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Abstrakt 

Posuzování životního cyklu, neboli LCA (Life Cycle Assessment), je analytická 

metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb a technologií a 

je považována za jeden z důležitých informačních nástrojů současné 

environmentální politiky. Zpracování metody LCA je zcela dobrovolné a 

umožňuje komplexně zhodnotit jednak spotřeby energií a materiálů, jednak 

dopady na lidské zdraví a zdraví ekosystému v reprezentativních fázích 

existence výrobku. Takto nalezená místa s negativním vlivem na životní 

prostředí je poté možno přesně identifikovat a případně odstranit nebo omezit. 

Metoda LCA je mezinárodně používána a uznávána. Nachází své uplatnění ve 

všech sférách lidské činnosti, zejména při porovnávání výrobků a služeb, při 

plánovacích procesech v oblasti environmentální politiky, při tvorbě plánu a 

programů v různých odvětvích hospodářství a podobně. 

Disertační práce je zaměřena na hodnocení environmentálních dopadů osobní 

pneumatiky během celého životního cyklu, to znamená od chvíle těžby 

primárních surovin pro výrobu pneumatiky až do fáze nakládání 

s pneumatikou jako odpadem. Zvláštní pozornost je pak věnována porovnání 

environmentálních dopadů různých způsobů materiálového a energetického 

nakládání s odpadní pneumatikou na konci její životnosti. Práce definuje 

problematická místa v životním cyklu pneumatiky, jednotlivé druhy 

znečišťujících látek vystupujících z procesů v životním cyklu a konkrétní 

působení těchto látek v životním prostředí. Studie je zpracována podle 

požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 14040. 

Klíčová slova 

LCA, životní cyklus, posuzování dopadů na životní prostředí, pneumatika, 

produkt, odpad. 



 

 

Abstract 

Life Cycle Assessment (LCA) is analytical method of environmental impacts 

evaluate for products, services or technologies and it is considering as one of 

the most important tools of current environmental strategy. Using and work up 

of LCA is quite voluntary and makes possible complex evaluate energy 

consumption, raw materials, human health impacts and ecosystem condition 

in particular phases of product lifetime. Life cycle involves all parts of product 

and service lifetime and make possible. 

Spaces found in this way that have negative influence on environment is 

possible to identify exactly and optionally remove or reduce. LCA method  is 

internationally used and recognized. 

It finds its use in all sphere of human activity, especially in comparison  of  

products and services, planning processes in the field of environmental 

politics, creation of projects  and programs in a number of economy branches 

etc. 

Thesis is focused on ranking of standard tyre environmental impacts during 

whole life cycle, it  means extraction of primary raw materials, producing tyres 

till treatment of tyres as a waste product. Special attention is applied just to 

comparing environmental impacts of material and energy treatment with waste 

tyre at the end of its life cycle. Thesis defines problematical places in tyre life 

cycle, individual kinds of pollutants rising from processes in life cycle and 

particular influence of these substances on environment. Study is elaborated 

according to international standards ISO  series 14040. 
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Motivace 

Důvodem pro praktickou aplikaci metody LCA na životní cyklus osobní 

pneumatiky a porovnání různých způsobů nakládání s odpadní pneumatikou 

v podmínkách České republiky byly mé závěry z odborných diskusí s mými 

kolegy z oboru. Protichůdné postoje a zejména pak nedostatek exaktních 

podkladů mě vedla k myšlence zabývat se touto problematikou a nalézt 

vědecky podložené závěry a výsledky. 

Cílem práce bylo provést kompletní analýzu všech dostupných fází životního 
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tohoto produktu.  
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nichž by tuto práci nebylo možno zpracovat. Zejména se jedná o společnosti 

Barum Continental Otrokovice, spol. s r. o., Českomoravský cement, a. s. – 

cementárna Mokrá, Lafarge Cement, a. s. – cementárna Čížkovice,  Renogum 

– Nilos, Most, a. s., Montstav CZ, Dolní Rychnov, spol. s r. o., University of 

Hertfordshire  –  Centre for Atmospheric & Instrumentation Research (CAIR) – 

United Kingdom a Výzkumný ústav maltovin, spol. s r.o. Praha. 
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1. Úvod 

Lidská společnost si v přímé souvislosti s technickým rozvojem začíná 

uvědomovat stoupající důležitost problematiky ochrany životního prostředí. Při 

současném stavu poznání antropogenních zátěží světa kolem nás se ve stále 

větší míře soustředíme na základní princip ekologie – zabýváme se vztahem 

jedince a jeho okolí. Zjistili jsme, že problémy, které životnímu prostředí 

způsobujeme, se mohou snadno přenášet do míst, kde jsou pro nás 

neviditelné a dočasně se pro nás stávají méně závažnými a stejně tak již 

víme, že v životních cyklech produktů, služeb a technologií jsou procesy, které 

se nestejnou měrou podílí na dopadech na životní prostředí. 

Metoda posuzování životního cyklu je jedním z environmentálních nástrojů, 

které principy vzájemných vztahů jedince a okolí berou na vědomí. Umožňuje 

nám podrobně a hlavně exaktně popsat konkrétní životní cyklus a upozornit 

nás na místa, která jsou významnou zátěží pro životní prostředí kolem nás – 

ať už se jedná o zdraví přírodních ekosystémů či zdraví lidské. 

Smyslem metody LCA je na základě důsledné analýzy definovat spotřeby 

energií, surovin a materiálů, určit všechny emisní toky související s daným 

životním cyklem a vyjádřit environmentální dopady pomocí tzv. kategorií 

dopadů – specifických problémů životního prostředí. Důsledným vyjadřováním 

environmentálních dopadů pak můžeme identifikovat závažnější procesy 

v životním cyklu a zároveň nežádoucí přenášení problému z místa na místo, 

což znamená situaci, kdy se na jednom místě snažíme životnímu prostředí 

určitou aktivitou pomoci, na jiném místě se ovšem kvůli této aktivitě 

dopouštíme poškození prostředí v jiné podobě. 
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2. Cíl disertační práce 

Hlavním cílem předkládané disertační práce je aplikace metody LCA na celý 

životní cyklus osobní pneumatiky, posouzení energetických, materiálových a 

emisních toků a dopadů životního cyklu osobní pneumatiky na životní 

prostředí se zvláštním zaměřením na srovnání různých způsobů 

materiálového a energetického využití odpadních pneumatik. Životní cyklus 

osobní pneumatiky začíná v místě těžby primárních surovin pro výrobu 

pneumatiky a končí v momentě nakládání s pneumatikou na konci její 

životnosti jako s odpadem. Aby srovnání způsobů nakládání s odpadní 

pneumatikou bylo logické a zároveň využitelné v praxi, byly vybrány tři 

technologie, které jsou v současné době v České republice provozovány, nebo 

se o zavedení provozu vážně uvažuje – využití odpadních pneumatik 

v recyklační lince za účelem výroby pryžového granulátu, v pyrolýzní jednotce 

za účelem získání dále potřebných pyrolýzních produktů a v cementářské 

rotační peci jako náhrada paliva a některých technologických surovin. 

S odbornými diskusemi, probíhajícími nad zpracovatelskými technologiemi 

v oblasti odpadového hospodářství, se v dnešní době můžeme setkat 

v podstatě na všech úrovních. Zástupci jednotlivých způsobů nakládání 

s odpady se většinou snaží propagovat a vyzdvihovat svůj postup ve srovnání 

s konkurenčními technologiemi. Situace v oblasti nakládání s odpadními 

pneumatikami není rozhodně výjimkou, což jsem si potvrdil na odborných 

setkáních pracovníků odpadového hospodářství. Tento fakt byl hlavním 

impulsem pro vypracování LCA studie pneumatiky. Právě použitím metody 

LCA lze jednoznačně definovat výhody či nevýhody existujících způsobů 

nakládání a exaktně tak podpořit vhodné zpracovatelské technologie. 

Práce je navržena tak, aby její výsledky a závěry byly použitelné pro území 

České republiky a odpovídaly současným technologickým možnostem 

v oblasti odpadového hospodářství.  
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Dalším cílem disertační práce je definice poznatků a doporučení vyplývajících 

ze závěrů práce, které bude možno využívat v rozhodovacích procesech při 

tvorbě strategických dokumentů odpadového hospodářství a v oblasti ochrany 

a tvorby životního prostředí, pochopitelně nejvíce pak z hlediska nakládání a 

využití odpadních pneumatik. Zároveň bude práce sloužit jako praktická 

ukázka aplikace metody LCA v odpadovém hospodářství se snahou podpořit 

vhodnost jejího používání pro podobné účely. Práce by měla rovněž být 

podnětem, podobně jako jiné LCA studie, k dalším rozšiřujícím diskusím a 

závěrům. 

Při řešení této problematiky byl kladen důraz na přímou spolupráci s podniky 

zabývajícími se výrobou osobních pneumatik, distribucí, prodejem a 

využíváním odpadních pneumatik se záměrem získávat přesné a podrobné 

údaje a data v rámci celého životního cyklu pneumatiky. 

LCA studie byla zpracována použitím autorizovaného softwarového 

prostředku GaBi 4 Professional. Pro hodnocení dopadů životního cyklu na 

životní prostředí a zdraví člověka bylo použito charakterizačního modelu CML 

2001. Studie byla zpracována podle požadavků mezinárodních norem ČSN 

EN ISO řady 14040. Obsahuje obecné požadavky pro LCA studie, rozsáhlou 

inventarizační analýzu, posuzování dopadů životního cyklu na životní prostředí 

a interpretaci dosažených výsledků. 

V seznamu citované a použité literatury jsou odkazy na internetové stránky. 

Jedná se o plně funkční, ověřené a mezinárodně uznávané webové portály 

úzce související s problematikou posuzování životního cyklu nebo 

odpadového hospodářství. 
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3. Teoretická část 

3.1 Současný stav problematiky 

Metoda posuzování životního cyklu, jejíž prvotní počátky se datují od 

sedmdesátých let 20. století, našla své uplatnění i v České republice. Přestože 

její použitelnost zatím z daleka nedosáhla úrovně v jiných zemích (zejména v 

Japonsku, USA, Skandinávských zemích, zemích Beneluxu a dalších), je 

v posledních letech v České republice o tuto metodu evidentní zájem [Kočí 

2009]. 

Významným počinem pro uvedení metody LCA do praxe bylo založení 

Evropské platformy pro LCA (European Platform on LCA) při Evropské komisi. 

Na internetových stránkách platformy jsou průběžně zveřejňovány metodické 

inovace a dále inventarizační data referenčních procesů a toků doporučených 

pro databáze LCA [The Life Cycle Initiative]. 

Koncepce životního cyklu je zahrnuta do rámce tzv. uvažování v životních 

cyklech (LCT – Life Cycle Thinking). Tento koncept uvažuje environmentální 

dopady činností s cílem redukovat jejich intenzitu v celém životním cyklu 

produktu či činnosti. LCT definuje zodpovědnost každého uživatele kterékoliv 

fáze životního cyklu produktu nebo služby za environmentální dopady spojené 

s libovolnou fází životního cyklu. 

Metoda LCA je v současné době hojně používána pro získání 

environmentálního značení III. typu – environmentální prohlášení o výrobku 

(EPD – Environmental product declaration), popř. se metoda díky své 

komparativnosti používá ke srovnání výrobků majících stejnou funkci [Černík a 

kol. 2005].  
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Využití metody však může mít širší rozměry, a to právě v oblasti odpadového 

hospodářství. Použití metody LCA za účelem porovnání environmentálních 

dopadů alternativních systémů nakládání s odpady či za účelem identifikace 

hlavních oblastí potencionálního zlepšení v daném konceptu nakládání 

s odpady je v zahraničí zcela běžné [Bjamadóttir a kol. 2002; Moll a kol. 2003]. 

Stejně tak metodu LCA využívá mnoho zemí při strategickém plánování 

v odpadovém hospodářství a při tvorbě plánů odpadového hospodářství. 

