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Beton je vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem, trvanlivosti, varia-

bilitě a  dostupnosti zdrojů nejvíce rozšířeným materiálem pro výstavbu 

budov, mostů, silnic, přehrad, tunelů apod. Posuzování environmen-

tálních dopadů metodikou hodnocení životního cyklu (LCA – Life Cycle 

Assessment) tak má zásadní význam z  hlediska optimalizace staveb 

s cílem snižování jejich negativních dopadů na životní prostředí. Provedené 

analýzy životního cyklu konstrukcí z vysokohodnotných betonů ukazují, že 

v případech, kdy jsou efektivně využity lepší vlastnosti vysokohodnotného 

betonu, vychází tyto konstrukce z hlediska celkových environmentálních 

dopadů lépe než tradiční řešení. ❚ Concrete due to its mechanical 

properties, durability, variability and availability of resources represents 

the mostly widespread structural material for construction of buildings, 

bridges, roads, dams, tunnels etc. Evaluation of environmental impacts 

using LCA (Life Cycle Assessment) methodology therefore is of an 

essential importance from the point of view of optimisation of structures 

with the goal of reduction of negative total environmental impacts. 

Performed analyses of life cycle of structures from high performance 

concrete show that in cases where better properties of HPC are effectively 

used for the structure performance, the total environmental impact is lower 

comparing to traditional solution.

VÝCHODISKA

Beton je z důvodu svých technických vlastností a možnos-

ti téměř libovolného tvarování hojně používán pro konstruk-

ce budov, mostů, přehrad, silnic, tunelů apod. Beton je tak 

po  vodě nejvíce užívaný materiál a  je používán prakticky 

v každé stavbě – i dřevostavba má zpravidla betonové zá-

klady, stejně tak ocelový nebo dřevěný most atd. Důsled-

kem toho stoupla světová výroba cementu ve druhé polovi-

ně minulého století 12krát [1]. Světová výroba betonu v sou-

časnosti představuje 1,5 až 3 t ročně na každého obyvatele. 

Je všeobecně známé, že výroba běžného portlandského ce-

mentu je energeticky náročná a je zdrojem značného množ-

ství CO2 emisí. To vše postupně vedlo k tomu, že cementář-

ský průmysl je v současnosti zodpovědný za 5 až 7 % veš-

kerých celosvětových emisí CO2. 

Porovnáme-li však základní stavební materiály z  hledis-

ka svázaných emisí CO2, je zřejmé, že 1 kg betonu zatěžu-

je životní prostředí méně než ostatní stavební materiály. Dů-

vodem značné environmentální zátěže od výroby cementu 

je tedy evidentně množství realizovaných betonových sta-

veb a způsoby technologie výroby betonu. V důsledku ve-

likého množství vyrobeného betonu současně narůstají ná-

roky na dopravu a na demolice betonových staveb na kon-

ci životního cyklu.

Vývoj betonu, výrobních technologií a  betonových kon-

strukcí v  posledních dvaceti letech vedl ke  kvalitativním 

změnám technických parametrů betonu, a  tím i  součas-

ně ke změnám environmentálních dopadů. Nové typy beto-

nů mají vzhledem k optimalizovanému složení výrazně lep-

ší vlastnosti z hlediska pevnosti, mechanické odolnosti, tr-

vanlivosti a odolnosti vůči extrémním případům zatížení. Be-

ton se tak postupně stává stavebním materiálem s vysokým 

potenciálem pro požadované snižování environmentálních 

dopadů a  současně materiálem výhodným pro měnící se 

podmínky s  větším výskytem extrémních případů zatížení 

(klimatické změny, narůstající terorismus atd.). Toto vše vy-

žaduje lepší znalosti technologických procesů a  jejich vlivů 

z hlediska kritérií udržitelnosti v rámci celého životního cyklu.

