
ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU – ČESKÝ CEMENT 

❚ ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – CZECH CEMENT

2 53 / 2 0 1 2  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

N O R M Y  •  J A K O S T  •  C E R T I F I K A C E  ❚  S T A N D A R D S  •  Q U A L I T Y  •  C E R T I F I C A T I O N

Obr. 1 Vyráběné druhy cementu v ČR v období 2005 až 2007 

❚ Fig. 1 Cement produced in the CR in 2005–2007

Stanislava Rollová

První sektorové environmentální prohlášení o výrobku v České republice 

pro stavební materiál bylo vytvořeno pro „Český cement“. Článek se věnuje 

posouzení životního cyklu cementu. ❚ The first sectorial environmental 

product declaration in the Czech Republic for the construction material 

was created for the „Czech cement.“ The article deals with life cycle 

assessment of cement.

ČESKÝ CEMENT

Svaz výrobců cementu, který sdružuje výrobce cemen-

tu v ČR, se rozhodl v roce 2010 vytvořit první studii posou-

zení životního cyklu (LCA – Life Cycle Assessment) cemen-

tu pro získání informací o dopadech životního cyklu cemen-

tu na životní prostředí jako podklad pro sektorové environ-

mentální prohlášení o  výrobku (EPD – Environmental Pro-

duct Declaration). 

97 % celkové domácí výroby cementu je v České republi-

ce rozděleno mezi čtyři výrobce – Českomoravský cement, 

a.  s., nástupnická společnost (závody Mokrá a  Radotín), 

Holcim (Česko), a.  s., (Prachovice), Lafarge Cement, a.  s., 

(Čížkovice) a Cement Hranice, a. s. Všechny v současnosti 

provozované cementářské pece jsou konstruovány pro su-

chý systém výpalu slinku s vícestupňovým výměníkem, pří-

padně ještě doplněným předkalcinátorem. Tento systém 

je energeticky i  environmentálně progresivní a  patří k  nej-

lepším dostupným technikám (BAT – Best Available Tech-

niques) pro výpal slinku. Cementárny v ČR patří k evropské 

špičce, a  to jak z hlediska úrovně řízení a  technologie, tak 

z hlediska životního prostředí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ  PROHLÁŠENÍ  O  VÝROBKU 

Environmentální prohlášení o výrobku umožňuje zákazníko-

vi porovnávat environmentální profil výrobku na  základě ži-

votního cyklu. EPD je dobrovolným, tržně orientovaným ná-

strojem ochrany životního prostředí. Poskytuje kvantifikova-

né environmentální údaje používající předem stanovené pa-

rametry a  tam, kde je to relevantní, také doplňkové envi-

ronmentální informace. Cílem EPD je povzbudit poptávku 

a nabídku takových výrobků, které představují menší zatíže-

ní pro životní prostředí, a  to prostřednictvím sdělování ově-

řitelných, přesných a  nezavádějících informací. Pro zajiš-

tění celosvětové srovnatelnosti je v  ČR upraveno normou 

ČSN ISO 14025. 

Ekologicky orientované EPD poskytuje nový tržní rozměr, 

jak informovat o environmentální vlastnosti výrobku, což při-

náší řadu výhod, jak pro výrobce vytvářejícího si EPD, tak 

pro ty, kteří využívají informace, které EPD poskytuje. EPD 

je registrovaná ochranná známka, která může být používána 

k propagaci environmentálních vlastností výrobku. 

Zatím je EPD založeno na  principu dobrovolnosti. Vývoj 

však ukazuje, že v  minulosti některé původně dobrovolné 

nástroje, jako např. ISO 14001 nebo EMAS, jsou dnes ne-

odmyslitelnou součástí řízení společností, které takto dávají 

najevo svůj postoj k ochraně životního prostředí.

POSOUZENÍ  Ž IVOTNÍHO CYKLU 

Před nezávislým přezkoumáním EPD a  jeho následným vy-

dáním musí být nejprve vypracována studie posouzení LCA. 