Například ve Velké Británii byly vyvinuty a následně aplikovány tři modely pro 

nakládání s tuhými odpady. Jsou to Wisard (vyvinut Environmentální 

agenturou a Ecobilan), IWM2 (Procter and Gambler) a model Wasteman (AEA 

technology). Je patrné, že výsledky LCA tak mohou být užitečnými podněty 

pro proces rozhodování v oblasti odpadového hospodářství [Rydberg a kol. 

1995; Meyer 2004]. 

I v České republice začíná metoda LCA pronikat do problematiky odpadů. 

Jedna z prvních úspěšných prací pojednávala o aplikovatelnosti metody LCA 

v odpadovém hospodářství [Černík a kol. 2005], kterou pak následovaly další. 

Porovnáváním různých způsobů nakládání s komunálním odpadem se pak 

zabýval společný projekt Vysoké školy chemicko-technologické a ETC 

Consulting Group spol. s r. o. Praha [Krečmerová a kol. 2007]. Přesto je nutno 

zdůraznit, že využití metody LCA v odpadovém hospodářství České republiky 

je poměrně nízké. Vzhledem k možnostem, které tato metoda nabízí, by si 

určitě zasloužila větší prostor [Remtová 2003; Tichá a kol. 2010]. 

Aplikaci uvažování v životních cyklech rovněž obsahuje nová směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech. Ta zdůrazňuje 

zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů a nikoliv jen fázi odpadu, 

s cílem zaměřit se na snižování vlivů vzniku odpadů a nakládání s nimi na 

životní prostředí, což by mělo vést ke zvýšení hospodářské hodnoty odpadu 

[Hudáková 2008]. 
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Metoda LCA se rovněž dostala do české legislativy, a to novelizací zákona o 

odpadech č. 154/2010 Sb. V paragrafu 9a týkajícího se zavedení hierarchie 

způsobů nakládání s odpady se v bodě 2 hovoří o tom, že je možno se od 

hierarchie odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových 

dopadů prokáže, že je to vhodné [zákon č. 185/2001 Sb.]. 

Za účelem sjednocení postupů pro metodu LCA a z hlediska marketingového 

zneužívání metody byla vytvořena řada mezinárodních standardů ČSN EN 

ISO 14040 s cílem jednoznačně definovat pravidla pro interpretaci 

dosažených výsledků. Normy jsou v České republice platné od roku 2006 

[ČSN EN ISO 14040; ČSN EN ISO 14044]. 

V dnešní době jsou odpadní pneumatiky nejčastěji využívány energeticky 

(spalovny, cementárny, vápenky) nebo materiálově (recyklační provozy, 

pyrolýzní technologie). Část pneumatik je opětovně použita ve formě 

protektorů, prořezávání osobních pneumatik není v České republice povoleno. 

Ukládání odpadních pneumatik na skládky je zakázáno, pneumatiky tak lze 

používat pouze jako technologický materiál pro zabezpečení provozu skládky. 

V roce 1999 si společnost Continental, a.s., nechala zpracovat LCA studii 

celého životního cyklu pneumatiky [Barum Continental AG 1999]. Její výsledky 

jsou překvapující v tom, že jednoznačně nejhorší fází životního cyklu osobní 

pneumatiky je dle studie fáze užití pneumatiky během provozu. Při bližším 

rozboru této studie však vyplývá, že do vstupujících emisí týkajících se 

životního cyklu pneumatiky byly započteny veškeré emise z výfukových plynů 

motoru během jízdy. Tím se tato studie diametrálně odlišuje od výsledků 

studie zpracované v rámci disertační práce. Vzhledem k  zadavateli studie 

(samotný výrobce pneumatik) lze tuto studii považovat za účelovou.  

V roce 2004 byly prezentovány výsledky italské studie, která porovnávala čtyři 

různé způsoby nakládání s odpadní pneumatikou metodou LCA – energetické 

využití v zařízení pro energetické využívání odpadů, využití jako náhrady 
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paliva v cementárně, materiálová recyklace za normálních podmínek a 

kryogenní materiálová recyklace [Corti a kol. 2004]. Z pohledu dopadů na 

přírodní ekosystémy vyzdvihují výsledky studie energetické způsoby využívání 

odpadních pneumatik před způsoby materiálovými.  

Čínská LCA studie porovnávající rovněž čtyři způsoby nakládání s odpadní 

pneumatikou se mimo jiné zaměřovala na netradiční způsob nakládání – na 

ilegální extrakci olejů z pneumatik [Xingfu a kol. 2010]. Tato nezákonná 

činnost je v Číně poměrně dosti rozšířená. Studie dále zahrnovala 

materiálovou recyklaci (mechanické mletí), znovuvyužití pro proces 

vulkanizace a pyrolýzu. V souvislosti se špatným stavem ovzduší v Číně 

doporučují autoři studie zaměřit se na snižování energetické náročnosti 

procesů vzhledem k produkci látek způsobujících respirační problémy.  

Pozitivní dopady na životní prostředí při využívání odpadních pneumatik jako 

náhrady surových paliv v cementárně prezentuje studie provedená v roce 

2010 ve Spojených státech amerických [Fiksel a kol. 2010]. Ta například 

porovnává vzniklé emise způsobující efekt globálního oteplování při 

spoluspalování odpadních pneumatik a při spalování uhlí v cementářské peci. 

Studie dále pozitivně hodnotí environmentální dopady při využívání drtě 

z odpadních pneumatik pro výrobu povrchů hřišť a sportovních areálů, 

upozorňuje však na poměrně nízké kapacitní možnosti využití vzhledem 

k obrovské každoroční produkci odpadních pneumatik. 

Devět různých způsobů nakládání s odpadní pneumatikou, obecně 

rozdělených na energetické využívání (cementárna, slévárna, ocelárna, 

zařízení pro energetické využívání odpadů) a na materiálové, tzv. 

nedestruktivní způsoby nakládání (využití při budování retenčních nádrží, 

infiltračních nádrží, výroba lisovaných produktů, výroba sportovních povrchů a 

jezdeckých ploch), bylo zpracováno ve francouzské LCA studii [Clauzade a 

kol. 2010]. Z pohledu emisí do ovzduší jsou podle studie dopady 
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energetických způsobů nakládání větší zátěží pro životní prostředí, než 

dopady materiálových způsobů nakládání. Ty však vykazují větší spotřeby 

primárních energií a vstupních surovin. 

3.2 Vývoj metody LCA 

Řada odborných studií v sedmdesátých letech 20. století řešila problémy 

dostupnosti surovin a spotřeby energie při jejich stále rostoucí spotřebě. 

Jednalo se například o analýzy palivového cyklu, které řešily především využití 

alternativních zdrojů energie a materiálu. Když se počátkem osmdesátých let 

začala v Evropě věnovat zvýšená pozornost obalové technice a kritika se mezi 

jinými zaměřila i na zbytečně velkou spotřebu obalů a poukazovala na plýtvání 

surovinami, došlo v rámci tohoto hnutí k renesanci americké metody REPA. V 

několika evropských zemích, především ve Švýcarsku, Německu a Švédsku, 

se americká metoda začala používat na srovnávání různých materiálů 

používaných k výrobě obalů na nápoje [Kočí 2009]. 

Až do devadesátých let byly analýzy zaměřeny především na spotřebu 

materiálu, energie a produkci různých forem znečištění. Různé instituce 

používaly různé metody získávání dat a data byla vyjadřována v různých, 

mnohdy nekompatibilních jednotkách. K metodologickému sjednocení různě 

prováděných, a tudíž nesrovnatelných analýz, došlo až v srpnu roku 1990 na 

konferenci SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry - 

Společnost pro toxikologii a chemii životního prostředí) věnované metodám 

LCA. Důraz byl kladen především na vyřešení první fáze metody LCA - na 

inventarizaci, shromaždování srovnatelných dat o spotřebě materiálu a 

energie. Další fázi - hodnocení dopadu na životní prostředí, řešila následující 

konference SETAC v roce 1992. 

V posledním desetiletí minulého století se mezi oblasti podnikového řízení 

postupně začleňovala i péče o životní prostředí, jejíž význam roste v závislosti 
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na vývoji a informovanosti společnosti a uvědomění si následků lidské činnosti 

na životní prostředí. Postupně bylo v oblasti ochrany životního a pracovního 

prostředí vyvinuto mnoho nástrojů, které podporují snížení negativních dopadů 

podnikové činnosti na životní prostředí. Do tohoto období a mezi tyto nástroje 

patří také metoda „Posuzování životního cyklu – LCA“ [Hanus a kol. 2004].  

3.3 Metoda LCA, normy, postupy 

Metoda LCA je proces, který má několik postupných cílů. Jednak provést 

ocenění zatížení životního prostředí výrobkem, službou nebo činností 

(technologií), a to identifikací a kvantifikací užité energie a materiálu i 

množstvím emisí a odpadů uvolněných do životního prostředí, jednak 

zhodnotit dopady a dále identifikovat a zvážit možnosti, jimiž lze přispět ke 

zlepšení stavu [Zbicinski a kol. 2006]. 

Metoda LCA je vhodná pro oblast odpadového hospodářství zejména 

z důvodů zajištění zahrnutí všech environmentálních nákladů a přínosů 

týkajících se nakládání s odpady a z důvodů indikace, kde by změny byly 

nejefektivnější a nejvhodnější s ohledem na ochranu životního prostředí 

v rámci celého životního cyklu. 

Při vypracovávání LCA studií je zajišťováno vytváření celkového obrazu o 

možných interakcích činností a životního prostředí. Dále se přispívá k 

všestrannému pochopení zvláštní povahy a vzájemně podmíněných důsledků 

lidských aktivit pro životní prostředí a k předávání informací, které definují 

účinky těchto aktivit na životní prostředí a naznačují vhodná řešení pro jeho 

zlepšení. 

Metoda LCA je nástrojem sloužícím k podpoře či zdůvodnění učiněných 

rozhodnutí, k získávání informací a v neposlední řadě může sloužit jako 
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nástroj pedagogický, výchovný a podporující osvětu z hlediska nauky o 

životním prostředí [Remtová 2003]. 

Pokud jde o použití LCA jako nástroje pro sbírání informací, jde především o 

shromažďování dat v inventarizační části LCA, která je v podstatě tou 

nejdůležitější složkou, jež ovlivňuje celkový výsledek. Použití metody LCA jako 

pedagogického nástroje při seznamování veřejnosti s problematikou životního 

prostředí se začíná intenzivně propagovat. Vůdčí pozici zde mají 

skandinávské země, zejména Švédsko a Finsko (vydávání učebnic a 

demonstračních softwarů, pořádání pravidelných vzdělávacích kurzů s 

mezinárodní účastí) [Zbicinski a kol. 2006]. 

Metoda LCA se vyznačuje možností komparace a je iterativní. Komparace 

znamená možnost porovnávání výsledků různých studií LCA v případě, že 

předpoklady a kontext každé studie jsou ekvivalentní. Iterace pak umožňuje 

upravovat rozsah studie v průběhu jejího provádění na základě nově 

shromážděných informací a poznatků. 

Postup provádění posuzování životního cyklu stanovují mezinárodní normy 

obsažené v řadě ČSN EN ISO 14040. Tyto normy vznikaly překladem 

z mezinárodních ISO norem a byly zapracovány do našeho normového 

systému. Na konci roku 2006 se uskutečnila jejich novelizace. Vybrané normy 

související s tvorbou LCA studií jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Přehled vybraných norem souvisejících s tvorbou LCA. 

ČSN EN ISO 
14040  

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 
14044 

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Požadavky a směrnice 

ISO/TR 14047 Příklady aplikace 

ISO/TR 14048 Formát dokumentace údajů 

ISO/TR 14049 
Příklady aplikace pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační 
analýzy 

ISO/TR 14062 Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku 
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Studie LCA má čtyři fáze: 

 stanovení cíle a rozsahu studie, 

 inventarizační analýza životního cyklu, 

 posuzování dopadů životního cyklu, 

 interpretace výsledků. 

Stanovení cíle a rozsahu dané studie (včetně hranic systému a úrovně detailu 

LCA) závisí na předmětu a zamýšleném užití studie. Fáze inventarizační 

analýza životního cyklu (LCI – Life Cycle Inventory) je druhou fází LCA. Je to 

inventarizace vstupních a výstupních údajů s ohledem na posuzovaný systém. 