Nový koncepční přístup k navrhování a posuzování beto-

nových staveb by měl sledovat a posuzovat celý životní cy-

klus – od  těžby surovin, přes výrobu složek betonu (např. 

cement, kamenivo, přísady, vlákna aj.), výrobu betonářské 

výztuže, výrobu vlastního betonu a betonových prvků, vý-

stavbu, provozování až po demolici a recyklaci. Veškeré fá-

ze životního cyklu – těžba surovin, doprava, výroba staveb-

ních prvků, výstavba atd. jsou spojeny s produkcí škodlivých 

emisí (CO2, SOx aj.) a spotřebou energie, které jsou svázány 

s existencí každého materiálu v konkrétní konstrukční situa-

ci. Hodnocení životního cyklu má zásadní význam z hledis-

ka optimalizace staveb s cílem snižování negativních dopa-

dů staveb na životní prostředí. 

VLIV  STAVEB NA  Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Negativní vlivy staveb na životní prostředí jsou dány přede-

vším následujícími faktory [2]:

• vyčerpávání neobnovitelných zdrojů surovin a energie,

• znečištění a zamoření škodlivými emisemi a odpady,

• přímé negativní působení techniky na okolí (hluk, otřesy, te-

pelná energie aj.),

• spotřeba kvalitní vody,

• rychlejší čerpání některých obnovitelných zdrojů než je 

schopnost jejich regenerace,

• zastavování území při nevhodné regulaci urbanizace.

Kromě toho stavebnictví formuje zásadním způsobem 

vnější přírodní i vnitřní prostředí (buduje vystavěné prostře-

dí), jehož kvalita určuje úroveň a kvalitu života lidí ve společ-

nosti (bydlení, pracovní prostředí, zábava, školství, doprava 

atd.). Rozhodující kritéria a indikátory vlivů na životní prostře-

Tab. 1 Rozhodující kritéria a indikátory environmentálních dopadů [2] 

❚ Tab. 1 Essential criteria and indicators of environmental impacts [2]

Kritérium Indikátor
Úroveň 

dopadu

potenciál globálního 

oteplování (GWP)
měrná produkce ekvivalentních emisí CO2 globální

potenciál poškozování 

ozónové vrstvy (ODP)

ekvivalentní emise R-11 v závislosti 

na množství emisí CFC, HCFC aj.
globální

potenciál okyselování 

prostředí (AP)
měrná produkce ekvivalentních emisí SO2 regionální

potenciál eutrofizace 

prostředí (NP)
měrná produkce emisí NOx regionální

potenciál tvorby přízemního 

ozonu (POCP)
ekvivalentní emise ethylenu (C2H4)

lokální

regionální

spotřeba zdrojů materiálů

- podíl obnovitelných materiálů

- podíl recyklovaných materiálů

- podíl materiálů vyrobených v regionu

- podíl materiálů s certifikátem EPD

globální

regionální

spotřeba primární energie
měrná spotřeba primární energie 

z neobnovitelných zdrojů

globální

regionální

využití obnovitelné energie
podíl vyrobené obnovitelné energie na celkové 

spotřebě

globální

regionální

spotřeba kvalitní vody
- spotřeba pitné vody

- míra využití dešťové vody

lokální

regionální

využití půdy
míra využití nebo znehodnocení zemědělské 

půdy

lokální

regionální

využití zeleně na budově 

a pozemku

míra zazelenění plochy pozemku a obálky 

budovy

lokální

regionální
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dí jsou uvedeny v tab. 1. Výběr kritérií pro hodnocení environ-

mentálních dopadů se může lišit podle konkrétní situace a je 

předmětem inventarizační fáze posuzování životního cyk-

lu podle metodiky LCA uvedené v mezinárodní normě ČSN 

EN ISO 14040 [3].

