
Problematika posuzování životního 
cyklu stavebních materiálů a 
stavebních konstrukcí ve vztahu k CO2

Vladimír Kočí

1



Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU č. 305/2011
� Směrnice stanovuje harmonizované podmínky uvádění 

stavebních výrobků na trh a nahrazuje Směrnici Rady 
89/106/EHS o stavebních výrobcích.

� Přibyl 7. požadavek na udržitelné využívání přírodních 
zdrojů stanovující, že: "Stavba musí být navržena, 
provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a: a) 
recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po 
zbourání; b) trvanlivost staveb; c) použití surovin a 
druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při 
stavbě.“

� Jednou z možností jak prokázat soulad s touto směrnicí 
je LCA a environmentální prohlášení o produktu (EPD). 
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Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti 
budov ČSN EN ISO 15643-2:2011

Překlad ISO J. Hodková 



LCA ve stavebnictví – ISO normy

� ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování 
udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování 
environmentálních vlastností

� ISO 15392 Udržitelnost výstavby budov – Obecné 
principy

� ISO 21930 Udržitelnost výstavby budov –
Environmentální prohlášení o stavebních výrobcích

� prEN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální 
prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie

� prEN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování 
environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda
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Související ISO normy

� ČSN EN ISO 14040/44 – Posuzování životního cyklu

� ČSN EN ISO 14025 Environmentální deklarace o 
produktu - Ekoznačení typu III. (EPD)

� ISO 14006:2011 – Ekodesign

� ISO 14045 – Ekoinovace

� ISO 14067 - Výpočet uhlíkové stopy
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Životní cyklus výrobku
Life Cycle Assessment - LCA

� Analytický nástroj 
hodnocení 
environmentálních dopadů 
produktů

� ČSN EN ISO 14040 a 44
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Koncepce životních cyklů
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Suroviny Zpracování Výroba Spotřeba Odstranění

Suroviny Zpracování Výroba Spotřeba Odstranění



Diagram materiálových a 
energetických toků
Výroba Foranu – CH3CCl2F
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� Při definování rozsahu studie musí být vypracován jasný 
a přesný popis vymezující funkce výrobku.

� Funkční jednotka je vztažnou hodnotou těchto 
vymezených funkcí.

� Je v souladu s cílem a rozsahem studie

� Jasně definovatelná a měřitelná

� Po definování funkční jednotky musí být kvantifikováno 
množství výrobku, které je nutné pro splnění funkce –
referenční tok.
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Funkce, funkční jednotka, referenční 
tok
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� Porovnávané Systémy

� Papírový ručník (A): Elektrický sušák 
(B)

Funkce – osušení rukou

Funkční jednotka – osušení 1 páru rukou

Referenční tok

� (A) – průměrná hmotnost papíru 
(např.10g)

� (B) – průměrný objem horkého 
vzduchu (např.50l --- resp. XY kWh)
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Příklad 1: Sušení rukou
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� Porovnávané Systémy

� Nátěrová barva (A): Tapeta (B)

� Možné funkce – dekorace, ochrana 
povrchu, reklama …

Zvolená funkce - pokrytí zdi

Funkční jednotka – pokrytí 20m2 zdi po 
dobu 10 let

Referenční tok

� (A) – 15 kg barvy (přemalování po 5ti 
letech)

� (B) – 50 m2 tapety (výměna po 10ti 
letech)
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Příklad 2: Dekorace zdí
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Hranice systému ve stavbnictví

Stavebnictví: 

� Materiálově 
náročné

� Dlouhá životnost 
budov – spotřeba 
energií

� Velká množství 
materiálů k 
recyklaci či 
odstranění
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Materiály a stavební prvky

� Beton; cihla; izolace …
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Mají své vlastní 
emise >>> své 
environmentální 

dopady



Provoz stavby
Energetika a paliva

� Environmentální dopady 
výroby energií a paliv jsou 
„naše“ environmentální 
dopady.
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Mají své vlastní 
emise >>> své 
environmentální 

dopady



Doprava

� Služba produktu: 
doprava nákladu či 
osob

� Environmentálně 
šetrné dopravní 
systémy budou 
potřebovat 
environmentálně 
šetrné stavby.
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Mají své vlastní 
emise >>> své 
environmentální 

dopady



Odpadové hospodářství
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Má své vlastní emise 
>>> své 

environmentální 
dopady



Hodnocení environmentálních 
dopadů
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Globální oteplování ≠ klimatické změny

www.lcastudio.cz18



� 1) midpointový indikátor - indikátor na úrovni midpointu (angl. 
midpoint indicator);

� 2) endpointový indikátor – indikátor na úrovni endpointu (angl. 
endpoint indicator).
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Midpoint a endpoint
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EPD

� Environmentální prohlášení o produktu dle ČSN 
EN ISO 14025:2006 je ekoznačení III. typu 
výrobků i služeb.

� Je to nejpodrobnější systém ekoznačení s 
nejvyšší dostupnou mírou informace.