Posuzování životního cyklu je systematický proces vyhod-

nocování potenciálních dopadů produktu na  životní pro-

středí, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního 

cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu 

do země (tzv. „od kolébky po hrob“). Uvažovány jsou emi-

se do všech složek životního prostředí během výroby, užívá-

ní i odstraňování produktu. Zahrnovány jsou rovněž příspěv-

ky procesů získávání surovin, výroby materiálů a energie, po-

mocných procesů. 

Zpracovávané údaje v rámci LCA jsou přepočítány na vý-

sledky indikátorů kategorií – globální oteplování, poškozo-

vání ozonové vrstvy, acidifikace, eutrofizace a tvorba fotoo-

xidantů. Tyto kategorie dopadů z výstupů pak slouží k po-

rovnávání environmentálních obrazů posuzovaných systé-

mů. LCA tak poskytuje ucelený pohled na výrobek a umož-

ňuje porovnání systémů zajišťujících stejnou funkci. Teprve 

popsání celého procesu mnohdy napoví výrobci, kudy vede 

cesta ke snižování ekologické zátěže a zároveň ukáže vhod-

ný směr optimalizace výrobního procesu. Metoda LCA má 

pevně danou strukturu a  provádí se podle mezinárodních 

norem řady ČSN EN ISO 14040. 

Prvním krokem v cestě k EPD přes LCA je zavedení pravi-

del produktových kategorií (PCR – Product Category Rules). 

Jedná se o sestavu pravidel požadavků a směrnic pro vý-

voj EPD pro danou produktovou kategorii. Pravidla jsou zve-

řejněna na internetových stránkách www.environdec.com.

LCA CEMENTU

V souladu s PCR nezahrnuje LCA cementu uživatelskou fázi, 

ani konec životnosti, neboť cement je používán jako staveb-

ní materiál pro různé aplikace, může tedy plnit různé funkce. 

Deklarovaná jednotka je 1 000 kg vyprodukovaného cemen-

tu. Pro zpracování celého dokumentu bylo zvoleno časové 

období 2005 až 2007 (obr. 1). Důvodem pro volbu uvedené-

ho období je jednoznačná povinnost výrobců z konkurenč-

ních důvodů neposkytovat obecně vnitřní údaje dříve než 

po uplynutí 3 let.
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Sběr dat byl prováděn postupně podle poznávání procesu 

a jeho složitosti. V rámci výroby cementu jsou trvale a pečli-

vě sledovány a uchovávány datové podklady o všech mate-

riálových a energetických vstupech a výstupech, včetně dat 

environmentálních. Při získávání údajů od výrobců cemen-

tu je třeba konstatovat, že zvyklosti a technické potřeby sle-

dování údajů jsou v  LCA strukturně jinak orientovány. Da-

ta byla sbírána samostatně pouze pro účely této studie pří-

mo z  technologického a environmentálního procesu a ne-

jsou součástí žádné (výroční, environmentální) zprávy jed-

notlivých podniků. 

Výpočet výsledků inventarizační analýzy byl proveden tzv. 

Boustead Modelem verze 5.11 na základě shromážděných 

a zpracovaných údajů, přepočítaných na deklarovanou jed-

notku. Výstupy jsou prezentovány v  kategoriích spotřeby 

energie, paliv, surovin a vody, emisí do ovzduší a do vody 

a produkce odpadů.

DISKUZE VÝSLEDKŮ

Studie LCA cementu prokázala nejvyšší environmentální zá-

těž ve fázi výpalu slinku. Vstupy se týkají zejména spotřeby 

energie a vápence. Graf (obr. 2) ukazuje příspěvek jednotli-

vých fází životního cyklu cementu ke kategoriím dopadu. Pří-

spěvek fáze výpal slinku je s výjimkou kategorie dopadu po-

škozování ozónové vrstvy výrazný ve všech dalších katego-

riích, zejména v kategorii dopadu globální oteplování a tvor-

ba fotooxidantů.