ŽIVOTNÍ  CYKLUS STAVEB A  JEHO HODNOCENÍ

Každá stavební konstrukce prochází v průběhu svého života 

různými fázemi – od vzniku až po zánik, tj. od získávání su-

rovin, přes výrobu stavebních materiálů a konstrukcí, výstav-

bu, užívání až po demolici a zneškodnění odpadů. Těžba su-

rovin, transport, výroba stavebních prvků, výstavba, provoz 

objektu a další fáze životního cyklu jsou spojeny s materiá-

lovými a energetickými vstupy a s produkcí odpadů. Při de-

molici objektu se opět spotřebovává určitá energie a vzniká 

značné množství emisí a  odpadů. Některé odpady mohou 

být recyklovány pro další použití, některé mohou být energe-

ticky využity, nebo jsou skládkovány s odpovídajícími nega-

tivními důsledky pro životní prostředí. To vše má vliv na život-

ní prostředí, jako je spotřeba zdrojů primární energie a souvi-

sející produkce škodlivých emisí CO2, SOx, odpadů aj. 

Hodnocení environmentálních dopadů v  rámci celého ži-

votního cyklu tak představuje velmi komplexní multiparame-

trický a multikriteriální problém. Metody a modely hodnoce-

ní by měly vycházet z následujících principů:

• komplexnost – uvažování všech podstatných součás-

tí posuzovaného stavebního objektu a všech podstatných 

environmentálních kritérií,

• časová závislost – zahrnutí celého životního cyklu ob-

jektu,

• pravděpodobnost – odhad předpokládaného chování 

konstrukce v průběhu budoucích fází životního cyklu. 

Nejvýraznější možnost, jak ovlivnit velikost celkových en-

vironmentálních dopadů stavebního objektu, je ve fázi kon-

cepčního návrhu. Druhá, ale zpravidla menší, je v době, kdy 

je upřesňován technologický koncept. Je zřejmé, že je vý-

hodné zaměřit optimalizační úsilí do počátečních koncepč-

ních fází návrhu, kdy správnou volbou vhodného materiálo-

vého, konstrukčního a technologického konceptu integrova-

ného do  architektonického návrhu lze dosáhnout výrazně 

kvalitnějšího řešení z hlediska celkových environmentálních 

dopadů a dalších aspektů udržitelnosti než při optimaliza-

ci detailních fází návrhu (např. vhodná volba konceptu nos-

né konstrukce objektu může mít výrazně větší význam než 

detailní optimalizace vyztužení železobetonového průřezu).

V souladu s uvedenými principy musí být environmentální 

dopady staveb (stejně jako jiných průmyslových produktů) 

posuzovány komplexně se zahrnutím celého životního cyklu. 

Metodologie posuzování životního cyklu je obsažena v sou-

boru mezinárodních norem ČSN EN  ISO 14040 až 14049 

Environmentální management – Posuzování životního cyk-

lu [3]. Na základě obecné metodologie posuzování životního 

cyklu byla vyvinuta celá řada výpočetních modelů a softwa-

rových nástrojů, které se liší cílem a rozsahem analýzy, sta-

novením rozlišovací úrovně a podrobností systémového mo-

delu. Některé modely jsou zaměřeny na  zhodnocení envi-

ronmentálních parametrů materiálů a konstrukčních prvků, 

některé metody na posouzení různých výrobních procesů, 

některé se zabývají obecnějšími aspekty udržitelnosti kon-

strukčních prvků a celých staveb. 

Metodologie hodnocení životního cyklu podle ČSN EN 

ISO 14040 obsahuje několik kroků zahrnujících stanove-

ní cílů a  rozsahu, inventarizační analýzu, hodnocení dopa-

dů a  interpretaci životního cyklu. Cíle a  rozsah LCA studie 

musí být jasně definovány v souladu s předpokládaným vy-

užitím. Rozsah studie musí uvažovat všechny podstatné as-

pekty a kritéria. 