Zahrnuje shromažďování údajů nezbytných k naplnění cíle definované studie. Fáze 

posuzování dopadů životního cyklu (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) je 

třetí fází LCA. Smyslem LCIA je poskytovat dodatečné informace, a tím 

pomoci hodnotit výsledky produktového systému LCI a také lépe pochopit 

jejich environmentální význam. Interpretace životního cyklu je poslední fází 

procedury LCA, ve které jsou výsledky LCI a LCIA shrnuty a diskutovány jako 

základ pro závěry, doporučení a rozhodování v souladu s definovaným cílem a 

rozsahem [Wenzel a kol. 2000]. 

Existují případy, kdy může být cíl LCA naplněn pouze pomocí inventarizační 

analýzy a interpretace. To je obvykle zmiňováno jako LCI studie. Pro LCA je 

typické, že nebere v úvahu ekonomické nebo sociální aspekty produktu, ale 

přistup z hlediska životního cyklu a metodologie popsané v této mezinárodní 

normě mohou být na tyto další aspekty aplikovány [Kočí 2009]. 

Jednotlivé fáze posuzování životního cyklu a vzájemné vazby mezi nimi jsou 

znázorněny na obrázku č. 1. 
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Obrázek  č. 1: Jednotlivé fáze LCA podle ČSN EN ISO 14 040 (zdroj: ČSN EN ISO 14040). 

Stanovení cíle a rozsahu 

Cíl studie jednoznačně stanovuje zamýšlené použití, důvody provádění studie 

a zamýšlené publikum, tj. pro koho je studie určena [Heijungs a kol. 1992; 

Wenzel a kol. 2000; Frischknecht 2002]. Je-li studie určena pro interní potřebu 

podniku, získané informace jsou věrohodnější a přesnější. Budou-li výsledky 

využity nebo prezentovány externě, stačí mimo podnikový management, je 

ochota podniku poskytovat informace o výrobních procesech vždy nižší. Hrozí 

při tom prozrazení obchodního nebo výrobního tajemství. Stanovení rozsahu 

studie představuje přesné vymezení zkoumaného systému, jehož negativní 

dopady se budou sledovat a určení všech podstatných okolností, jež mají na 

sledovaný systém vliv. Dále se určují toky propojující systém s životním 

prostředím. Rozsah musí být dostatečně dobře stanoven tak, aby bylo 

zajištěno, že šíře, hloubka a podrobnost studie jsou vzájemně v souladu a 

dostatečně odpovídají stanovenému cíli. Při stanovení rozsahu studie LCA je 

nutné podle normy ČSN EN ISO 14040 uvažovat a popsat: 

 Funkci výrobkového systému nebo výrobkových systémů, zejména v 

případě porovnávacích studií – funkce musí být jasně vymezena. 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  13 

 

 Funkční jednotku – funkční jednotka je mírou výkonu funkčního 

výstupu z výrobkového systému. Primárním účelem funkční jednotky 

je poskytnout základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy. V 

jednoduchých případech může být dána jednoduchou běžnou 

jednotkou. Správné nastavení funkční jednotky je důležité u 

porovnávacích studií, kde výrobkové systémy plní tutéž funkci. 

Funkční jednotka musí být přesně definovaná a měřitelná. 

 Referenční tok – všechny výstupy z procesů v daném produktovém 

systému, kterých je zapotřebí k naplnění funkce vyjádřené funkční 

jednotkou. 

 Hranice systému – hranice určují, které jednotkové procesy musí být 

do inventarizační analýzy zahrnuty. Systém má být modelován tak, 

aby vstupy a výstupy na jeho hranicích byly elementárními toky. 

Pokud některé jednotkové procesy nebudou zahrnuty, je nutné 

zdůvodnit, z jakého důvodu k tomu nedošlo.  

 Alokační postupy – rozdělení vstupních nebo výstupních toků 

procesu nebo produktového systému mezi posuzovaný produktový 

systém a jeden nebo více dalších produktových systémů. Jedná se o 

vysoce problematickou část LCA studie a je-li to možné, doporučuje 

se alokacím vyhnout. 

 Vybrané kategorie dopadů – třída reprezentující aktuální 

environmentální problémy, ke kterým mohou být výsledky 

inventarizační analýzy životního cyklu přiřazeny. 

 Požadavky na údaje – jedná se o související časový rozsah 

(požadované stáří údajů a minimální doba, po kterou mají být údaje 

shromažďovány), geografický rozsah (geografická oblast, ze které 

mají být shromažďovány údaje pro jednotkové procesy, aby bylo 

vyhověno cíli studie) a technologický rozsah. Má být bráno v úvahu, 

zdali byly údaje změřeny, odhadnuty, nebo stanoveny. Údaje z 

konkrétních míst mají být také použity pro jednotkové procesy, které 

nejvíce přispívají k hmotnostním a energetickým tokům a také pro 
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jednotkové procesy, o kterých se předpokládá, že produkují 

environmentálně významné emise. Ve studiích musí být vzaty v 

úvahu další požadavky na kvalitu údajů v míře podrobností 

odpovídajících cíli a rozsahu studie (přesnost, úplnost, 

reprezentativnost, konzistence, reprodukovatelnost). 

 Předpoklady a omezení – každá studie je platná za určitých 

podmínek a zároveň má určitá omezení, kdy její výsledky použít či 

interpretovat nelze. Otevřená specifikace podmínek platnosti a 

omezení studie LCA zvyšuje její transparentnost a vede k jejímu 

správnému používání. 

 Typ kritického přezkoumání – kritické přezkoumání je způsob, který 

ověřuje, zda studie LCA splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 

14040. Kritické přezkoumání je dobrovolné. 

 Typ a formát zprávy – již v počáteční fázi sestavování studie je třeba 

specifikovat, kdo bude studii LCA používat a jaké si bude klást při 

jejím čtení otázky. Je tedy dobré pokusit se tyto klíčové otázky 

formulovat již na začátku sestavování studie a pomocí nich pak 

identifikovat druhy informací a dat, jež budou potřebné k nalezení 

odpovědí. 

Inventarizační analýza (LCI – Life Cycle Inventory) 

Inventarizační analýza zahrnuje sběr údajů a výpočetní postupy ke kvantifikaci 

odpovídajících vstupu a výstupu z výrobkového systému. Tyto vstupy a 

výstupy mají zahrnovat použití zdrojů a úniky do ovzduší, vody a půdy spojené 

se systémem. Postup provádění inventarizační analýzy je iterativní. Když je 

sběr údajů dokončen, mohou vyvstat požadavky na nové údaje nebo omezení, 

která vyžadují změny v postupech sběru údajů tak, aby byly splněny cíle 

studie. Inventarizační analýza je neutrální popis vstupů a výstupů. Úkolem LCI 

je zjištění všech elementárních toků, jimiž sledovaný systém působí na životní 

prostředí. Jde o kvalitativní a kvantitativní soupis všech vstupů a výstupů 
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spojujících jednotlivý systém se životním prostředím [Wenzel a kol. 2000; 

Baumann a kol. 2004].  

Prvním krokem inventarizační analýzy je vyznačení všech materiálových a 

energetických toků, jež překračují hranice systému. Je-li sledovaný systém 

příliš složitý, je vhodné jej rozdělit do jednotlivých subsystémů. Dále je 

doporučeno postupovat od jednoho subsystému ke druhému a systematicky 

shromažďovat data o vlivech na životní prostředí. Z hlediska vstupů jde o 

spotřebu přírodních zdrojů, surovin, materiálů a energie. Z hlediska výstupů 

jde o vnášení látek a energií do ovzduší, vody a půdy, včetně ukládání odpadů 

[Hudáková 2006]. 

Potřebná data lze získat následujícími způsoby: 

 přímými měřeními na místě, 

 pohovory s pracovníky, 

 literární rešerší, hledáním v databázích a na internetu, 

 výpočty, 

 kvalifikovanými odhady. 

Sběr údajů vyžaduje důkladnou znalost každého jednotkového procesu. Musí 

být zachycen každý jednotkový proces, aby se předešlo zdvojenému 

započítávání jednoho údaje, nebo naopak jeho opomenutí. Správnost dat lze 

prověřit pomocí materiálových a energetických bilancí příslušných procesů. 

Po sběru údajů je zapotřebí u definovaného systému vypočítat výsledky 

inventarizace pro každý jednotkový proces a pro každou definovanou funkční 

jednotku modelovaného výrobkového systému. Kontrola platnosti údajů musí 

být prováděna v průběhu jejich sběru. Údaje se vztahují vůči funkční jednotce 

a přepočítávají se na ni. Po provedení všech výpočtů se mohou zpřesnit 

hranice systému a mohou se vyřadit stádia životního cyklu nebo jednotkové 
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procesy, které nemají dostatečný význam. Mohou se i vyřadit vstupy a 

výstupy, které nejsou významné pro výsledky studie [Hudáková 2006]. 

Hodnocení dopadů životního cyklu (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) 

Fáze hodnocení dopadů v rámci studie LCA je zaměřena na vyhodnocení 

důležitosti potenciálních dopadů na životní prostředí s použitím výsledků 

inventarizační analýzy životního cyklu. Hodnocení dopadů zahrnuje spojení 

jednotlivých dat z fáze inventarizační analýzy se specifickými kategoriemi 

dopadů na životní prostředí a následné vyhodnocení jednotlivých dopadů v 

závislosti na zvolených kritériích. Výsledkem je stanovení celkového 

negativního dopadu jednotlivých systémů z hlediska kvantity a kvality [Guinée 

a kol. 2002]. 

Celá fáze hodnocení dopadu životního cyklu má několik postupných kroků, 

které jsou definovány v normě ČSN EN ISO 14040 a jsou uvedeny na obrázku 

č. 2. 

  

Obrázek č. 2: Hodnocení dopadů životního cyklu (zdroj: ČSN EN ISO 14040). 
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Výběr kategorií dopadů, indikátoru a charakterizačních modelů 

Vstupy a výstupy zjištěné v inventarizační analýze jsou rozděleny do 

jednotlivých kategorií, podle nichž probíhá jejich následné hodnocení. Látky 

emitované do životního prostředí se dělí na tuhé odpady a emise do ovzduší a 

vody. Vypouštěné látky a spotřeba energie způsobují následné negativní 

efekty, například znečištění ovzduší a současné poškození zdraví obyvatel. 

Navíc se efekty emisí různě vzájemně kombinují, zesilují nebo zeslabují. Z 

hlediska globálního působení jsou rozhodující kategorie vlivů způsobujících 

poškozování ozonové vrstvy a kategorie vlivů způsobujících změnu klimatu 

[Heijungs a kol. 1992; Dreyer a kol. 2003; Remtová 2003]. 

Klasifikace – přiřazení výsledku inventarizační analýzy 

Přiřazení výsledku inventarizační analýzy k jednotlivým kategoriím dopadů se 

označuje jako klasifikace. Když jsou výsledky LCI přiřazeny ke kategoriím 

dopadů, je možné obrátit pozornost na environmentální otázky související 

s výsledky LCI [Kočí 2009]. 

Mezi nejpoužívanější kategorie dopadů patří: 

 kategorie dopadů ze vstupů: čerpání abiotických zdrojů, čerpání 

biotických zdrojů, 

 kategorie dopadu z výstupů: změna klimatu, poškozování ozonové 

vrstvy, acidifikace, tvorba fotooxidantů, lidské zdraví - toxicita, 

ekotoxicita a eutrofizace. 

K těmto kategoriím dopadů řadíme výsledky LCI – emise látek způsobujících 

kategorii dopadu. 
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Charakterizace – výpočet výsledku indikátoru kategorie 

Výpočet výsledku indikátoru kategorie zahrnuje dva kroky: 

 výběr a použití charakterizačních faktorů pro převod stanovených 

výsledků LCI na společné jednotky, 

 agregace převedených výsledků LCI na výsledek indikátoru 

kategorie. 

