke dni 14.11.2017 uvedeno 7 certifikátů pro bytové domy a 21 certifikátů  

pro rodinné domy.  

Program pro tvorbu a zveřejňování EPD v České republice se řídí Pravidly 

Národního programu environmentálního značení NPEZ. Registrovaných a platných 

EPD stavebních výrobků v České republice ke dni 14.11.2017 je 33 (značnou část 

z toho tvoří tepelné izolace). Aktuální seznam uvádí [8]. 

Pro české projektanty a hodnotitele metodikou SBToolCZ je na internetu k dispozici 

interaktivní katalog stavebních materiálů a konstrukcí. Katalog uvádí environmentální 

parametry a technické parametry. K výpočtu environmentálních profilů katalog prozatím 

využívá nejrozsáhlejší mezinárodní databázi stavebních materiálů ecoinvent. Cílem je 

ve spolupráci s místními výrobci a dodavateli postupně doplnit data odpovídající 

českým podmínkám [9]. 
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3. CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem disertační práce je rozšíření vědění v oblasti hodnocení dopadů 

stavební činnosti na životní prostředí v poměrech České republiky. Byly sestaveny 

následující cíle disertační práce: 

1. sestavení a optimalizace modelu výroby lněné tepelné izolace v rozsahu  

„od kolébky po bránu“; 

2. sestavení a optimalizace modelu výroby tepelně izolačních bloků z kompozitního 

plastu „od kolébky po bránu“; 

3. sestavení a optimalizace modelů čtyř reálných obytných budov včetně množství 

scénářů pro fáze užívání a fáze konce životního cyklu (rozdílné četnosti výměn 

stavebních částí, různé způsoby nakládání s odpadem, zahrnutí fotovoltaického 

systému apod.); 

4. doporučení optimální funkční jednotky a podoby výsledného protokolu  

na základě zkušeností z analýzy LCA obytných budov; 

5. zjištění současného stavu výstavby z hlediska dopadů na životní prostředí  

(na základě analyzovaných budov) a vlivu jednotlivých konstrukčních částí  

a jednotlivých fází životního cyklu na tyto dopady. 

4. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 
Postup k dosažení cílů disertační práce lze shrnout do následujících kroků: 

1. literární rešerše; 

2. sběr vstupních dat pro model výroby lněné tepelné izolace od výrobců  

a z literatury a následné sestavení a optimalizace tohoto modelu; 

3. sběr vstupních dat pro model výroby vyvíjených tepelně izolačních bloků 

z kompozitního plastu a následné sestavení a optimalizace tohoto modelu; 

4. sestavení a optimalizace modelů analyzovaných budov včetně množství scénářů 

pro fáze užívání a fáze konce životního cyklu (rozdílné četnosti výměn 

stavebních částí, různé způsoby nakládání s odpadem, zahrnutí fotovoltaického 

systému apod.); 

5. provedení analýzy citlivosti hodnocených reálných budov na vstupní data a volbu 

referenčního toku; 

6. statistická analýza environmentálních dopadů životního cyklu hodnocených 

objektů a jejich částí. 
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4.1. Literární rešerše 
Výběr vhodného charakterizačního modelu (CML2001 – verze z listopadu 2010) byl 

stanoven na základě analýzy teoretických znalostí a publikovaných studií z oboru 

environmentálního hodnocení. A to především studií lokalizovaných na evropské 

podmínky a zaměřené na stavební materiály a budovy. Normalizace zvoleného 

charakterizačního modelu byla vybrána tak, aby odpovídala reálnému umístění místa 

stavby a charakterizačnímu modelu, tedy EU25+3 z roku 2010. 

Zdrojem environmentálních dat o materiálech a prvcích tvoří environmentální 

databáze ecoinvent verze 2.0 vyvinutá ve Švýcarsku (Ecoinvent Centre). Tato 

databáze je jednou z nejvíce kompletních databází pro procesy v evropském kontextu 

a je široce přijímána jako jedna z nejspolehlivějších. 

4.2. Sestavení modelu výrobní fáze životního cyklu lněné 
izolace 

Pro hodnocení lněné tepelné izolace byla zvolena zkrácená studie LCA „od kolébky 

po bránu“, a to z důvodu chybějících dat pro ostatní fáze životního cyklu tohoto 

výrobku. Byla navržena dvě opatření pro snížení environmentálních dopadů z výroby 

posuzovaného materiálu. 

4.3. Sestavení modelu výrobní fáze životního cyklu 
tepelné izolace z kompozitního plastu 

Pro hodnocení tepelně izolačních tvarovek z kompozitního plastu byla stejně jako  

u lněné izolace zvolena zkrácená studie LCA „od kolébky po bránu“, a to z důvodu 

chybějících dat pro ostatní fáze životního cyklu tohoto vyvíjeného výrobku. Byly 

sestaveny dva scénáře výroby lišící se kvalitou vstupních surovin. Analýzou citlivosti 

byl hodnocen vliv změny roční produkce na výsledné environmentální dopady z výroby 

materiálu. 