Metodologie umožňuje uvažovat různé rozsahy analýzy: 

od kolébky do hrobu (cradle-to-grave) nebo pouze část cyk-

lu zahrnující těžbu surovin a  výrobu (cradle-to-gate) even-

tuálně včetně dopravy na místo užití (cradle-to-site). Pokud 

uvažujeme celý životní cyklus včetně recyklace materiálů 

po demolici konstrukce, pak posuzujeme celý uzavřený ži-

votní cyklus (cradle-to-cradle) [4] (obr. 1). 

V rámci mezinárodní normalizace CEN a ISO vznikají sou-

bory norem pro posuzování udržitelnosti staveb. Tyto sou-

stavy norem budou postupně zahrnovat všechny součásti 

udržitelného návrhu – environmentální, sociální a ekonomic-

ké. V  oblasti environmentálního posouzení již byly vydány 

normy (a v rámci TNK 149 přeloženy do češtiny) pro posuzo-

vání environmentálních vlastností a environmentálního pro-

hlášení o produktu – EPD (např. [5] až [8]). To vytváří legisla-

tivní základ k důslednějšímu uplatňování přístupů ke snížení 

environmentálních dopadů staveb.

ŽIVOTNÍ  CYKLUS BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Životní cyklus betonové konstrukce může obsahovat různé 

fáze a příslušné technologické procesy [1] v závislosti na ty-

pu konstrukce a  způsobu jejího využití, zpravidla se jedná 

o následující (obr. 2):

• Těžba surovin - těžba kameniva, 

 - těžba surovin pro výrobu oceli,

 -  těžba surovin pro výrobu cementu a dal-

ších přísad do betonu,

• Výroba - výroba cementu, přísad do betonu,

 -  výroba výztužné oceli a dalších ocelo-

vých prvků (např. kotvení aj.),

 -  výroba rozptýlené výztuže (drátků a vlá-

ken) do betonu,

 - výroba betonové směsi a betonu,

 -  výroba prefabrikovaných prvků, kotevních 

prvků aj.,

• Výstavba -  realizace betonové konstrukce na stav-

bě včetně dopravy materiálu, stavebních 

prvků a technologického vybavení pro 

výstavbu (např. bednění),

• Užívání -  užívání betonové konstrukce v dokonče-

né stavbě,

 - údržba a opravy,

 - rekonstrukce a přestavby,

• Likvidace - demontáž a demolice konstrukce,

 - odvoz demolovaného materiálu,

• Recyklace -  recyklace stavebního odpadu pro jeho 

nové použití v dalším cyklu.

 

těžba
surovin výroba doprava realizace užívání likvidace recyklace

1Fáze životního cyklu produktu
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Chování betonové konstrukce v  jednotlivých fázích život-

ního cyklu (např. míra opotřebení povrchu, nároky na údrž-

bu a opravy poruch atd.) je dáno počáteční kvalitou betonu 

a úrovní provedení betonové konstrukce i ostatních navazu-

jících částí (obvodové konstrukce, izolační vrstvy atd.) bě-

hem výstavby. Vyšší počáteční náklady (ekonomické i  en-

vironmentální) za účelem dosažení lepší kvality konstrukce 

mohou vést k nižším provozním nákladům a menší celko-

vé zátěži životního prostředí v rámci celého životního cyklu. 

Řada již provedených analýz životního cyklu konstruk-

cí z  vysokohodnotných betonů (HPC, UHPC) ukazuje, že 

v případech, kdy jsou efektivně využity lepší vlastnosti vyso-

kohodnotného betonu (pevnost, mechanická odolnost po-

vrchu, trvanlivost atd.), vychází tyto konstrukce z  hlediska 

hodnocení jejich celého životního cyklu často lépe než tra-

diční řešení. Následující kapitola ukazuje analýzu praktic-

ké aplikace ultra vysokohodnotného betonu (UHPC – Ultra 

High Performance Concrete) na mostovce, pro jejíž realiza-

ci bylo využito ztraceného bednění z prefabrikovaných de-

sek z UHPC. 