Užitečnost výpočtu indikátoru pro stanovený cíl a rozsah závisí na přesnosti, 

správnosti a popisu charakterizačních modelů a charakterizačních faktorů. 

Rozdílnost v kvalitě indikátoru kategorie mezi kategoriemi dopadů může 

ovlivnit celkovou přesnost studie LCA [Kočí 2009]. 

Normalizace 

Provedení normalizace není povinné, závisí na stanoveném cíli. Normalizace 

je výpočet velikosti výsledku indikátoru kategorie související s referenční 

informací. Cílem normalizování výsledku indikátoru je lépe porozumět 

relativnímu významu každého výsledku indikátoru ve zkoumaném výrobkovém 

systému. Normalizace může být užitečná při: kontrole nekonzistence 

(nesouladu), poskytování informací relativního významu o výsledku indikátoru 

a přípravě na dodatečné postupy, jako je seskupování, vážení nebo 

interpretace životního cyklu. Normalizace výsledku indikátoru mění výstup 

povinných prvků fáze LCIA [Kočí 2009]. 

Seskupování 

Seskupování přiřazuje kategorie dopadu do jednoho nebo více souborů, může 

také zahrnovat třídění nebo řazení [Kočí 2009]. Seskupování lze provádět 2 

možnými postupy: 
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 třídit kategorie dopadů na pouze formálním základě, např. 

charakteristikami jako jsou emise a zdroje nebo globální, regionální a 

místní prostorová měřítka, 

 řadit kategorie dopadů podle stanoveného pořadí, podle priority. 

Vážení 

Vážení je proces převádění výsledků indikátoru různých kategorií dopadu za 

použití číselných faktorů založených na výběru hodnot [Kočí 2009]. Lze jej 

provádět 2 způsoby: 

 převedení výsledku indikátoru nebo normalizovaných výsledků 

vybranými váhovými faktory, 

 případně agregovat tyto převedené výsledky indikátorů nebo 

normalizované výsledky kategorií dopadů. 

Analýza kvality údajů 

Může se stát, že bude potřeba dalších dodatečných postupů a informací pro 

pochopení významu, nejistoty a citlivosti výsledku LCIA, za účelem snazšího 

rozlišení, zda jsou či nejsou přítomny závažné rozdíly. Za účelem odstranění 

nepodstatných výsledků LCI a vedení iterativního procesu LCIA. V tom 

případě se může podle normy ČSN EN ISO 14041 provádět analýza 

závažnosti, analýza neurčitosti nebo analýza citlivosti [Kočí 2009]. 

Interpretace životního cyklu 

Cílem interpretace životního cyklu je analyzovat výsledky, dosáhnout závěru, 

vysvětlit omezení a poskytnout doporučení založená na tom, co bylo zjištěno v 

předchozích fázích studie LCA a průhledným způsobem podat zprávu o 

výsledcích interpretace životního cyklu [Bjorklund 2007]. Fáze interpretace 

životního cyklu se skládá ze tří částí: 
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 identifikace významných zjištění založená na výsledcích studií LCI a 

LCIA posuzování životního cyklu, 

 hodnocení, které bere v potaz kontrolu kompletnosti, citlivosti a 

konzistence, 

 formulace závěrů a doporučení. 

Ačkoliv je interpretace čtvrtá a závěrečná fáze LCA studie, podílí se iterativním 

způsobem i na fázích předešlých. Na základě poznatků shrnutých 

v interpretaci LCA totiž dochází ke vzniku nových požadavků na další 

upřesnění studie. 

Během inventarizační fáze a fáze posuzování dopadů byly zákonitě provedeny 

určité odhady, předpoklady a rozhodnutí, jak v studii pokračovat. Byla přijata 

určitá zjednodušení či aproximace. Všechny tyto předpoklady musí být 

zahrnuty do fáze interpretace a vždy musí být stavěny vedle prezentace 

výsledků [Baumann a kol. 2004; Hudáková 2006; Kočí 2009].  

První krok interpretace životního cyklu – identifikace významných zjištění – 

zahrnuje setřídění informací z úvodních tří fází LCA za účelem shrnutí 

především těch poznatků, jež významně přispívají k většině výstupů z LCI a 

LCIA. Pro cíl a účel této studie byla použita analýza dominance.  

Analýza dominance 

Analýzou dominance se zjišťuje, které fáze životního cyklu nebo které procesy 

či skupiny procesů mají největší vliv na hodnotu environmentálních dopadů 

produktu. Analýza dominance identifikuje ty procesy či fáze životního cyklu, 

které produkují největší množství emisí nebo spotřebovávají největší množství 

surovin, a tím se významně podílejí na hodnotách výsledků indikátorů 

kategorií dopadů. Podkladem pro analýzu dominance je zhodnocení 

elementárních toků (emisí), příp. environmentálních dopadů, jednotlivých 
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procesů či skupin procesů. Pro analýzu dominance jsou vhodné 

strukturalizační tabulky, ze kterých lze určit , který proces či skupina procesů 

je dominantní v produkci elementárních toků. Podíl jednotlivých procesů či 

jejich skupin se může vyjadřovat procentuálně nebo pomocí kvalitativního 

řazení tzv. ABC analýzou [Kočí 2009].  

Dalším krokem interpretace životního cyklu je hodnocení LCA studie. Pro cíl a 

účel této studie byla použita kontrola konzistence a analýza citlivosti.  

Kontrola konzistence 

Kontrola konzistence neboli soudržnosti má za cíl ověřit soulad předpokladů, 

metod a údajů použitých ve studii LCA s ohledem k její definici cílů a rozsahu. 

V kontrole konzistence je nutné zaměřit se především na soudržnost kvality 

dat, soudržnost časovou a geografickou [Baumann a kol. 2004; Kočí 2009]. 

V jednotlivých částech produktového systému se pro posuzování mnohdy 

používají data o různé kvalitě a z různých zdrojů. Je třeba ověřit, zda toto 

nastává a zda to není v rozporu s definicí cílů a rozsahu studie. Do 

produktového systému vstupují různé toky, jejichž popis a rozsah může 

podléhat časovým a regionálním změnám.  

Jestliže časové či regionální rozdíly nastávají, je třeba ověřit, zda nemají 

zásadní vliv na formulaci významných zjištění. Porušení hranic systému či 

alokačních pravidel popsaných v definici cílů a rozsahu může závažným 

způsobem ovlivnit závěry studie. Kontrolou konzistence se v tomto bodě míní, 

že nikde v modelu produktového systému nebyly porušeny zvolené hranice 

systému a alokace byla prováděna dle předem daných pravidel. 
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Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti je jedním z významných prvků zajišťujících hodnověrnost 

studie LCA. Cílem provádění analýzy citlivosti je posouzení spolehlivosti 

konečných výsledků a závěrů studie [Bjorklund 2007; Lloyd a kol. 2007; Kočí 

2009]. Jedná se o testování, zda jsou formulace závěrečných zjištění 

významně ovlivněny například: 

 proměnlivostí vstupních dat, 

 odchylkami v předpokladech, 

 použitím jiných metodik LCIA či charakterizačních modelů, 

 použitím alternativních údajů, 

 zvolením jiných alokačních pravidel. 

Analýza citlivosti slouží k zjištění, zda malá změna vstupních údajů nevyvolá 

velkou změnu ve formulaci významných zjištění, tedy ve výsledcích. Analýza 

citlivosti se provádí porovnáním výsledků získaných na základě vstupních dat 

s výsledkem získanými použitím pozměněných hodnot, jiných metod či 

s použitím jiných předpokladů. 

Vstupní data se obvykle obměňují v určitém rozmezí, např. + 25 %, a sleduje 

se vliv těchto změn na výsledek. Citlivost se vyjadřuje jako absolutní změna ve 

výsledcích či jako její procento. Na základě analýzy citlivosti se identifikují 

významné změny ve výsledcích.  

Je-li studie LCA příliš citlivá na určitý faktor (malá změna na vstupu vyvolá 

velké změny na výstupu), je třeba k jejím výsledkům přistupovat opatrně a 

citlivě je interpretovat [Bjorklund 2007]. Kontrolu citlivosti je vhodné provádět u 

studií majících za cíl porovnávat vzájemně environmentální dopady různých 

produktů nebo technologií. Příklady použití analýzy citlivosti uvádí ČSN EN 

ISO 14044. 
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Poslední částí interpretace je formulace závěrů a doporučení. K formulaci 

závěrů a doporučení je možno přistoupit až po úplném uzavření kroků 

identifikace významných zjištění a hodnocení studie LCA. Předešlé kroky jsou 

důležité k tomu, aby transparentně ukázaly, že výsledky hodnocení 

environmentálních dopadů na základě předchozí inventarizace jsou úplné, 

porovnatelné a dostatečné pro formulaci závěrů a doporučení. Není-li tomu 

tak, je nezbytné doplnit chybějící data, použít vhodnější charakterizační 

modely apod. a opakovat předchozí dva kroky interpretace.  

Důležitým prvkem formulace závěrů je skutečnost, že se provádí v úzké 

interakci s předešlými fázemi sestavování studie LCA. V závěrech by se měla 

jednoznačně uvést všechna významná zjištění včetně souhrnu analýz 

použitých při hodnocení studie. Obvykle se nejprve formulují předběžné 

závěry, jež jsou po ověření, zda splňují požadavky definice cílů a rozsahu, po 

ověření věrohodnosti a otestování kvality dat, na základě nichž byly 

formulovány, prohlášeny za závěry konečné. Vždy je třeba uvést, zda jsou 

konečné závěry v souladu s definicí cílů a rozsahu, zda jsou konzistentní 

s celou studií a jaká jsou omezení jejich platnosti. Všechny původní 

předpoklady a předpoklady učiněné během sestavování studie musí být 

uváděny společně se závěry projektu. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by 

snadno dojít k vytržení závěrů z jejich kontextu a k jejich nesprávné či 

zavádějící interpretaci.  

Významným výstupem studie LCA je formulace doporučení jejím příjemcům. 

Formulace doporučení by měla vycházet z definice cílů a rozsahu a měla by 

být založena výhradně na konečných závěrech [Heijungs a kol. 2004; 

Bjorklund 2007; Kočí 2009]. 

Kritické přezkoumání 

Kritické přezkoumání má usnadnit porozumění studiím LCA a zvýšit jejich 

důvěryhodnost. Každé porovnávací tvrzení je společensky velice citlivé a tudíž 
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vyžaduje nezávislé posouzení. Pro účely této LCA studie jsou jako kritické 

přezkoumání brány oponentské posudky disertační práce [Kočí 2009]. 

3.4 Softwarové prostředky pro tvorbu LCA studií 

Jak vyplynulo z předchozích částí, metoda LCA je značně náročná na 

informace o vstupech a výstupech do/z posuzovaného systému. Vzhledem k 

tomu, že LCA zahrnuje veškeré procesy spojené s výrobkovým systémem od 

těžby surovin až po fázi odpadu, bývá posuzovaný systém značně široký, 

překračující v podstatné většině případů hranice státu i kontinentu. Získat 

primární údaje pro výrobkový systém není snadné nejen vzhledem k rozsahu 

systému, ale i z důvodu snahy většiny podniků tajit údaje o vlastních 

provozech [Hudáková 2006]. 

Za této situace, i z hlediska značné finanční a časové náročnosti na získání 

primárních údajů, bylo pro kvalitní zpracovávání LCA nezbytné používání 

databází a počítačových modelů pro výpočet inventarizační části studie. 

Mnohé soukromé společnosti i státní organizace, které pracují na rozvoji 

metody LCA, se podílejí i na tvorbě databází a na rozvoji aplikačních softwarů. 