4.4. Sestavení modelů životního cyklu hodnocených 
budov 

Modely životního cyklu hodnocených budov byly sestaveny dle ČSN EN 15978. 

Zahrnují moduly výrobní fáze A1 až A3, moduly fáze užívání B2, B4, B6 a B7, moduly 

konce životního cyklu C2 až C4 a modul D hodnotící přínosy a náklady za hranicemi 

hodnoceného systému. Pro každou z hodnocených budov bylo sestaveno 14 až 16 

scénářů životního cyklu na základě dostupných dat o budově. Pro model označený 
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„BL“ a „BT“ byla sestavena citlivostní analýza pro zjištění vlivu stanovení 

předpokládané životnosti stavby na její environmentální dopady. Pro model „BL“ byl 

zároveň sestaven scénář „2 x 30 let“ pro doplnění zjištění vlivu různých scénářů oprav. 

4.5. Statistická analýza výsledků hodnocených budov 
Pro vyhodnocení výsledků sestavených životních cyklů budov bylo využito analýzy 

dominance. Analýza dominance byla aplikována jak na jednotlivé scénáře v rámci 

jedné budovy, tak na vzájemné porovnání stejných scénářů pro různé hodnocené 

budovy. 

5. VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH METOD ZPRACOVÁNÍ 

5.1. Posouzení výroby lněné tepelné izolace z hlediska 
jejích dopadů na životní prostředí 

Cílem tohoto posouzení bylo vytvoření komplexního modelu výroby tepelně 

izolačního materiálu z rostlinných vláken pro hodnocení environmentálních dopadů. 

Konzultací s pěstiteli lnu a pracovníky zpracovatelských a výrobních závodů byly 

získány informace o pěstování, zpracování lnu a následné výrobě desek tepelné 

izolace (modul A2 a A3 výrobní fáze životního cyklu materiálu dle ČSN EN 15978). 

Část této práce vznikla za finanční podpory projektu FAST-J-14-2522 (autor disertace 

je v projektu uveden jako řešitel).  

Nezbytná data o zemědělských procesech a množství vstupních materiálů (hnojení, 

pesticidy apod.) byla určena dle [10,11]. Byl zaveden zjednodušující předpoklad,  

že vypěstovaný len se využívá pouze pro výrobu hodnoceného materiálu. Následující 

obrázek (Obr. 1) znázorňuje zjednodušené schéma hodnoceného modelu výroby 

tepelné izolace z lněných vláken, a tedy modul A1 až A3.  

Hodnocení modelu fáze výroby materiálu bylo provedeno pomocí softwarového 

nástroje GaBi4 s využitím databází ecoinvent (verze 2.0). Hodnocený životní cyklus 

výroby tepelné izolace z lněných vláken je rozdělen do tří etap: 

- pěstování lnu; 

- zpracování surového lnu; 

- výroba lněné tepelné izolace. 

Referenčním tokem hodnoceného produktového systému je 1 kg tepelné izolace  

z lněných vláken. 
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Obr. 1: Schéma výroby tepelné izolace z lněných vláken [autor].  
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5.1.1. Vyhodnocení environmentálních dopadů lněné tepelné 
izolace 

Pro výpočet environmentálních dopadů byla v rámci této studie použita metodika 

CML 2001 – Nov. 2010 (vyvinutá v institutu environmentálních věd v Nizozemí)  

s použitím charakterizačního modelu této metodiky. Normalizované výsledky indikátorů 

kategorií dopadu v CML jsou získány s pomocí sady normalizačních faktorů  

pro geografickou úroveň EU 25+3 z roku 2010. 

Pokud bychom výsledky členili do modulů dle ČSN EN 15804 (modul A1 až A3), 

největší dopady na životní prostředí by vykazoval modul A1 – získání surovin (78,5 % 

normalizovaných dopadů). Doprava – modul A2 se podílí na 11,3 % normalizovaných 

environmentálních dopadů. Modul A3 představující veškeré výrobní procesy  

a nakládání s odpadem vzniklým při výrobě zodpovídají za 10,2 % environmentálních 

dopadů. Další výsledky jsou uvedené v disertační práci. 

ADP elements

ADP fossil

AP

EP

FAETP

GWP 100 years

GWP, excl biogenic
carbon

HTP

MAETP

ODP

POC

TETP

Vliv etap výroby lněné tepelné izolace na její 
environmentální dopady

Etapa výroby  - pěstování lnu Etapa výroby  - zpracování lnu

Etapa výroby  -výroba TI

 

Graf 1: Vliv fází výroby lněné tepelné izolace na její environmentální dopady. 