ANALÝZA Ž IVOTNÍHO CYKLU MOSTOVKY 

S  VYUŽIT ÍM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ  Z   DESEK 

Z   UHPC

Ztracené bednění z desek z UHPC bylo navrženo a apliko-

váno na  mostovce mostu přes rychlostní komunikaci R10 

u  Benátek nad Jizerou (obr. 3). Vývoj ztraceného bedně-

ní probíhal za spolupráce společností Skanska, a. s., BASF 

Stavební hmoty Česká republika, s.  r.  o., Pontex, s.  r.  o., 

Kloknerova ústavu ČVUT a Fakulty stavební ČVUT.

V rámci vývoje ztraceného bednění byl optimalizován en-

vironmentální profil zkušebního tělesa desky ztraceného 

bednění z UHPC o rozměrech 1 670 x 1 000 mm pro kon-

krétní podmínky výroby v provozovně Štětí – závod Prefa, 

Skanska, a. s. Pro optimalizační analýzu byl použit program 

CONCRETE_ LCATool 3.0 CZ [9] sloužící k hodnocení životní-

ho cyklu železobetonových konstrukcí zahrnujícího fáze vý-

stavby (včetně procesů výroby jednotlivých materiálů), užívá-

ní (oprava betonových povrchů) a konce životního cyklu (de-

montáž nebo demolice konstrukce). Při hodnocení variant 

betonových konstrukcí jsou z hlediska emisí sledovány ka-

tegorie dopadu: potenciál globálního oteplení – GWP (ekvi-

valentní emise CO2), okyselování prostředí – AP (ekvivalentní 

emise SO2) a tvorba přízemního ozónu – POCP (ekvivalent-

ní emise C2H4). Z hlediska spotřeby přírodních zdrojů jsou 

sledovány dvě kategorie dopadu: spotřeba primární neob-

novitelné energie a spotřeba primárních surovinových zdro-

jů (suroviny a voda).

Složení betonu vycházelo z dřívějších mechanických zkou-

šek mnoha variant směsí a z hlediska požadované aplikace 

UHPC v subtilních deskách ztraceného bednění. Dle prove-

dených statistických měření byla zjištěna průměrná hmot-

nost dílce 145 kg/ks při objemu prvku ztraceného bedně-

ní 0,0605 m3/ks. 

V environmentální analýze byly srovnávány varianty mos-

tovky využívající dvou typů betonů: monolitická železobeto-

nová konstrukce mostovky z betonu C30/37 XF2 (varianta 

V1) a prefamonolitické konstrukce mostovky (varianta V2) se 

ztraceným bedněním z UHPC Tv1 a monolitická část kon-

strukce také z betonu C30/37 XF2. Transportní vzdálenos-

ti jednotlivých složek betonu jsou brány dle skutečnosti pro 

závod Prefy Štětí, Skanska, a. s., (dílce ztraceného bedně-

ní) a betonárny Skanska, a. s., v Praze–Letňanech, Toužim-

ská 664. Vzdálenost prefy ve Štětí od místa zabudování díl-

ců ztraceného bednění do mostovky je 46 km, vzdálenost 

přepravy transportbetonu pro monolitickou část konstrukce 

mostovky je 30 km.

Doprava systémového bednění monolitické části konstruk-

ce mostovky je uvažována stavební firmou ze vzdálenos-

ti 40 km od místa stavby (Benátky nad Jizerou). Recyklační 

středisko, pro zajištění recyklace železobetonové konstruk-

ce po její demolici včetně odvozu suti v rámci oprav ve fázi 

užívání, je v blízkosti stavby ve vzdálenosti 5 km. 