� Systém EPD je celosvětově platný a začíná být 
vyžadován odběrateli při objednávkách výrobků 
u svých dodavatelů.

� Do hranic systému EPD je zahrnuta i doprava a 
logistika!
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Použití EPD: externí

� Produkty se značkou EPD propaguje Ministerstvo 
životního prostředí a jeho agentura CENIA.

� Mezinárodní propagace

� Významné pro komunikace v rámci dodavatelsko-
odběratelských vztahů (B2B).

� Nástroj komunikace s veřejností (PR).
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Použití EPD: interní

� Identifikace možných úspor energií a paliv – snížení 
nákladů na výrobu či provoz.

� Identifikace míst vhodných ke zlepšení a snížení 
environmentálních dopadů.

� Prezentace informací týkajících se uhlíkové stopy 
(carbon footprint) a vodní stopy (water footprint).

� Ekodesign a produktový vývoj.
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Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu a.s.

� Zákazníci Spolchemie, a.s. 
požadují environmentálně 
šetrnější produkty a vyčíslení 
uhlíkové stopy

� Epoxidové pryskyřice – LER

� EPD Number: S- P- 00219 

� Date: 15. 7. 2010

� Epichlorohydrin

� EPD závěrečná fáze
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Projekt Green Epoxy Resins
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Výroba LER
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EPI z glycerínu – nová 
patentovaná výroba



Surovinová náročnost

www.lcastudio.cz28

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

LER - G
(EPD)

LER - P
(EPD)

LER EU
mix

k
g

Crude oil
(resource)

Hard coal
(resource)

Lignite
(resource)

Natural gas
(resource)

Uranium
(resource)



Uhlíková stopa GWP kg CO2-
Equiv.
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Acidifikační Potenciál (AP) kg SO2-
Equiv.
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Suma normalizovaných výsledků indikátorů 
kategorie dopadů
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Není jen uhlíková stopa!!!
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SIPRAL a.s.

� Prosklená fasáda budov

� LCA pro výpočet uhlíkové 
stopy celé budovy
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KB - BLOK systém, s.r.o
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Zájem o problematiku LCA a EPD

� I v Česku konečně narůstá – jsme znatelně pozadu

� Motivem je většinou zahraniční odběratel

� Spolchemie, a.s., TECHO, a.s., PEGAS, a.s.

� Ale i zájem o optimalizaci výroby či získání náskoku před 
konkurencí

� HOLCIM, a.s., HELUZ, a.s.
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„Zlepšení“ vašeho EPD
(snížení environmentálních 
dopadů) dosáhnete

� Optimalizací vlastních technologií

� Zlepšením EPD vašich dodavatelů 
(materiálů a energií).

�LCA dokáže určit klíčové dodavatele a 
materiály (např. chlorace na úpravnách pitné 
vody).
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Česká rada pro šetrné budovy

� Pracovní skupina Udržitelné materiály

� Rozvoj postupů hodnocení environmentálních dopadů 
materiálů - založeno na LCA

� Podpora EPD – Environmentální prohlášení o produktu
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� český katalog environmentálních profilů stavebních materiálů a 
konstrukcí

� 1. LCA + 2. EPD + 3. Certifikace + 4. ENVIMAT >>> SBToolCZ

� Envimat pro architekty a projektanty
� Nástroj pro posuzování dopadů výroby stavebních konstrukcí na

životní prostředí

� Možnost sestavení a posouzení vlastních konstrukcí z materiálů v 
databázi

� Porovnávání materiálů a konstrukcí podle vybraných kritérií

� Envimat pro výrobce stavebních materiálů
� Prezentace výrobků prostřednictvím databáze Envimat

� Právo na využívání loga Envimatu na propagačních materiálech
výrobků

� Statut partnera Envimatu
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Závěr:
Budova není osamělý ostrov

� Výsledný environmentální profil budovy závisí na:

� Materiálech a konstrukčních prvcích (a dodavatelích !)

� Environmentálních dopadech energetiky

� Environmentálních dopadech odpadového hospodářství

� Environmentálních dopadech dopravy

� Toto lze zřídka ovlivnit v rámci stavby - Význam aktivní účasti na 

veřejné úrovni
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Závěr:
Snížení environmentálních 
dopadů vašeho produktu 
(firmy)

dosáhnete i snížením 
environmentálních dopadů vašich 
dodavatelů (materiálů a energií). 
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Průmyslová ekologie 
2012

43

20. - 22. března 2012
hotel Centro, Hustopeče

Aktuální informace najdete na web stránkách: 

www.ehss.eu/PE2012



� Více k LCA: 

� www.lcastudio.cz

� www.lca.cz

� Kočí, V.: Posuzování životního cyklu –
Life Cycle Assessment – LCA. 
Ekomonitor, Chrudim 2009, ISBN 978-
80-86832-42-5. pp. 263.

� Neváhejte mě kontaktovat:

vladimir.koci@lcastudio.cz
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Děkuji za pozornost