 

Pokud bychom chtěli snížit environmentální dopady výroby lněné tepelné izolace, 

nabízí se dvě řešení. Prvním řešením je nahrazení anorganických hnojiv hnojivy 

organickými. Organická hnojiva obsahují méně živin než anorganická, a tak k dosažení 
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stejného efektu hnojení je třeba mnohem vyšší množství organických hnojiv. Pokud 

bychom chtěli nahradit uvažovaná anorganická hnojiva v hodnoceném životním cyklu, 

museli bychom uvažovat např. 11538,9 kg sušeného drůbežího hnoje na 1 ha pole. 

Tímto opatřením by došlo k úspoře environmentálních dopadů modulu A1 o 21,8 %. 

Úspora celkových environmentálních dopadů výroby lněné teplené izolace by byla  

17,1 %. Další nespornou výhodou použití organických hnojiv je zlepšení schopnosti 

půdy zadržet vodu.  

Druhou možností, jak snížit environmentální dopady životního cyklu výroby lněné 

tepelné izolace, je změna z kamionové na železniční přepravu (včetně přepravy 

z vlakové stanice). Nahrazení se týká kamionové dopravy BiCo vlákna, dopravy 

zpracovaného lnu do výrobního závodu a dopravy surového lnu a příměsí  

do zpracovatelského závodu. Přijetím tohoto opatření dochází k úspoře v modulu A2  

o 10,5 % environmentálních dopadů. Což znamená úsporu 1,2 % environmentálních 

dopadů z celého životního cyklu výroby tepelné izolace z lněných vláken.  

Při zavedení obou opatření by došlo k úspoře 18,3 % dopadů na životní prostředí  

z hodnocené výroby tepelné izolace. Ekonomický dopad těchto opatření není 

hodnocen. 

5.2. Posouzení výroby tepelné izolace z kompozitního 
plastu z hlediska dopadů na životní prostředí 

V rámci projektu FAST-J-12-1773 byl vytvořen model výroby výrobku z tepelně 

izolačního kompozitního plastu z druhotných surovin a vliv tohoto modelu na životní 

prostředí byl hodnocen metodikou LCA (autor této disertační práce je spoluřešitelem 

projektu). Tento projekt navazuje na projekt FAST-S-11-40/1292 v jehož rámci byl tento 

výrobek vyvinut. Pro tento materiál byl udělen užitný vzor č. 20388 [12] a patent  

č. 302851 [13] a pro jeho výrobu byla navržena nová koextruzní penetrační linka, užitný 

vzor č. 22361 [14] a patent č. 303330 [15].  

Do hodnocení výroby izolačních bloků z kompozitního plastu z druhotných surovin 

nebyly zahrnuty procesy dopravy jednotlivých surovin ani doprava v rámci 

zpracovatelského závodu. A to vzhledem k tomu, že materiál je stále ve vývoji a jeho 

sériová výroba je prozatím pouze teoretická. 

Funkční jednotkou posuzovaného výrobkového systému je výroba tepelně 

izolačního bloku z kompozitního plastu z druhotných surovin. Referenčním tokem je  

1 kg hotového výrobku. Pro hodnocení byl použit databázový nástroj GaBi4, 

charakterizační model CML 2001 -  Nov. 10 a příslušná normalizace EU 25+3. Rovněž 
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byly hodnoceny indikátory dopadu popisující spotřebu obnovitelných a neobnovitelných 

zdrojů primární energie. 

Poměr pojiva a plniva byl určen na základě experimentů. Jako pojivo se používá 

recyklovaný polypropylen a jako plnivo napěněné granule z odpadního skla. Hranice 

výrobkového systému zahrnují i recyklaci vstupních surovin.  

V rámci disertační práce byly sestaveny dva typy scénářů životního cyklu výroby 

tepelně izolačních bloků z kompozitního plastu lišící se v kvalitě (čistotě) vstupních 

surovin, a tedy nutností procesu jejich mokrého čištění. V hodnocených modelech 

výroby je uvažováno s produkcí 1145,3 t materiálu ročně. 

Veškerý odvoz odpadu na místo odstranění se uvažuje vzdáleností 50 km. Vstupní 

suroviny určené k recyklaci (odpadní polypropylen a odpadní sklo) nemají přiřazený 

žádný databázový proces a nevykazují žádné dopady na životní prostředí, protože 

jejich předchozí využití a primární výroba jsou za hranicemi posuzovaného životního 

cyklu. 

 

 
 

Obr. 2: Schéma výrobní linky tepelně izolačních bloků z kompozitního plastu. [autor] 
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Obr. 3: Schéma výrobního/recyklačního procesu granulátu z expandovaného skla. 