V  rámci cyklu užívání je pro povrchy z  běžného betonu 

uvažováno s opravou 75 % betonových povrchů 1x za ži-

votnost nosné konstrukce mostovky (100 let). Doprava stří-

Obr. 1 Různé hranice systému pro hodnocení 

životního cyklu ❚ Fig. 1 Different LCA 

system boundaries 

Obr. 2 Fáze životního cyklu betonové 

konstrukce ❚ Fig. 2 Life phases of 

concrete structure

Obr. 3a,b Osazování desek ztraceného 

bednění z UHPC ❚ Fig. 3a,b Placement of 

precast slabs made from UHPC

3b3a 3b3
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• suroviny pro 

výrobu oceli

• suroviny pro 

výrobu cementu 

a přísad

Životní cyklus betonové konstrukce

Výroba

• cement

• přísady do betonu

• výztužné oceli 

• beton

• prefabrikáty,

kotevní prvky atd.

Výstavba

• realizace stavby 

včetně dopravy 

materiálu 

a stavebních 

prvků

Užívání

• užívání 

konstrukce

• údržba a opravy

• rekosntrukce,

modernizace 

a přestavby

Konec 
existence

• demontáž 

a demolice

• odvoz materiálu

• recyklace 

odpadu
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kaného betonu pro sanaci povrchu je uvažována stejná ja-

ko při výstavbě u monolitického betonu. Je počítáno s od-

vozem suti do  recyklačního střediska vzdáleného 5  km 

od místa stavby. Do stejného recyklačního střediska bude 

odvážena i  suť při demolici konstrukce mostovky na  kon-

ci životního cyklu. 

Pro jednotlivé varianty V1 a V2 byla bilancována veškerá 

vstupní data (dle metodiky LCA), tzn. spotřeby jednotlivých 

materiálů na realizování konstrukce mostovky, potřeba do-

pravy na  transport jednotlivých materiálů a  výrobků včet-

ně bilance potřeby systémového bednění pro monolitickou 

část konstrukce mostovky, vše pro tři základní fáze životního 

cyklu konstrukce (výstavba, užívání a konec životního cyklu). 

Bilanční data pro fázi výstavby jsou uvedena v tab. 2.

Na  základě bilance vstupních dat hodnocených variant 

a  agregovaných dat hodnocených dopadů pro jednotlivé 

materiály a procesy všech fází životního cyklu jsou zpraco-

vána agregovaná data hodnocených dopadů pro porovná-

vané varianty konstrukce mostovky V1 a V2. Data jsou vy-

číslena pro jednotlivé fáze životního cyklu i  souhrnně pro 

celý životní cyklus konstrukce mostovky (tab. 3). V  rám-

ci vyhodnocení variant byla provedena podrobnější analý-

za hodnocených dopadů ve fázi výstavby a následně celko-

vé vyhodnocení variant v rámci celého životního cyklu. Po-

drobná analýza fáze výstavby s vyčíslením příspěvků jednot-

livých materiálů a procesů výstavby je pro spotřebu primární 

neobnovitelné energie v grafu na obr. 4.

Porovnání hodnocených variant mostovek v  rámci např. 

kritéria spotřeby primární neobnovitelné energie a  sváza-

ných emisí CO2,ekviv. (GWP) v  jejich absolutních hodno-

tách pro celý životní cyklus je možné v souhrnných grafech 

na obr. 5. 

Z  grafů je patrné, že obě hodnocené varianty mostovky 

jsou z hlediska environmentálních kritérií srovnatelné. Z gra-

fů jsou patrné příspěvky jednotlivých fází životního cyklu 

k celkovým hodnotám hodnocených kritérií. Varianta V2 se 

ztraceným bedněním z tenkých desek z UHPC vychází lépe 

v hodnocených kritériích spotřeby primárních surovin, vody 

a v potenciálu globálního oteplení. 