Přínosem pro životní prostředí je spotřeba průmyslové-

ho odpadu v procesu výroby slinku jako alternativního pali-

va a druhotných surovin, což přispívá zachování přírodních 

zdrojů, snížení emisí a CO2 a odstranění odpadů. Největší 

množství odpadu produkuje fáze těžby surovin včetně ener-

getických, jako je např. uhlí (obr. 3). V případě vápence se 

Obr. 2 Příspěvky jednotlivých fází životního cyklu ke kategoriím 

dopadu ❚ Fig. 2 Stages of the life cycle which contribute to impact 

categories

Obr. 3 Graf produkce odpadu ❚ Fig. 3 Waste during life cycle 

of cement

Obr. 4 Mezinárodní EPD značka ❚ Fig. 4 International 

EPD logotype

Obr. 5 Ověření EPD „Český cement“ ❚ Fig. 5 Verification 

EPD Czech cement
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jedná především o  skrývku, vrácenou zpět do  lomu. Fáze 

přípravy surovinové moučky a výpal slinku využívá průmys-

lové odpady, které by měly být teoreticky uloženy na sklád-

ku. Odpadní materiály z průmyslu se naopak používají jako 

alternativní palivo nebo druhotné suroviny. 

Cementářský průmysl není producentem průmyslového 

odpadu, z  výroby cementu nevzniká odpad, jako je např. 

popel, s jehož ukládáním mohou vznikat při spalování v tra-

dičních spalovnách potíže. Při výrobě cementu se trva-

le zpracovává i značné množství granulované strusky z hu-

tí, která by jinak tvořila haldy nevyužitého odpadu. Obdob-

ná situace je při využívání železitých a hlinitých prachů, kte-

ré představují významnou součást cementářské suroviny 

a znamenají snížení energetické náročnosti na výpal slinku. 

Výrobci cementu dokážou rovněž využít i materiály odpada-

jící z průmyslových procesů, např. elektrárenský a tepláren-

ský popílek nebo odpadní energosádrovec z odsiřovacích 

procesů či rovněž jinak nevyužitelný chemosádrovec. Pro 

výrobu cementu již není používán přírodní těžený sádrovec.

Při výrobě cementu není spalován jakýkoliv odpad, ale spe-

ciálně připravené alternativní palivo, které je využito po ener-

getické i materiálové stránce. Přesná receptura, kontrola slo-

žení vstupních surovin a paliv, dokonalé řízení procesu vý-

palu při teplotách nad 1 650 °C a sorpce pecního systému 

s nadřazeným emisním monitoringem dovolují využívat výro-

bek – palivo s dvojí certifikací, tj. výrobkovou i emisní, a tím 

odstraňují pochybnosti o spoluspalování odpadů. 

ZÁVĚR

První studii LCA zpracoval Výzkumný ústav maltovin Praha, 

s. r. o., v roce 2010 (z toho vyplývá stanovení sledovaného 

období 2005 až 2007). Studie LCA je určena pro vnitřní po-

třeby Svazu výrobců cementu a příslušné certifikační orgány, 

plné znění studie není určeno pro veřejnost. 

Na  základě vyhodnocených získaných údajů bylo mož-

né přistoupit k ověření EPD. Ve stejné době však v EU do-

šlo ke změně PCR pro cement a studii LCA bylo nutné pře-

pracovat dle nových pravidel. Poté Certifikační orgán pro 

ověřování EPD Výzkumný ústav pozemních staveb – Certi-

fikační společnost, s. r. o., posoudil environmentální prohlá-

šení a vydal jeho ověření (obr. 5). Environmentální prohláše-

ní o produktu „Český cement“ je zveřejněno v databázi EPD 

v České republice na webu CENIA, české informační agen-

tury životního prostředí. Platnost prohlášení je tři roky.