[autor] 
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Obr. 4: Schéma uvažované linky pro výrobu/recyklaci polypropylénového granulátu 

z polypropylénu vytříděného v plastovém odpadu. [autor] 
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5.2.1. Vyhodnocení environmentálních dopadů tepelné izolace 
z kompozitního plastu 

Vypuštěním procesu mokrého čistění vstupních surovin určených k recyklaci, a tedy 

použitím průmyslového odpadu dojde k úspoře environmentálních dopadů o 43,5 % 

(normalizované výsledky). Největší dopady na životní prostředí hodnoceného 

produktového systému vznikají při recyklaci polypropylenu. Největším znečišťovatelem 

životního prostředí v této fázi výroby je spotřeba elektrické energie pro provoz 

výrobní/recyklační linky. 

V případě kategorií dopadu popisujících spotřebu primárních energií dochází  

při vynechání procesu mokrého čistění vstupních surovin určených k recyklaci 

ke snížení primární energie z obnovitelných surovin o 72,9 % a u celkové spotřeby 

primární energie o 31,9 %. 

Je třeba si uvědomit, že zvýšením kvality vstupních surovin zvýšíme ekonomickou 

náročnost výroby a zároveň snížíme schopnost výrobku obstát v konkurenčním boji. 

Analýzou citlivosti byl sledován vliv změny roční produkce na environmentální dopady 

hodnocené výroby tepelně izolačních bloků z kompozitního plastu a byl shledán 

zanedbatelným. Další výsledky jsou uvedeny v disertační práci. 

5.3. Hodnocení rodinných domů metodikou LCA 
Detailní zprávy z LCA hodnocení posuzovaných budov jsou přílohou disertační 

práce (přílohy na CD). Jsou v nich uvedeny veškeré zavedené předpoklady  

a podmínky hodnocení, inventarizační tabulky, použité databázové procesy a veškeré 

výsledky hodnocení. Tyto zprávy mohou také sloužit jako vzorové protokoly  

o provedených LCA studiích hodnotících životní cyklus budov.  

      

 

Obr. 5: Vybrané pohledy hodnocených objektů (zleva „BT“, „BC“, „BL“ a „BD“). 
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Scénáře životních cyklů budov jsou členěny do čtyř skupin. První skupina jsou 

scénáře, které odráží změnu environmentálních dopadů pro různé způsoby nakládání 

s odpadem. Druhou skupinu tvoří scénáře, které odráží změnu environmentálních 

dopadů pro různé způsoby určení životnosti komponent a materiálů použitých  

při výstavbě a opravách či výměnách. Třetí skupina je tvořena scénáři, které se liší 

způsobem užívání budovy (konstantní/neměnné či dynamické/proměnné obsazení 

budovy). Čtvrtá skupina scénářů jsou ty, které zahrnují hodnocení fotovoltaických 

panelů umístěných na budově a export jimi vyrobené energie. Podrobný popis 

hodnocených scénářů je uveden v disertační práci. 

 

Tab. 1: Základní charakteristiky hodnocených domů 

Údaj 

Měrná 
jednotka 

Hodnocená budova 

BC BD BL BT

Užitná plocha m2 38,42 109,2 110,5 111,8

Objem budovy m3 162,9 508,5 450,2 498,1

Energetická 
náročnost budovy 

- B A C A 

Celková dodaná 
energie (užívání 
budovy) 

MWh/rok 7,849 12,5858 22,156 8,637 

Počet bydlících 
osob 

osoba 2 5 4 4 

Počet podlaží - 1 1 2 2

Typ stavby - 
sloupková 

dřevostavba 
s FV

rámová 
dřevostavba

panelová 
dřevostavba 

stavba z 
plynosilikátu

Převažující materiál 
rámů výplní otvorů 

- dřevo dřevohliník plast dřevohliník 

5.3.1. Vyhodnocení environmentálních dopadů rodinných domů 

Pro výpočet environmentálních dopadů byl použit software, environmentální 

databáze, charakterizační model a normalizace stejné jako pro hodnocení vybraných 

materiálů (viz výše). Podrobné výsledky jsou uváděné v protokolech o LCA hodnocení 

jednotlivých domů (přílohy disertační práce na CD). 

Z následujícího grafu je patrné, že budova „BL“ má z hodnocených budov 

překvapivě nejnižší environmentální dopady, i přes to, že se jedná o budovu 

energetické třídy C. To je způsobeno využitím zemního plynu a o to nižší spotřebou 
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elektrické energie. To ovšem neplatí, pokud bychom porovnali kategorie dopadu 

popisující spotřebu primárních energií.  

 

 

Graf 2: Normalizované výsledky scénářů hodnocených budov. 

 

Modul B7, který hodnotí provozní spotřebu vody je značně citlivý na obsazenost 

budovy, a to z důvodu jejího stanovení na základě denní spotřeby jedné osoby. Ovšem 

vliv modulu B7 na environmentální dopady celého životního cyklu budovy je 

zanedbatelný. 