Mezi nejznámější softwarové nástroje pro zpracování LCA patří: 

 GaBi (Pe International, Německo) 

 CMLCA (Leiden University, Holandsko) 

 SimaPro (Pré Consultants, Holandsko) 

 Umberto (ifu Hamburg, Německo) 

 Boustead Model (Boustead Consulting, Velká Británie) 

Mimo jiné jsou vyvíjeny i specializované softwary LCA na různé oblasti využití, 

např. odpadové hospodářství, stavebnictví atd. Specializované LCA 

softwarové nástroje pro oblast odpadového hospodářství jsou: 
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 ORWARE (Švédská univerzita zemědělských věd SLU, Královský 

institut technologie KTH, Švédský institut zemědělského a 

environmentálního inženýrství JTI, Švédský environmentální 

výzkumný institut IVL, Švédsko) 

 LCA-LAND (Technická univerzita v Dánsku, Dánsko) 

 WISARD (PricewaterhouseCoopers, Velká Británie, Francie) 

 WRATE (Environmentální agentura, Velká Británie) 

 IWM2 (Procter & Gamble, Velká Británie) 

 IWM model  (Rada pro životní prostředí a průmysl plastů EPIC, 

Společnosti podporující recyklace CSR, Kanada) 

 DST (Univerzita Severní Karolína, USA) 

Pro účely této disertační práce byl použit autorizovaný softwarový prostředek 

GaBi 4. 

GaBi 4 

GaBi 4 využívá analytickou metodu, která zahrnuje technické, environmentální 

a také socio-ekonomické aspekty. Použití GaBi 4 však není omezeno na 

komplexní environmentální bilancování. Systém může být použit i jako součást 

všech modelových a analytických metod týkajících se procesních řetězců, 

protože základní charakteristiky (materiálová a energetická analýza, odkaz na 

cíle studie, podmínky hranic a referenční veličiny, jakož i environmentální 

hodnocení dopadů) jsou podobné pro všechny metody [PE International 

2012]. 

Postup environmentálního posouzení v GaBi 4 je standardizován podle norem 

řady ČSN EN ISO 14040. 
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GaBi 4 je modulární systém, tzn. že plány, procesy a toky, jakož i jejich 

funkce, vytváří modulární jednotky. Díky tomu má Gabi 4 jasnou a 

transparentní strukturu, která usnadňuje jeho ovládání. Inventarizační data, 

hodnocení dopadů životního cyklu a modely vážení jsou od sebe pečlivě 

odděleny. Tedy, individuální modely zůstávají lehce ovladatelné a jsou 

používány jen během výpočtu bilancí. 

Další charakteristikou modulární struktury je, že software a databáze jsou na 

sobě nezávislé. Databáze je odpovědná za uložení všech informací (např. 

produktových modelů, eko-profilů, materiálových vlastností atd.) týkajících se 

projektu. Otevřená architektura GaBi 4 činí systém flexibilním a 

transparentním. To je vhodné zejména z důvodu, že LCA jako nová věda 

konstantně prodělává další inovace a nové technické postupy a je tedy možné 

učinit změny kdykoliv prostřednictvím databázového manažera. 

GaBi 4 poskytuje mimo jiné i následující funkce: 

 Analýza scénáře – umožňuje porovnat dopad různých systémových 

nastavení/podmínek. Může být zvolen jakýkoli počet parametrů k 

vytvoření scénáře za účelem přímého porovnání s jinými scénáři. 

 Variace parametrů – umožňuje vykonávat změnu klíčových 

parametrů, což umožňuje pochopit, jak se systém chová při změně 

parametrů. 

 Citlivostní analýza – poskytuje informace, jak citlivá je bilance ve 

vztahu k různým parametrům, veličinám nebo posouzením. Některé 

parametry mohou způsobit velké změny ve výsledcích, dokonce i v 

případě malých změn. 

 Analýza Monte Carlo – v této analýze jsou náhodné výsledky 

distribuce pro vybraný parametr a data toků (zahrnující 

charakterizační faktory) modelu aplikovány k určení stochastické 

distribuce možných výsledků bilance. 
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 Náklady životního cyklu (Life Cycle Costing) – GaBi 4 automaticky 

počítá procesní náklady a náklady týkající se toků, založené na 

nákladových faktorech. 

 Pracovní čas životního cyklu (Life Cycle Working Time) – GaBi 4 

zahrnuje možnost zaznamenat a hodnotit lidský pracovní čas a další 

aspekty v rámci kompletního životního cyklu. 

GaBi 4 umožňuje zpracování několika různých projektů. Toky, procesy, plány 

a bilance vytvořené v rámci sekce jsou automaticky zařazeny do aktivovaného 

projektu. GaBi 4 poskytuje podporu při vytvoření posouzení životního cyklu 

prostřednictvím několika charakteristik. Tyto charakteristiky podporují tři hlavní 

cíle rozvoje systému: 

 poskytnutí transparentního rámce pro vkládání, řízení a použití dat k 

posouzení životního cyklu, 

 učinění často používaných základních zdrojů dat dostupnými pro 

včasný vývoj bilancí a možnost rozšíření a přizpůsobení databází, 

 automatizovaný výpočet výsledných hodnot. 

Vzhledem k řadě norem lSO 14040 je cílem bilancování systému posouzení 

potenciálního environmentálního dopadu. Posouzení je rozděleno do dvou 

kroků, které musí být provedeny (vzhledem k ISO): 

 přiřazení dat z bilance životního cyklu k dopadovým kategoriím 

životního cyklu (klasifikace), 

 modelování dat bilance životního cyklu v rámci dopadových kategorií 

životního cyklu (charakterizace). 

Data dodaná do databáze GaBi 4 pro klasifikaci a charakterizaci jsou 

publikována prostřednictvím ISO, SETAC, WMO a IPCC a výsledné 

charakterizace jsou sady poskytované prostřednictvím CML, EDIP, 
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Ecolndikator nebo UBP. Za účelem sumarizace bilancí na pomoc v 

rozhodování může být provedeno vážení. 

V rámci interpretace životního cyklu jsou sumarizovány a analyzovány 

výsledky bilance životního cyklu a hodnocení dopadů za účelem jejich využití 

v rozhodování [PE International 2012]. 

3.5 Charakterizační modely 

Výběr kategorií dopadu je do značné míry předurčen tím, jaký si při 

zpracování LCA studie zvolíme charakterizační model. Charakterizační model 

je navržený postup jak vyjadřovat vliv jednotlivých látek na zvolené kategorie 

dopadu. Volbou charakterizačního modelu obvykle zvolíme i skupinu kategorií 

dopadu pro studii LCA. Různé charakterizační modely mohou vliv jednotlivých 

látek na životní prostředí charakterizovat různým způsobem. Nelze proto 

porovnávat kategorie dopadu různých charakterizačních modelů vzájemně. 

Metod, jak charakterizovat emise v jejich schopnosti podílet se na rozvoji 

kategorií dopadu, je více. Některé vycházejí striktně z chemicko-fyzikálních a 

biologických skutečností, jiné berou ohled i na ekonomické či sociální aspekty. 

V ISO normách věnujících se metodice LCA není přímo uvedeno, kterou 

charakterizaci je třeba zvolit, ale byla zde zvolena koncepce doporučení sady 

charakterizačních metod s tím, že pro danou studii LCA bude vždy zvolena 

jedna, která nejlépe vyhovuje účelu studie. Vzájemnému porovnání různých 

charakterizačních modelů se věnují specializované práce [Dreyer a kol. 2003] i 

některé přehledné publikace zaměřené na LCA jako celek [Guinée a kol. 

2002]. 

Klasické modely hodnocení dopadů používající ukazatele kategorií dopadu 

Jedná se o charakterizační modely založené na co možná nejexaktněji 

měřitelných a popsatelných vztazích mezi množstvím stresoru a mírou 
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následku. Tyto charakterizační modely vyjadřují míru působení stresorů podle 

jejich určité vlastnosti, kterou mají společnou a která je určující pro jejich 

působení na danou kategorii dopadu. Tato společná vlastnost stresorů se 

vyjadřuje ukazatelem kategorie dopadu. Jasně definovaný a měřitelný vztah 

mezi stresorem a ukazatelem kategorie dopadu slouží k poměrně přesnému 

vyčíslení účinků stresorů na kategorii dopadu. Vztahy mezi stresorem a 

indikátorem kategorie dopadu jsou založeny na přírodních zákonitostech, jako 

jsou jevy chemicko-fyzikální či měřitelné odpovědi biologických systémů. Míra 

poškozování kategorie dopadu se v těchto charakterizačních modelech 

nevyjadřuje podle konkrétního pozorovatelného poškození prostředí (účinku - 

endpoint), ale podle zvoleného ukazatele kategorie dopadu (midpoint) 

shodného pro všechny stresory, podílejícího se na dané kategorii dopadu. 

Typickými představiteli charakterizačních modelů založených na ukazatelích 

jsou CML [Heijungs a kol. 1992], EDIP [Wenzel a kol. 2000] a TRACI [Bare a 

kol. 2003]. 

Modely zaměřené na účinky kategorií dopadu 

Charakterizační modely zacílené na konkrétní pozorovatelný dopad stresoru 

v prostředí a snažící se vyčíslit vztah mezi stresorem a konečným projevem 

poškození životního prostředí (účinkem) používají indikátory účinku kategorií 

dopadu. Míra poškození prostředí vyjádřená těmito metodami nemusí být 

založena na striktně přírodním základě, ale může být vyjádřena třeba 

ekonomickou hodnotou, například pokles finančních výnosů v důsledku 

desertifikace.  

Hovoříme zde o tzv. “top-down” přístupu k hodnocení dopadů. Výhodou těchto 

charakterizačních modelů je možnost agregace výsledků do menšího počtu 

kategorií dopadů, jež navíc bývají srozumitelněji interpretovatelné nejširší 

veřejnosti. Indikátorem kategorie dopadu zde bývá obvykle nově zavedený 

index (např. ekoindikátor, UBP - jednotka environmentálního dopadu). Hlavní 

nevýhodou těchto modelů je vysoká míra nejistot daná tím, že se jedná o 
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velké zjednodušení značně komplexních jevů v prostředí. Hlavními 

představiteli tak zvaných „damage-oriented“ modelů jsou Eco-indicator 99 

[Goedkoop a kol. 2001], UBP [SAEFL 1998] a EPS [Steen 1999]. 

Kombinované charakterizační modely 

Výhody charakterizačních modelů používajících ukazatele či indikátory účinku 

se snaží spojit kombinované charakterizační modely, jež stejně jako klasické 

metody používají ukazatele pro vyčíslení intervencí do jednotlivých kategorií 

(midpoint categories). V následném kroku, podobně jako endpoint modely 

zaměřené na vyčíslení účinku, seskupují výsledky do malého počtu dalších 

kategorií dopadu (damage categories). Zástupci kombinovaných 

charakterizačních modelů jsou IMPACT 2002+ [Jolliet a kol. 2003] a EDIP 

2003 [Hauschild a kol. 2004]. 

Mezi nejčastěji používané charakterizační modely patří CML 2001, IMPACT 

2002+ a EDIP 2003. Při tvorbě LCA studie pneumatiky byl použit 

charakterizační model CML 2001. 

CML 2001 

CML je charakterizační model navržený v Centru životního prostředí univerzity 

v Leidenu, Holandsko (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden). Jedná se 

o charakterizaci založenou na ukazatelích kategorií dopadu. Míra poškození 

každé kategorie dopadu je tady vyjadřována v ekvivalentech referenční látky 

vyvolávající stejnou míru poškození. 

Normalizace výsledků indikátorů kategorií dopadu se v CML 2001 provádí 

vztažením výsledku indikátoru kategorie k referenčnímu výsledku kategorie 

dopadu určenému pro odpovídající geografickou jednotku součtem všech 

stresorů působících na danou kategorii dopadu. Referenční hodnoty výsledků 

indikátorů kategorií dopadu poskytuje model CML 2001 pro několik 
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geografických úrovní: globální v roce 1990, globální v roce 1995, západní 

Evropu, Nizozemí a další. Přehled kategorií dopadu charakterizačního modelu 

CML 2001 je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Přehled kategorií dopadu charakterizačního modelu CML 2001 (Kočí, 2009). 