Jak již vyplynulo z vyhodnocení variant podle jednotlivých 

kategorií dopadů, ukazují se z hlediska hodnocených dopa-

Tab. 2 Bilance vstupních dat – výstavba ❚ Tab. 2 Balance of input 

data – construction phase

VÝSTAVBA

Bilance vstupních dat hodnocených variant jednotka

V1 V2

C30/37
UHPC + 

C30/37

betony
beton C30/37 XF2 monolitický m3 180,3 166,9

beton UHPC Tv1 prefa m3 0 13,4

složky 

betonu

cement CEM I 42,5 R t 77,5 81

písek | štěrk t 148,7 154,1

drcený štěrk t 155,9 144,4

mikrosilika t 0 1,3

struska t 0 1,1

ocelová vlákna / mikrovlákna t 0 1,6

přísada, plastifikátor t 0,13 0,12

přísada, superplastifikátor t 0,54 0,97

voda t 31,5 31,1

ostatní
betonářská ocel (stavba) t 26,40 26,4

bednění | podpůrná konstrukce m2 577,3 28,6

transport
nákladní doprava dálková tkm 17 553 20 618

nákladní doprava místní tkm 20 568 20 470

Tab. 3 Agregovaná data hodnocených dopadů pro celý životní cyklus 

obou variant ❚ Tab. 3 Aggregated data of evaluated impacts within 

the entire life cycle of both variants

VÝSTAVBA + UŽÍVÁNÍ + KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU = CELKEM

Agregovaná data hodnocených variant jednotka

V1 V2

C30/37
UHPC 

+ C30/37

spotřeba primárních surovin kg 631 398 588 409

spotřeba vody m3 324 320

spotřeba primární energie1) MJ 1 357 465 1 369 452

potenciál globálního oteplení | GWP kg 154 020 152 947

okyselení | AP g 745 394 754 258

tvorba přízemního ozonu | POCP g 30 489 30 800

Poznámka: 1) neobnovitelná primární energie

Obr. 4 Fáze výstavba – spotřeba primární energie ❚ 

Fig. 4 Construction phase – primary energy consumption

Obr. 5 a) Spotřeba primární neobnovitelné energie, b) potenciál 

globálního oteplení ❚ Fig. 5 a) Primary energy consumption, 

b) global warming potential

Spotřeba primární energie [MJ]

Spotřeba primární energie [MJ] Potenciál globálního oteplení | GWP [kg CO2,ekviv.]
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dů v  daném případě a  při aktuálním nastavení okrajových 

podmínek a vah obě varianty jako srovnatelné. Jako nejvý-

znamnější se v daném případě jeví u varianty V2 úspora pri-

márních surovin o 6,8 % oproti referenční variantě realizo-

vané jako monolitická konstrukce do systémového bedně-

ní, což v  absolutních číslech představuje úsporu 43  t pri-

márních surovin.

Z hlediska posuzování variant je významná výrazně lepší 

mechanická odolnost a trvanlivost konstrukcí z vysokohod-

notných betonů, projevující se ve větší životnosti a menších 

nárocích na údržbu a opravy.

ZÁVĚR

Hodnocení environmentálních dopadů v  rámci celého život-

ního cyklu prostřednictvím metodologie LCA se stává nut-

nou součástí projektového procesu zaměřeného na dosažení 

kvalitních parametrů z hlediska požadavků udržitelné výstav-

by. Kvalita hodnocení je závislá na  dostupnosti relevantních 

dat. V současnosti je získávání kvalitních objektivních dat klí-

čovým problémem, často limitujícím proces hodnocení. Pro-

vedené studie ukazují, že při komplexním posuzování betono-

vých konstrukcí z hledisek jejich funkčních vlastností (trvanli-

vost, odolnost aj.), jejich vlivu na životní prostředí a ekonomic-

kých parametrů v rámci celého životního cyklu mohou op-

timalizované konstrukce využívající vysokohodnotné betony 

vykazovat příznivější výsledky v porovnání s tradičním řešením. 

Tento výsledek byl získán za finančního přispění výzkumného projektu 
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CZ, který hodnotí komplexní kvalitu budov.

Uplatňování principů udržitelné výstavby se věnuje Petr Hájek ta-
ké jako vedoucí týmu výzkumného programu Architektura a  ži-
votní prostředí Univerzitního centra energeticky efektivních budov 
(UCEEB), kde se zabývá především environmentální optimalizací 
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