Vliv modulů A4, A5 a C2 lze také označit jako zanedbatelný. Podíl každého z nich  

na celkových environmentálních dopadech nedosahuje ani 0,5 %. Nejvýznamněji se  

na environmentálních dopadech budovy podílí moduly B4 a B6. V hodnocených 

variantách scénářů budov modul B4 tvoří až 46 % environmentálních dopadů životního 

cyklu budovy. Modul B6 může tvořit až 88,5 % environmentálních dopadů životního 

cyklu budovy. 

Citlivost modulu B6 na započítání vlivů obsazenosti budovy, zhoršování tepelné 

účinnosti kotle a zvyšování tepelných ztrát výplněmi otvorů v důsledku jejich stárnutí, 

není významná (max. 3,5%). Rozhodující vliv na výsledky tohoto modulu provozní 

spotřeby energií má doba užívání stavby a zdroj spotřebovávané energie.  

Z výsledků je patrné, že modul D, byť zahrnuje informace za hranicemi životního 

cyklu, má na něho významný vliv a jeho hodnocení může snížit environmentální 
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dopady životního cyklu budovy až o 27 % (průměrně o 11,8 %). To je dáno především 

tím, že k největším úsporám environmentálních dopadů dochází v rámci modulu B4, 

který jak již bylo zmíněno je jedním z největších přispěvovatelů k zátěži životního 

prostředí v rámci budovy. Tento modul je zatížen zjednodušeními v nahrazení primární 

výroby v rámci této studie. Bylo by třeba dalšího zpřesnění v procesech recyklace  

a podílu druhotných surovin použitých při primární výrobě materiálů (především  

u ocelových výrobků a skla). 

Rozdíly ve scénářích modulu C3 a C4, a tedy vliv nakládání s demoličním odpadem 

je zanedbatelný a nepřesahuje 2 % environmentálních dopadů tohoto modulu. V celém 

životním cyklu budovy to představuje přibližně 0,05 % dopadů na životní prostředí. 

Zahrnutí fotovoltaických panelů umístěných na střeše budovy „BC“ do hodnocení 

životního cyklu budovy včetně přínosů jimi vyrobené exportované energie dochází  

k úsporám environmentálních dopadů celého životního cyklu budovy o 5 až 6 %. 

 

 
 

Graf 3: Podíl modulů životního cyklu budovy na její environmentální dopady. 

5.3.2. Citlivostní analýza vybraných modelů životních cyklů 
budov 

V rámci analýzy citlivosti byl zjišťován vliv změny uvažované životnosti stavby  

na dopady na životní prostředí. Citlivostní analýza byla provedena pro budovu 

panelové dřevostavby „BL“ a budovu zděnou z plynosilikátových tvárnic „BT“.  
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Pro všechny moduly užívání stavby byly vybrány dynamické scénáře, tak jak jsou 

definované v kapitole 2 disertační práce, jako extrémní podmínky. Interval mezi nimi byl 

rozdělen po pěti letech provozu. Tedy se v rámci citlivostní analýzy posuzuje pro každý 

modul 9 scénářů s životností od 60 do 100let. 

Pro uvažovaný způsob užívání stavby se při změně požadované životnosti ze 60  

na 100 let zvýší environmentální dopady modulu B6 přibližně o 67 % ve všech 

kategoriích dopadu (uvažováno na celý životní cyklus budovy, při přepočtu na rok 

provozu stavby klesnou normalizované environmentální dopady o 8 až 10 %).  

Z environmentálních dopadů vyčíslených na m2 a rok užívání stavby je vidět,  

že hodnocená stavba je z environmentálního hlediska nejefektivnější při životnosti  

75 let, a tedy před nejnutnějšími opravami (mimo nejdelší uvažované životnosti). Pokud 

bychom uvažovali demolici budovy (až na základovou desku) po 30 letech užívání a její 

opětovného vystavění a užívání po dobu dalších 30 let dochází k navýšení 

environmentálních dopadů pouze o 0,5 % oproti scénáři užívání a opravování budovy 

po dobu 60 let. Podrobněji je možné se o této variantě dočíst v disertační práci. 

 

Graf 4: Normalizované environmentální dopady citlivostní analýzy vyčíslené na m2 

užitné podlahové plochy a rok provozu budovy. 

 

Dále byl zkoumán vliv použitého energetického mixu pro výrobu elektrické energie 

na environmentální dopady životních cyklů všech hodnocených budov. Pokud bychom 

zaměnili v modulu B6 český energetický mix například za francouzský, došlo by 

k výrazné změně v celkových environmentálních dopadech životního cyklu budov. 
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Scénář modul B6.1 by vykazoval o 73 až 83 % nižší environmentální dopady. Tato 

změna je způsobena rozdílnými zdroji elektrické energie. Česká republika využívá více 

fosilních paliv, zatímco Francie je silně závislá na jaderné energii. Na celkových 

dopadech životního cyklu (bez zahrnutí modulu D) se změna z českého na francouzský 

energetický mix projeví snížením environmentálních dopadů o 38,5 % a výraznou 

změnou významnosti jednotlivých modulů životního cyklu. Svázané environmentální 

dopady se stávají významnějšími než dopady způsobené provozní spotřebou energií. 
 