Kategorie dopadu CF 
Jednotka výsledku 

indikátoru 
kategorie dopadu 

Základní kategorie dopadu 

Spotřeba abiotických surovin ADP kg(Sb-eq) 

Užívání krajiny – m2/rok 

Klimatické změny GWP kg(CO2-eq) 

Úbytek stratosférického ozonu ODP kg(CFC11-eq) 

Humánní toxicita  HTP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na sladkovodní 
ekosystémy 

FAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na mořské ekosystémy MAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita terestrických ekosystémů TETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita sladkovodních sedimentů FSETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita mořských sedimentů MSETP kg(DCB-eq) 

Tvorba fotooxidantů POCP kg(C2H4-eq) 

Acidifikace, okyselování AP kg(SO2-eq) 

Eutrofizace EP kg(PO4
3--eq) 

Dodatkové kategorie dopadu 

Spotřeba obnovitelných surovin BDP kg(slon-eq) 

Zápach Z m3 

Ionizační záření DF rok.kBq-1 (DALY) 

Spotřeba abiotických surovin 

Charakterizačním faktorem spotřeby surovin CFAD je potenciál úbytku 

abiotických surovin ADP (Abiotic Depletition Potential). Jedná se o poměr 

mezi rychlostí těžby dané suroviny k její globální zásobě. Autoři CML 2001 

považují celkovou globální zásobu suroviny (kg) za objektivnější měřítko než 

je vyjadřování zásob surovin jejich dostupností či cenou na trhu. Referenční 

surovinou byl zvolen antimon Sb [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 2006; Kočí 

2009].  
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Pro suroviny sloužící jako zdroj energie (ropa, zemní plyn, uhlí) se ADP 

vyjadřuje vzhledem k energetickému obsahu dané suroviny a nikoliv k její 

hmotnosti. 

Využívání biotických surovin 

Charakterizace úbytku biotických surovin se v CML 2001 provádí obdobným 

způsobem jako charakterizace abiotických surovin, nejedná se ovšem o 

základní kategorii dopadu běžně používanou CML 2001. Indikátorem 

kategorie je rychlost úbytku dostupné biotické suroviny k jejímu celkovému 

množství. Za charakterizační faktor biotických zdrojů byl navržen BDP, kde za 

referenční „surovinu“ byl zvolen slon africký Loxodonta africana, jež se do 

výpočtu může použít buď jako počet kusů, nebo hmotnost v kg. Dosud ovšem 

nebyl tento charakterizační faktor všeobecně přijat a nejsou k dispozici 

tabelované hodnoty [Heijungs a kol. 1992; Kočí 2009]. 

Využívání krajiny 

Využívání krajiny je v CML 2001 charakterizováno pouze s ohledem na 

rozlohu využitého území (A, m2) a dobu (t, roky), po kterou je krajina 

využívána. Významnost různých druhů krajiny by mohla být pro charakterizaci 

vyčíslena pomocí faktoru krajiny fk, který ovšem pro obtížnou vyčíslitelnost pro 

různé typy krajiny autoři CML 2001 pokládají ve všech případech za 1 

[Heijungs a kol. 1992; Kočí 2009]. 

Globální oteplování 

Charakterizačním faktorem globálního oteplování (CFGW) je v CML 2001 

ukazatel globálního oteplování (GWP, Global Warming Potential) vyjadřující, 

jak účinně dokáže daný plyn absorbovat tepelné záření ve srovnání s CO2. 

CML 2001 používá hodnoty GWP doporučené Mezinárodním panelem pro 

klimatické změny. Výsledkem indikátoru kategorie globálního oteplování VGW 

je součet příspěvků všech skleníkových plynů vyjádřených jako ekvivalenty 
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CO2 pomocí GWPi pro zvolený časový horizont t (20, 100 a 500 let). 

Jednotkou výsledku kategorie dopadu je ekvivalentní množství CO2, kg (CO2-

eq) [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 2006; Kočí 2009]. 

Úbytek stratosférického ozonu 

CML 2001 používá pro charakterizaci látek podílejících se na rozkladu 

stratosférického ozonu zavedené hodnoty ODP doporučené Světovou 

meteorologickou organizací. ODP pro různé časové horizonty (5, 10, 15, 20, 

25, 30, 40 a t=∞) jsou v CML 2001 charakterizačním faktorem pro látky 

podílející se na rozkladu stratosférického ozonu (CFOD). Referenční látkou je 

freon CFC11. Výsledkem indikátoru kategorie úbytku stratosférického ozonu 

OD je součet příspěvků všech látek podílejících se na úbytku stratosférického 

ozonu vyjádřených jako ekvivalenty CFC11, kg (CFC11-eq) [Heijungs a kol. 

1992; Hudáková 2006; Kočí 2009]. 

Humánní toxicita 

Charakterizace dopadů toxických látek na člověka je v CML 2001 prováděna s 

použitím modelu USES-LCA sloužícího k modelování transportu látek v 

životním prostředí. Jedná se o pokročilý model založený na modelu USES 

(Uniform System for the Evaluation of Substances) Nizozemského národního 

Ústavu zdraví a životního prostředí (National Institute for Public Health and the 

Environment - project Research for man and environment), jenž je vylepšenou 

verzí modelu EUSES (The European Union System for the Evaluation of 

Substances) sloužícího jako screeningový nástroj pro orgány Evropské unie 

[Heijungs a kol. 1992; Hudáková 2006; Kočí 2009]. 

USES-LCA vyčísluje transport látek k člověku pomocí šesti vektorů příjmu: 

vzduch, pitná voda, ryby, obiloviny, maso a mléko. Model počítá s přestupem 

přes různé složky životního prostředí včetně imobilizace a biodegradace látek. 

V tomto ohledu je propracovanější než model použitý v EDIP 97. Model 
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pracuje v několika geografických škálách: regionální, kontinentální a globální 

s tím, že globální škála je specifikována s ohledem na tři teplotní pásma: 

arktické, mírné a tropické. Regionální a kontinentální škála je modelována na 

šest složek prostředí: vzduch, povrchovou vodu, mořskou vodu, přírodní půdu, 

zemědělskou půdu a průmyslovou půdu. Globální škála je modelována na 

složky prostředí vzduch, vodu (mořskou) a půdu. Model zahrnuje teplotní 

závislost chemicko-fyzikálních pochodů. 

Ekotoxicita 

Jelikož mechanismy transportu, biodegradace i účinku mnohých látek se 

v různých složkách prostředí významně liší, používá CML 2001 různé 

charakterizační faktory pro následujících pět ekosystémů (složek prostředí 

fcomp): sladkovodní (FA), mořský (MA), terestrický (T), sladkovodní sedimenty 

(FS) a mořské sedimenty (MS). Určení faktorů transportu a degradace 

stresorů v prostředí je v CML 2001 realizováno na základě modelu USES-

LCA. Indikátorem kategorie dopadu ekotoxicita je v CML 2001 poměr 

PEC/PNEC pro odpovídající složku prostředí [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 

2006; Kočí 2009]. 

PECi,ecomp,fcomp je hodnota vyjadřující na základě zmíněného modelu 

transportu, jaká bude koncentrace látky i v dané složce prostředí fcomp při 

kontinuální emisi látky i do složky ecomp. Složky prostředí ecomp uvažuje 

model vzduch, vodu, půdu a za složky prostředí fcomp se používá výše 

zmíněných pět ekosystémů. Hodnoty PEC vyplývají z faktorů přenosu, 

přestupu i stability látek v prostředí. PNEC je testy toxicity experimentálně 

určená nejvyšší koncentrace látky i nepůsobící statisticky významně 

nepříznivé účinky na daný ekosystém. Charakterizační faktor ETP se určuje 

ve vztahu k referenční látce, kterou byl zvolen 1,4-dichlorbenzen (1,4D). 

Charakterizační faktory pro konkrétní složky prostředí ecomp se označují 

následujícím způsobem: sladkovodní ekosystém povrchových vod FAETP 
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(Freshwater Aquatic Ecotoxicity Potential), ekosystém sladkovodních 

sedimentů FSETP (Freshwater Sediment Ecotoxicity Potential), ekosystém 

mořských vod MAETP (Marine Aquatic Ecotoxicity Potential), ekosystém 

mořských sedimentů MSETP (Marine Sediment Ecotoxicity Potential) a 

terestrický ekosystém TETP (Terrestrial Ecotoxicity Potential). 

Acidifikace 

CML 2001 používá pro určení schopnosti látek působit kysele model RAINS-

LCA zohledňující do určité míry Evropské podmínky. Míra acidifikace emisí je 

závislá nejen na síle látky působit kysele a na místě, kde působí, ale rovněž i 

na regionu, ze kterého se emise šíří. Charakterizační faktory acidifikace CFA 

(APi) jsou určeny vzhledem k referenční látce SO2 a případně i k referenčnímu 

regionu vypouštění emisí, kterým bylo zvoleno Švýcarsko. CML 2001 

poskytuje průměrné charakterizační faktory pro Evropu APi určené modelem 

RAINS-LCA [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 2006; Kočí 2009]. 

Jednotkou výsledku kategorie dopadu je ekvivalentní množství SO2, kg (SO2-

eq) emitované ve Švýcarsku. Jelikož jsou v CML 2001 dostupné rovněž 

charakterizační faktory pro jednotlivé státy Evropy, lze výsledek indikátoru 

kategorie dopadu v případě znalosti, ve které zemi k jednotlivým emisím 

došlo, zpřesnit.  

Eutrofizace 

CML 2001 agreguje všechny emisní toky podílející se na eutrofizaci zaústěné 

do vody, půdy i do vzduchu do jedné společné kategorie dopadu eutrofizace. 

Indikátorem kategorie dopadu je nárůst ekvivalentů dusíku nebo fosforu v 

biomase. Princip určení charakterizačních faktorů vychází ze stechiometrie 

emitovaných látek. Charakterizačním faktorem eutrofizace CFE je potenciál 

eutrofizace EP a jednotkou výsledku indikátoru kategorie dopadu je 
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ekvivalentní množství PO4
3-, kg (PO4

3--eq) [Heijungs 1992; Hudáková 2006; 

Kočí 2009]. 

Vzhledem k významnosti rozdílů v citlivosti jednotlivých regionů k přísunu 

nutrientů, nabízí CML 2001, podobně jako u acidifikace, regionální 

charakterizační faktory odvozené pomocí modelu RAINS-LCA. 

Tvorba fotooxidantů 

Indikátorem kategorie dopadu je množství vzniklého troposférického ozonu. 

Charakterizačním faktorem kategorie je potenciál vzniku troposférického 

ozonu POCP vyjadřující, jak významně se daná látka podílí na vzniku 

troposférického ozonu. Za referenční látku byl zvolen ethen, C2H4. 

CML 2001 používá stejné hodnoty POCP jako EDIP 97, ovšem doporučuje 

používat hodnoty POCPhigh-NOx s odůvodněním, že tyto charakterizační faktory 

jsou častěji aktualizovány a vyjadřují situaci ve většině případů. Výpočet 

výsledku indikátoru kategorie dopadu tvorba fotooxidantů se provádí součtem 

podílu všech látek podílejících se na rozvoji kategorie dopadu. Jednotkou 

výsledku indikátoru jsou kg (C2H4-eq) [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 2006; 

Kočí 2009]. 

Ionizační záření 

CML 2001 používá pro charakterizaci látek podílejících se na kategorii dopadu 

ionizační záření faktory poškození DF. Výsledkem indikátoru kategorie dopadu 

radiace je Vrad s jednotkou rok.kBq-1 (DALY) [Heijungs a kol. 1992; Hudáková 

2006; Kočí 2009]. 

3.6 Metoda LCA a legislativa 

Jak bylo řečeno úvodem, metoda LCA je dobrovolným environmentálním 

nástrojem [Remtová 2003; Hudáková 2006]. V legislativě České republiky není 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  37 

 

nikde zakotvena povinnost zpracovávat LCA studii při posuzování vlivu 

produktů nebo služeb na životní prostředí. Rovněž legislativa EU nemá nikde 

zakotvenu povinnost zpracovávat LCA studie. Směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady o odpadech z roku 2008 však ve svých citacích často 

používá pojem „životní cyklus“, zejména pak v souvislosti s environmentálními 

dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi s ohledem na životní cyklus zdrojů. 