V případě zájmu výrobců cementu se uvažuje o přípravě 

EPD jak pro jednotlivé podniky, tak případně druhy cemen-

tu, na něž by se dalo navázat EPD konkrétního betonového 

výrobku, které by mohlo pokrýt celý životní cyklus „od ko-

lébky do hrobu“. Zároveň probíhá na evropské úrovni přípra-

va EPD Evropského cementu.

EPD betonu zpracované na  základě EPD cementu může 

být zajímavé pro betonářské společnosti, projektanty bu-

dov a inženýrských staveb, kterým porovnání životních cyklů 

různých stavebních materiálů může pomoci při výběru ma-

teriálů (dřevo, kov, beton,…). EPD poskytuje také odpověď 

na  otázku, proč realizovat stavbu z  místních zdrojů opro-

ti dovezeným materiálům s hlubokou ekologickou stopou.

Ing. Stanislava Rollová

Výzkumný ústav maltovin 

Praha, s. r. o.

e-mail: rollova@vumo.cz

tel.: 257 810 797

OHLÉDNUTÍ ZA SYMPOZIEM 
SANACE 2012
Ve  dnech 24. a  25. května 2012 se uskutečnil již 22. ročník 
sympozia Sanace, které letos pořádalo Sdružení pro sana-
ce betonových konstrukcí nově společně s Fakultou stavební 
– Admas (výzkumné centrum) VUT v Brně. Poprvé také došlo 
k přesunu místa konání z tradiční Rotundy pavilonu A do sálů 
Kongresového centra na Brněnském výstavišti. Součástí sym-
pozia byla opět doprovodná výstava.

Na slavnostním zahájení, které se konalo v předvečer sym-
pozia v galerii Domu umění v centru Brna, byla předána oce-
nění v  oboru sanace betonových konstrukcí: titulem Vý-
znamná osobnost v oboru sanace betonových konstruk-
cí byl oceněn Ing.  Jan Perla; ocenění Sanační dílo roku 
2011 získala společnost Sasta CZ, a. s., za  realizaci Sana-
ce železobetonové věže dolu Kukla v Oslavanech (článek 
připravujeme pro Beton TKS 5/2012, pozn. redakce); ocenění 
Sanační materiál roku 2011 získala společnost MC – Bau-
chemie, s. r. o., za MRT-System + malty ombran MHP-SP 
a ombran CPS. V druhé části slavnostního večera vystoupil 
vokální quintet Vox tet z Jihlavy.

V  úvodu sympozia zaznělo sedm vyzvaných přednášek 
předních odborníků z  oblasti sanací betonových konstruk-
cí z ČR, Ukrajiny, Francie, Německa a Ruska. Následoval od-
borný program rozdělený do šesti bloků: Statická spolehlivost 
objektů a  aplikace principů trvale udržitelného rozvoje, Vady 
a  poruchy betonových konstrukcí, kvalita a  trvanlivost sana-
cí; Technické, ekonomické, legislativní a  ekologické aspekty 
sanací betonových konstrukcí; Sanace geotechnických kon-
strukcí, Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu; 
Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring a Sa-
nace a zesilování betonových konstrukcí – metody – technolo-
gické postupy – příklady. 

Sympozium poskytlo pro-
stor pro předvedení úspěš-
ných realizací, výměnu zkuše-
ností a  předávání nových vě-
domostí. Také je to vždy pří-
ležitost setkat se s odborníky 
z  oboru a  diskutovat své ná-
zory. Byly zde také odborné 
veřejnosti představeny „Tech-
nické podmínky pro sanace 
betonových konstrukcí  III“, 
které připravil autorský kolek-
tiv ve  složení R. Drochytka, 
J. Dohnálek, J. Bydžovský, 
V. Pumpr, A. Dufka a  P.  Do-
hnálek.

Obr. 1 Slavnostní zahajovací večer v Domě umění, Ing. Jan Perla (druhý 

zprava) přijímá ocenění Významná osobnost roku 2011

Obr. 2 Titulní stránka publikace Technické podmínky pro sanace betono-

vých konstrukcí III
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