 

                          

 

 

Graf 5: Vliv použitého energetického mixu na rozložení environmentálních dopadů 

vybraných scénářů životního cyklu budovy mezi jednotlivé moduly. 

 

Konstrukčními prvky, které se nejzásadněji podílí na výsledných dopadech jsou 

výplně otvorů a konstrukce obsahující tepelné izolace (střecha včetně střešního pláště, 

nenosné konstrukce). 
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6. VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ 

POZNATKY 

Po provedení analýz životního cyklu obytných budov je patrný významný vliv 

modulů, které zahrnují primární výrobu a spotřebu energií, zároveň můžeme pozorovat 

nezanedbatelný přínos zahrnutí modulu D do hodnocení obytné budovy  

Vyhotovená disertační práce může napomoci lépe pochopit environmentální 

hodnocení obytných budov metodikou LCA. Disertační práce svým rozsahem pokrývá 

jen malou oblast stavební činnosti. Metodika LCA je světově uznávaná ve všech 

oborech lidské činnosti, a proto má vzhledem k populačnímu vývoji velký potenciál.  

Hlavní náplní disertační práce bylo provedení LCA studií čtyř obytných budov  

a analýza různých vlivů na jejich environmentální dopady. 

Na základě poznatků z provedených studií obytných budov byla posouzena 

vhodnost úrovně definice funkčního ekvivalentu a doporučený obsah protokolu  

o provedení LCA studie. 

Dále byly sestaveny modely výrobních fází životního cyklu vybraných tepelně 

izolačních materiálů za účelem možného doplnění environmentálních databází. 

Vzhledem k tomu, že to není cílem disertační práce nebyly tyto materiály porovnávány 

s jinými tepelnými izolanty ani vzájemně mezi sebou. 

6.1. Shrnutí závěrů z hodnocení výrobní fáze životního 
cyklu tepelné izolace z lněných vláken 

Byl sestaven model výroby tepelné izolace z lněných vláken a vyhodnoceny jeho 

dopady na životní prostředí. Referenčním tokem hodnoceného produktového systému 

je 1 kg tepelné izolace.  

Výroba lněné tepelné izolace ve výrobním závodě, má ze tří etap (pěstování lnu, 

zpracování lnu, výroba konečného produktu tepelné izolace) hodnoceného životního 

cyklu výroby největší vliv na většinu indikátorů kategorií dopadu. Na potenciál 

eutrofizace má zásadní vliv pěstování lnu, a to především způsob jeho hnojení 

(zejména oxidem fosforečným a dusíkem). Společně se podílejí na 85 % 

environmentálních dopadů této etapy výroby lněné tepelné izolace.  

Ze zpracování lnu ve zpracovatelském závodě nejvíce zatěžuje životní prostředí 

spotřeba elektrické energie. Stejně tak je tomu i u etapy výroby výsledného produktu.  
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Snížení environmentálních dopadů výroby hodnoceného materiálu až o 18 % lze 

dosáhnout zavedením následujících opatření: 

- použití organických hnojiv místo anorganických; 

- nahrazení části kamionové dopravy železniční přepravou. 

Dalšího snížení environmentálních dopadů by bylo možné změnou zdrojů energie,  

to je ovšem změna, která je za hranicemi hodnoceného produktového systému a je 

závislá na místě výroby. 

6.2. Shrnutí závěrů z hodnocení výrobní fáze životního 
cyklu tepelné izolace z kompozitního plastu 

V rámci disertační práce byl hodnocen zkrácený životní cyklus „od kolébky po bránu“ 

tepelně izolačních bloků z kompozitního plastu z druhotných surovin. Tento materiál je 

dosud vyvíjen a jedná se tedy o teoretický model výroby, který je možné nadále 

upravovat, tak aby došlo k environmentální i ekonomické optimalizaci výroby. Funkční 

jednotkou posuzovaného výrobkového systému je výroba tepelně izolačního bloku 

z tohoto materiálu. Referenčním tokem je 1 kg hotového výrobku. 