Je patrné, že přístupy k ochraně životního prostředí budou čím dál tím 

významněji přihlížet k životnímu cyklu výrobků a služeb a nebudou se 

soustředit pouze na některé části životního cyklu (výroba, odpad a podobně). 

Pro tvorbu LCA studií je možno použít „Směrnici pro použití LCA v oblasti 

odpadového hospodářství (Guidelines fot the use of LCA in the waste 

management sector)“ [Bjamadóttir a kol. 2002]. Tato směrnice je doporučeným 

postupem při tvorbě LCA studií v oblasti odpadového hospodářství a byla 

vytvořena na základě výsledků LCA studií vypracovaných v severských 

zemích a na Islandu. Její hlavní zaměření je na běžný komunální odpad. 

Směrnici distribuuje společnost NORDTEST (Finsko) a její aplikaci na 

komunální odpad v České republice v současné době řeší společnost ETC 

Consulting, spol. s r. o. ve spolupráci s VŠCHT Praha. Toto je zatím jediná 

známá směrnice upravující přístup modelování technologií nakládání 

s komunálním odpadem. 

LCA je také obsažena v Nařízení Rady č. 880/92/EEC z 23. března 1992 o 

Programu udělování ekoznačky Společenství (The Flower). Cílem nařízení je 

vytvořit dobrovolný program ekologického označování výrobků, sloužící k 

podpoře výrobků se sníženým negativním dopadem na životní prostředí 

během celého  jejich životního cyklu (jejich navrhování, výroby, uvádění na trh 

a používání) a k poskytování přesných, neklamavých a vědecky podložených 

informací a rad spotřebitelům o výrobcích, které mají, ve srovnání s jinými 

výrobky ve stejné produktové skupině, potenciál přispět ke snížení negativních 

dopadů na životní prostředí, a přispět k jeho ochraně, aniž by přitom byla 
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ohrožena bezpečnost výrobků či pracovníků nebo ovlivněny vlastnosti, které 

určují způsobilost výrobků k použití. Zásadou č. 6 ekolabelingového programu 

tohoto Nařízení je zásada rozhodování na bázi hodnocení celého životního 

cyklu výrobku (LCA). 
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4. Charakteristika posuzovaného produktu 

4.1 Osobní pneumatika 

Osobní pneumatika obsahuje cca 1,5 % váhových prvků nebo sloučenin, které 

lze považovat za nebezpečné podle Basilejské úmluvy [BASEL 1989]. Tyto 

látky jsou pevně vázány v trojrozměrné struktuře polymeru, nebo jsou 

obsaženy ve slitině. Opotřebované pneumatiky nejsou považovány za 

nebezpečný odpad, nicméně mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí, 

pokud s nimi není nakládáno environmentálně šetrným způsobem. Při 

neřízeném spalování vzniká oxid uhelnatý a polyaromatické uhlovodíky, které 

se uvolňují do ovzduší. Do půdy přecházejí při neřízeném spalování 

pyrolytické oleje a saze.  

Složení směsí používaných při výrobě plášťů patří mezi přísně střežená 

tajemství jednotlivých výrobců [Barum Continental AG 1999]. Obecně se dá 

konstatovat, že z materiálového hlediska objemově tvoří pneumatiku materiály 

a složky uvedené v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Materiálové složení standardní osobní pneumatiky (zdroj: Barum Continental, 

spol. s r.o.). 

Materiálová složka Podíl [%] 

Kaučuk (směs přírodního a syntetického) 48 

Technické saze 27 

Kord (ocelový a textilní) 12 

Chemická aditiva (směsi různých chemických látek) 9 

Patní lana (ocel) 4 

Celkem 100 
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Konstrukce pneumatiky 

Osobní pneumatika se skládá ze čtyř hlavních částí: 

 běhoun, 

 nárazník, 

 kostra pláště, 

 patka pláště. 

Běhoun je část pláště opatřená vzorkem, zajišťující styk kola s vozovkou. Je 

složen z různých kaučukových směsí. Jeho tloušťka má vliv na zahřívání 

pneumatiky a z toho důvodu by měl být co nejtenčí. V praxi se tedy tloušťka 

běhounu osobní pneumatiky volí tak, že drážka tvoří přibližně 80 % a hmota 

asi 20 %. 

Nárazník tvoří přechod mezi běhounem a kostrou pláště. Jeho úkolem je 

stabilizovat běhoun v obvodovém směru a zvyšovat odolnost pláště proti 

průrazu. U osobních pneumatik se většinou používají dvě nárazníkové vrstvy. 

Radiální pneumatiky mají dnes již téměř výhradně nárazník z ocelového kordu 

(tzv. pneumatiky Steel). 

Kostra pláště je základní část pláště, tvořená kordovými vložkami zakotvenými 

kolem lan. Její stavba a složení určují základní vlastnosti pláště. Velmi 

důležitou částí kostry jsou vlastní kordová vlákna. V průběhu vývoje plášťů se 

změnil jednak systém kladení vláken (od křížové tkaniny v dávné historii 

k paralelnímu kladení netkaných kordových vláken v současnosti), jednak 

materiál. Vývojově prvním používaným materiálem byl irský len, později 

nahrazený bavlnou. U těchto materiálů se však projevovaly negativní 

vlastnosti přírodních materiálů (nehomogenita, závislost na vlhkosti apod.), a 

proto se  s příchodem umělých vláken a ocelového kordu od jejich dalšího 

používání upustilo. Stále se však u některých typů pneumatik používá smluvní 
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vyjádření pevnosti kostry a nosnosti pneumatiky, tzv. Ply Rating (PR), kde 

číslo přidružené k PR značí, z kolika vrstev bavlněného kordu by musel být 

plášť zhotoven, aby měl stejnou nosnost jako plášť označený příslušnou 

hodnotou PR. 

Dnes se k výrobě kordových vláken používají nejčastěji rayon, což je obchodní 

název pro umělé hedvábí, polyesterový kord, ocelový kord, polyamidový kord 

a u speciálních, např. sportovních plášťů, pak nová syntetická vlákna, např. 

kevlar. 

Patka pláště je zesílená část pláště dosedající na ráfek. Její jádro tvoří patní 

lano vyrobené z vysokopevnostního ocelového drátu. Patka slouží k zakotvení 

kordových vložek a zajišťuje bezpečné usazení pláště na ráfku. 

Podle uspořádání kostry se pláště dělí na radiální, diagonální a pláště 

smíšené konstrukce. U diagonálního pláště se při zatížení a následné 

deformaci kordová vlákna neprodlužují, ale posouvají a namáhají pryž mezi 

nimi na střih. Tím dochází k většímu vývinu tepla, čemuž odpovídá známý 

fakt, že se diagonální pneumatika během provozu více zahřívá. Obecně se 

však radiální plášť od diagonálního díky své konstrukci liší ve dvou základních 

rysech, jejichž spolupůsobení má za následek lepší vlastnosti radiálních 

pneumatik. Prvním je menší boční tuhost, která způsobuje, že při zatížení 

boční silou zůstává větší část radiálního pláště ve styku s vozovkou. Druhým 

z těchto rysů je pak, díky nárazníku, větší obvodová tuhost pláště. Z těchto 

důvodů  se dnes již prakticky stoprocentně používají pláště radiální 

konstrukce. Výjimku tvoří pláště používané u zemědělské mechanizace a 

především pak u zemních strojů. Pro ně je charakteristické, že se pohybují 

malými rychlostmi a přenášejí velké boční síly, a proto je zde diagonální plášť 

vhodnější [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 
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Jednoduché schématické znázornění konstrukce osobní pneumatiky je na 

obrázku č. 3. 

  

Obrázek č. 3: Konstrukce osobní pneumatiky (zdroj: Barum Continental, spol. s r.o.). 

Vysvětlivky k obrázku č. 3.: běhoun (1), vzorek pozitivní (2), vzorek negativní – drážka (3), 

rameno pneumatiky (4), bočnice (5), kostra pneumatiky a patka pláště (6), patní lano (7), 

nárazník (8), PA nárazník a praporek (9). 

Technologický postup výroby pneumatiky 

Technologicky je možné výrobu plášťů popsat jako několik  vedle sebe 

probíhajících samostatných operací, které se potkávají až při kompletaci, 

neboli tzv. konfekci. Mezi technologické operace lze zařadit vlastní přípravu 

kaučukových směsí, pogumování kordu, výrobu běhounů a bočnic, výrobu 

patních lan a nárazníků. Zmíněná konfekce je potom vlastní zkompletování 

všech komponent. Jejím produktem je surový plášť, ze kterého se hotový 

produkt vytvoří zvulkanizováním v lisu. Níže uvedené údaje o jednotlivých 

technologických operacích byly poskytnuty výrobcem pneumatik, a to zejména 

při odborné exkurzi, která mi byla zajištěna výrobcem v průběhu řešení 

disertační práce [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 
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Pracoviště přípravy 

Nejen pro různé typy, ale i pro výrobu jednoho pláště je potřeba několika 

druhů pryžové směsi. Konkrétní požadavky jsou zadávány na pracoviště 

přípravy, kde obsluha připravuje jednotlivé dávky tak, že na dopravník do 

hnětacích strojů nakládá různé typy kaučuku a další aditiva (např. síru, oxid 

křemičitý a další) podle potřeby a konkrétních požadavků. V hnětacích strojích 

se vytvoří homogenní směs požadovaného složení, která potom putuje na 

jednotlivá dílčí pracoviště [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 

Gumování kordu 

Kord je tkanina, která plní v pneumatice velmi důležitou roli z hlediska 

pevnosti. Tvoří základ kostry i nárazníku. Uvnitř pláště musejí být jednotlivá 

vlákna od sebe oddělena pryžovou směsí, aby se vzájemně o sebe netřela. 

Na pracovišti gumování kordu je tedy tkanina opatřována vrstvou pryže. Podle 

potřeby se dále zpracovává – pro výrobu radiálních plášťů je třeba změnit 

orientaci kordových vláken, proto se z cca 1,5 metru  širokého pásu 

pogumovaného kordu řežou jednotlivé dílce požadované šíře, které se kladou 

za sebe a spojují. Tím se získá výchozí materiál pro výrobu kostry radiálního 

pláště [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 

Příprava běhounů a bočnic 

Na dalším samostatném pracovišti se připravují běhouny a bočnice. Běhouny 

jsou složeny z několika typů pryže. Vlastnosti vrchní části, která je ve styku 

s vozovkou, odpovídají požadavkům na vlastnosti běhounu. Pod ní se nachází 

tenká vrstvička základní, tzv. „base směsi“ s podílem sazí. Okrajové části 

běhounového pásu jsou pak  tvořeny bočnicovou směsí. Samotná bočnice je 

však vyrobena rovněž ze dvou druhů směsi. Zatímco její vnější část, tedy ta 

blíže k dezénu, je vyrobena z pružnější  směsi, oblast blíže u patky je 

vyrobena z tužší směsi, která patku lépe chrání. V obou uvedených případech 
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– u běhounové i patkové pryže – jsou jednotlivé vrstvy skládány tak, aby se 

vlastnosti pryže v plášti měnily plynule z hlediska pružnosti a tvrdosti [Marcín 

1976; Pavlíček 2009]. 