Byly sestaveny dva typy scénářů výroby hodnoceného produktového systému lišící 

se kvalitou vstupní suroviny, a tedy zahrnutím mokrého procesu čištění surovin 

určených k recyklaci. Vypuštěním procesu mokrého čistění vstupních surovin dojde 

k úspoře environmentálních dopadů o 43,5 % (normalizované výsledky). Největší 

dopady na životní prostředí hodnoceného produktového systému vznikají při recyklaci 

polypropylenu. Největším znečišťovatelem životního prostředí v této fázi výroby je 

spotřeba elektrické energie pro provoz výrobní/recyklační linky. V případě kategorií 

dopadu popisujících spotřebu primárních energií dochází při vynechání procesu 

mokrého čistění vstupních surovin určených k recyklaci k snížení celkové spotřeby 

primární energie o 31,9 %. Kvalitnější vstupní suroviny ovšem znamenají zvýšení 

ekonomické náročnosti výroby a tím snížení tržní konkurenceschopnosti.  

Citlivostní analýza prokázala zanedbatelný vliv předpokládané výše roční produkce 

tepelného izolantu. Při více jak dvojnásobné roční produkci dojde k snížení 

normalizovaných environmentálních dopadů o 0,04 %. 

6.3. Shrnutí závěrů z hodnocení životního cyklu 
vybraných reálných staveb 

Byly sestaveny čtyři modely životních cyklů rodinných domů a pro každou z nich 

okolo 15 scénářů (celkem 60 scénářů). Z výsledků těchto scénářů lze vyčíst vliv 
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jednotlivých modulů a fází životního cyklu na celkové environmentální dopady obytné 

budovy. Fáze užívání budovy je zodpovědná za 85,3 % environmentálních dopadů, 

fáze výstavby za 11,9 %. a fáze konce životního cyklu za 2,8 %. Zahrnutím modul D  

je možné dopady stavby na životní prostředí značně snížit a měl by tedy být nedílnou 

součástí LCA studií.  

Konstrukčními prvky, které se nejzásadněji podílí na výsledných dopadech jsou 

výplně otvorů a konstrukce obsahující tepelné izolace (střecha včetně střešního pláště, 

nenosné konstrukce). 

Environmentální dopady životního cyklu stavby nejsou citlivé na zvolené scénáře 

oprav či na způsob nakládání se stavebním odpadem. Avšak jsou značně citlivé na 

životnost budovy, což je důsledek velkého vlivu energetické spotřeby ve fázi užívání. 

Modul B6, ve kterém se tato spotřeba hodnotí se podílí na více jak 55 % 

environmentálních dopadů z celého životního cyklu. V úvahu je nutné vzít citlivost 

modulu B6 na zvolený energetický mix (data lokalizovaná pro ČR z roku 2008). V rámci 

disertační práce byla vyhodnocena varianta s použitím francouzského energetického 

mixu pro výrobu elektřiny. Touto změnou došlo ke snížení environmentálních dopadů  

o 38,5 % a k výrazné změně významnosti jednotlivých modulů životního cyklu. 

Svázané environmentální dopady se tak staly významnějšími než dopady způsobené 

provozní spotřebou energií.  

Je třeba si uvědomit, že skutečná spotřeba energií v rámci fáze užívání je ovlivněna 

mnoha faktory (např. vyšší teplotou vnitřního vzduchu, než se předpokládalo, vyšší 

výměnou vzduchu, nebo odchylkami skutečného provedení stavby od projektové 

dokumentace). Tyto faktory mohou během celé doby užívání (běžně uvažovaných  

50 let) značně ovlivnit celkové environmentální dopady. 

Citlivostní analýzou provedenou na dvou hodnocených objektech (dřevostavba  

a zděná stavba z plynosilikátu) byla vyhodnocena životnost budovy 75 let jako 

nejefektivnější z environmentálního hlediska. 

Obecně tedy platí, že pro environmentální hodnocení budovy je důležitá 

předpokládaná životnost stavby a způsob užívání budovy. Studie potvrzuje nutnost 

zaměření se na úspory energií spotřebovávaných v rámci provozu budovy, ale 

upozorňuje na významnější potřebu získávání energií čistším způsobem, a tedy 

apeluje na přechod od uhelných elektráren k jaderným. A zároveň s tím na potřebu 

snížení svázaných environmentálních dopadů. 
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6.4. Závěry pro technickou praxi 
Disertační práce se zaměřuje především na současnou situaci v navrhování 

obytných budov v ČR a z ní plyne nutnost zaměření se na kvalitu projektové 

dokumentace a kvalitní provedení stavebních konstrukcí pro zajištění co nejmenší 

odchylky mezi předpokládanými a skutečnými environmentálními dopady budov. Dále 

se potvrzuje potřeba snižování spotřeby energií v rámci užívání stavby, ale jako 

důležitější se jeví produkce energií s nízkými emisemi a vyšší energetickou účinností. 

Při získávání energie z fosilních paliv se uvolňují oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxid 

dusnatý, prach atd. Toto znečištění může změnit nebo narušit ekologický systém. 

Na základě zkušeností z provedených studií obytných budov jsem stanovila obecná 

pravidla pro volbu vhodné funkční jednotky a podobu protokolu o provedené LCA 

studii. Podrobněji se o této tématice zmiňuji v kapitole 6.4 a 6.5 disertační práce. 

6.5. Možnosti dalšího výzkumu 
Metodiku posuzování životního cyklu staveb jsem v disertační práci řešila jen  

na omezeném množství novostaveb rodinných domů. Rozšířením o bytové domy by 

došlo ke zpřesnění výsledků vlivů jednotlivých fází životního cyklu novostaveb 

obytných budov a k přesnějšímu určení citlivosti výsledků na jednotlivé parametry 

budovy. 

Pro provedená hodnocení budov sloužila jako podklad především projektová 

dokumentace a energetický průkaz budovy. Jako další typ podkladu pro hodnocení 

budov by mohl sloužit například položkový rozpočet či skutečné množství materiálů  

a energií spotřebované v rámci výstavby, roční vyúčtování spotřeb energií apod. Bylo 

by vhodné zjistit vliv typu podkladu pro inventarizační analýzu na výsledky 

environmentálních dopadů stavby. Stejně tak by bylo vhodné dlouhodobé sledování 

energetických spotřeb, oprav a výměn v průběhu užívání konkrétních staveb 

v porovnání s uvažovanými scénáři v době návrhu stavby.  

Další náplní výzkumu může být také: 

 hodnocení vlivu materiálových variant použitých na stavbu konkrétní budovy 

včetně ovlivnění uvažované spotřeby energií v průběhu užívání; 

 hodnocení vlivu započítání modulů a procesů životního cyklu budovy, které 

v této práci nejsou řešeny (úklidové procesy, zařízení staveniště apod.); 

 hodnocení vlivu použitých databází; 
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 zaměření se na jiný typ budov (průmyslové stavby, stavby občanské 

vybavenosti apod.); 

 porovnání vhodnosti nové výstavby oproti rekonstrukcím a renovacím budov; 

 zpřesnění způsobu nakládání se stavebním odpadem; 

 aktualizace databázového procesu energetického mixu pro Českou republiku; 

 sestavení modelů výroby a likvidace dosud nehodnocených stavebních 

materiálů ve spolupráci s výrobci. 

 

Konec životního cyklu stavebních výrobků je, jak uvádí [16] pravděpodobně jednou  

z nejkomplikovanějších fází modelování životního cyklu budovy kvůli vysoké nejistotě 

procesů, ke kterým dochází v budovách ve vzdálené budoucnosti. Tato etapa životního 

cyklu by měla být podrobně studována a přes to, že si nemůžeme být jistí, jaké dopady 

na životní prostředí v této fázi vzniknou, jejich kvantifikace umožňuje zefektivnění úsilí 

snižování environmentálních dopadů z demolice či dekonstrukce budov.  

Dále by bylo vhodné vypracovat uživatelsky jednoduchý software (vhodný pro české 

podmínky) pro orientační výpočet environmentálních dopadů projektované stavby a tím 

zpřístupnění takového hodnocení projekčním kancelářím. Z environmentálního 

hodnocení by se tak mohla stát běžná součást projekční praxe. 
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9. ABSTRACT 
Life-Cycle Assessment (LCA) is an analytic method for evaluation of environmental 

impacts of products, services and technologies. It is associated with all the stages of a 

product's life. The environmental impacts are evaluated on the basis of material and 

energetic flows, which are in influence with the environment. These impacts are always 

determined in the relation with the function of the product or the service and so it is 

possible to compare them with the other alternatives. 

One of the most important reasons why I have chosen this dissertation thesis subject 

was the growing public interest in impacts of the building constructions on the 

environment and human organism. 

Only a few experts and scientific research centres deal with the problem of 

environmental impacts of the buildings in the Czech Republic so the main goal of this 

thesis is to help with a spreading a knowledge about it. There are four main problems 

to solve in the thesis: determination of environmental impacts of selected materials 

which are missing in available databases, creation of life cycle models of evaluated 

buildings, determining the most appropriate functional unit and determining the 

contents of the recommended LCA protocol for building analysis. 

In the first phase of the thesis there was built a detailed life cycle model of the 

reference building on the basis of available documents and databases. This "cradle to 

cradle" LCA model was then optimized for a large number of life cycle scenarios to 

determine the significance of the impact of individual variables on the overall 

environmental impact of the building. The knowledge gained from this analysis was 

applied to the lifecycle models of other buildings and then there was assembled the 

recommended form of the LCA protocol. In the final stage, the results of the 

environmental impacts were quantified on the different functional units which were used 

for determining the appropriate form. 

The LCA model "from cradle to gate" of the fiber thermal isolation was assembled 

sequentially as the inventory data was obtained. Then it was optimized and was found 

the measures to reduce its environmental impacts. Similarly there was assembled a 

model for the production of thermal insulating blocks of composite material, which is 

currently in the development phase and which is sensitive to environmental impact 

results to the projected annual production. 

 