Výroba nárazníku 

Další část pláště, která se připravuje samostatně, je nárazník. Jeho konkrétní 

konstrukce se samozřejmě opět liší podle typu pláště, ovšem obecně je tvořen 

pásem ze vzájemně překřížených pogumovaných ocelových kordů, uložených 

pod určitým úhlem. U vysokovýkonných  plášťů se mezi běhounem a 

nárazníkovým pásem používá další nárazníková vrstva z polyamidového 

pogumovaného kordu, který se dříve pokládal jako prstenec z pásu, a tak 

v jednom místě vznikl spoj po celé šířce pláště. Dnes se nárazníková vrstva 

tvoří tak, že se na prstenec ocelového kordu navíjí ve spirále pásek 

polyamidového kordu. Tak vznikne nárazníková vrstva polyamidového kordu 

bez spoje [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 

Výroba patních lan 

Vytváří se prstenec se čtyřmi  pogumovanými lanky vedle sebe. Tento 

prstenec se následně rozdělí na čtyři jednotlivá lana. Naráz se tak vyrábějí 

patní lanka vždy pro dva pláště [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 

Kompletace 

Vlastní výroba surového pláště probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se 

na vnitřní gumu nalepí kordová vložka.  Z boku se potom narazí patní lana a 

kordová vložka se přehne přes lano. Následně se položí bočnice. Ve druhém 

stupni se připravuje nárazníkový prstenec s běhounem. Na vrstvu ocelového 

kordu se položí polyamidový nárazník a běhoun. Nakonec se obě části spojí 

dohromady a zaválejí. Tak vznikne surový plášť [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 
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Vulkanizace 

Vulkanizace je definována jako proces, při kterém za působení teploty a tlaku 

kaučuková směs přechází ze stavu převážně plastického do stavu převážně 

elastického. V praxi to znamená, že se surový plášť vloží do lisovací formy, 

která nese podobu budoucího pláště, tedy otisk dezénu a veškerého 

označení. Předtím se však musí ošetřit separační látkou, aby se 

vulkanizovaný plášť nelepil k formě. Proces vulkanizace je řízen automaticky a 

probíhá při teplotě přibližně 175 °C po dobu asi 7 až 11 minut (podle rozměru 

pláště) [Marcín 1976; Pavlíček 2009]. 

Kontrola 

Po zvulkanizování  se všechny pláště dopraví na pracoviště kontroly a 

následně do skladu. Protože se vyrábí současně asi 150 různých provedení 

plášťů  (kombinace rozměrů a typů dezénů), ještě u lisu jsou opatřeny 

čárovým kódem  tak, aby byla zlepšena jejich identifikace. Vlastní kontrola 

kvality je několikastupňová. To znamená, že všechny pláště jsou podrobeny 

vizuální výstupní kontrole a tzv. testu uniformity. Z produkce se pak náhodně 

vybírají vzorky pro podrobnější testování. U testu uniformity se v první fázi 

plášť nasadí na ráfek a nahustí na 0,4 MPa, aby řádně dosedl. Současně se 

pomocí snímačů provádí testování boulí a propadlin. Pak se tlak sníží na 0,2 

MPa a pneumatika se přitlačí na pružně uložený válec a roztočí se. Uložení 

válce je osazeno snímači  snímajícími sílu, kterou plášť  na válec působí. 

Protože plášť není stejně tuhý po celém obvodu, síla se mění a toto kolísání 

síly je jednou z hodnocených veličin – zjišťuje se rozdíl mezi maximální a 

minimální výchylkou radiální síly. Další čidlo, kterým je otáčející se zkušební 

válec osazen, zachycuje kolísání boční (axiální) síly. Plášť, u kterého není 

nárazník  umístěn přesně uprostřed, se při otáčení začne deformovat do tvaru 

kužele a začne vyvozovat boční sílu. Kolísání boční síly je potom dalším 

z hodnotících parametrů. Pláště pro první vybavení se podle požadavků 
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zákazníka  na té straně, která vykazuje kladný nebo záporný kónusový účinek, 

označují tečkou a výrobce vozu pak montuje na nápravu pneumatiky tak, aby 

se tento u obou kol navzájem eliminoval. 

K dalším testům, které se provádějí namátkově u předepsaného vzorku 

produkce, patří např. testy ocelových nárazníků na rentgenu a následná 

vizuální kontrola, kdy se vybere přibližně každý stý plášť a podrobně se 

prohlédne. Velmi důležitá je kontrola řezu pláště, při které se vybere vzorek 

pláště, rozřeže se a podle podrobné metodiky se přesně měří všechny 

rozměry a parametry, jako jsou tloušťka bočnice, zakotvení, uložení nárazníku, 

hmotnost atd. Každý výrobce vozu pak specifikuje svoje požadavky např. tím, 

že stanoví přípustné tolerance jednotlivých veličin [Marcín 1976; Pavlíček 

2009]. 

4.2 Zpětný odběr pneumatik 

Pneumatiky uvedené na trh v České republice podle § 38 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, podléhají zpětnému odběru. Tato povinnost platí pro výrobce 

a prodejce pneumatik, jimž se obecně říká povinné osoby. 

Od roku 2002 jsou Ministerstvu životního prostředí České republiky zasílána 

hlášení povinných osob [MŽP ČR 2002-2009]. Úspěšnost zpětného odběru 

pneumatik od roku 2002 v rámci evidence postupně stoupá, nejsou však do 

něj stále zapojeni všichni výrobci a prodejci (tabulka č. 4, obrázek č. 4). 
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Tabulka č. 4: Zpětný odběr pneumatik ve sledovaném období let 2002 – 2009 (zdroj: VÚV 

T.G.M., v.v.i + Cenia). 

Rok 

Množství pneumatik, na 
které se vztahuje zpětný 

odběr 

Množství zpětně 
odebraných pneumatik 

Úspěšnost 
zpětného 
odběru 

t t % 

2002 43857 10951 25 

2003 46949 20082 43 

2004 66080 29792 45 

2005 71227 37070 52 

2006 73140 43531 60 

2007 76375 44392 58 

2008 75308 47170 63 

2009 65067 51880 79 

 

Obrázek č. 4: Zpětný odběr pneumatik ve sledovaném období let 2002 – 2009 (zdroj: VÚV 

T.G.M., v.v.i + Cenia). 

Přestože se do zpětného odběru pneumatik od roku 2002 zapojilo téměř 

dvojnásobné množství povinných osob, nejsou v něm rozhodně zahrnuty 

veškeré pneumatiky uvedené na trh v České republice. Přesná evidence 

v současné době neexistuje. Podle odhadů největšího českého výrobce 
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pneumatik společnosti Barum Continental Otrokovice, spol. s r. o., se celkově 

jedná o množství v rozmezí 100 – 120 tis. tun pneumatik [Pavlíček 2009]. 

Způsoby nakládání se zpětně odebranými odpadními pneumatikami ve 

sledovaném období 2002 – 2009 uvádí tabulka č. 5 a obrázek č. 5. 

Tabulka č. 5: Způsoby nakládání se zpětně odebranými pneumatikami ve sledovaném období 

let 2002 - 2009 (zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i + Cenia). 

Rok 
opakované 

použití 
materiálové 

využití 
energetické 

využití 

využití na 
skládky, 

rekultivace 
skladem 

% % % % % 

2002 0 5 72 22 1 

2003 17 11 52 19 1 

2004 9 2 61 28 0 

2005 8 8 68 15 1 

2006 5 9 75 10 1 

2007 5 12 73 10 0 

2008 5 8 75 9 3 

2009 3 15 72 8 2 

 

Obrázek č. 5: Způsoby nakládání se zpětně odebranými pneumatikami ve sledovaném období 

let 2002 – 2009 (zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i + Cenia). 
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Z grafického vyjádření způsobů nakládání se zpětně odebranými 

pneumatikami v České republice ve sledovaném období let 2002 – 2009 je 

zřejmé, že jednoznačně dominuje energetický způsob využití (52 – 75 %). K 

poklesu došlo ve využívání odpadních pneumatik jako technologického 

materiálu při zajišťování provozu skládek (z 22, resp. 28 na 9 %) a v 

opětovném použití pneumatik – protektorování (ze 17 na 3 %). Tento trend je 

dán obecnou nedůvěrou uživatelů k protektorovaným osobním pneumatikám. 

Určitá stabilita v posledních 5 letech je patrná u materiálového využití 

odpadních pneumatik – výroba pryžového granulátu (8 – 15 %). Na skladech 

je uloženo nulové, resp. minimální množství zpětně odebraných pneumatik 

(max. 3 %). 

4.3 Způsoby nakládání s odpadními pneumatikami 

Opětovné použití pneumatik 

Protektorování by představovalo z hlediska účinků na životní prostředí 

nejvhodnější způsob recyklace, ale pouze v případě, že by nedocházelo ke 

stárnutí pneumatik. I nepoužitá pneumatika se díky samovolným degradačním 

procesům stává po 6 - 7 letech nevyhovující z hlediska bezpečnosti. V 

současné době se protektorují především pneumatiky nákladních automobilů, 

které jsou denně v provozu a plně se opotřebí v poměrně krátké době, tj. 

procesy stárnutí u nich proběhly jen částečně. Na životnost pneumatik má vliv 

i jejich údržba, technický stav vozidla a způsob jízdy. Protektorováním se 

může životnost pneumatiky prodloužit na cca 100 – 120 tisíc km. Metody 

opětovného použití zahrnují: přímé opětovné použití, prořezávání a 

protektorování [Koleček a kol. 2005]. 

Přímé opětovné použití je nejjednodušším příkladem opětovného použití 

výrobku. U pneumatik je v tomto směru rozhodující tloušťka běhounu.  
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Prořezávání je nejlevnější způsob obnovování částečně opotřebovaných 

pneumatik. Provádí se tak, že do zbylého základu běhounu se vyřezává nový 

vzorek. Tato metoda se uplatňuje u nákladních pneumatik, které jsou 

konstruovány s dostatečnou tloušťkou běhounu. Vlastní účinnost prořezávání 

pneumatik však zůstává stále sporným a konfliktním tématem. U osobních 

pneumatik je prořezávání zakázáno. 

Protektorování částečně opotřebovaných pneumatik, u nichž tloušťka běhounu 

dosáhla minimálního povoleného limitu, je další metodou opětovného použití. 

Existují dvě metody protektorování - teplá a studená. Protektorování přispívá 

k prodloužení životnosti pneumatiky a lze jím ušetřit až 80 % surovin a energie 

potřebných k výrobě nové pneumatiky a rovněž snížit množství 

produkovaného odpadu. V současnosti je protektorování výhodnější u 

pneumatik nákladních vozidel než u osobních. Uvádí se, že přibližně 80 % 

nákladních a 20 % osobních pneumatik může být protektorováno. Lze říci, že 

osobní pneumatiky jsou většinou protektorovány jednou, autobusové 

pneumatiky třikrát a letecké pneumatiky osmkrát. Nákladní pneumatiky mohou 

být protektorovány v průměru tři až čtyřikrát. Vedlejším produktem 

protektorování je čistá pryž z drásání běhounu. Obecně však nejsou 

protektorované osobní pneumatiky u uživatelů oblíbené a poptávka po nich 

v průběhu let klesá.  

Studené protektorování je technologický proces obnovy běhounové části 

pneumatik, který probíhá za teploty kolem 100 °C, tedy nižší, než je běžná 

vulkanizační teplota gumárenských materiálů, která bývá cca 143 °C. Proto 

touto technologii nedochází k tepelné degradaci materiálu pneumatik; aplikace 

vysoce kvalitních materiálů na výrobu dezénů umožňuje protektorům 

dosahovat výkonů na úrovni nových pneumatik, někdy i vyšších. Protože cena 

studeného protektoru je vždy zlomkem ceny nové pneumatiky, představuje 

studený protektor ekonomicky velmi vhodné řešení. Výroba studeného 

protektoru začíná podrobnou vizuální kontrolou na prohlížecím stroji a skládá 
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se ze 7 samostatných fází, které na sebe navazují. Jsou přitom dále 

odstraňovány cizí předměty z běžné plochy, kontrolovány staré opravy, 

analyzováno stáří pneumatiky a označena místa poškození a oprav. 

Následuje drásání na výkonném a přesném stroji, přičemž je chlazena 

drásaná plocha, aby bylo zabráněno tepelné degradaci materiálu. Po odrásání 

na přesnou a maximální šířku je automaticky změřen obvod pneumatiky, což 

slouží pro přípravu dezénu a pro další, velmi důležitou informaci uživatelům. 

Po broušení prochází pneumatika kontrolou na ultrazvukovém testeru, který 

odhalí všechny skryté vady, malé průpichy, separace atd. Poškozená místa 

automaticky označí. Na pracovištích oprav jsou poté veškerá zjevná i skrytá 

poškození ve 3 fázích vybroušena speciálními nástroji. Následuje stříkání 

vulkanizačním cementem a na speciálním pracovišti se provedou větší opravy 

pomocí opravných vložek, dále opravy poškození patek atd. Na dalším 

pracovišti se formou vyplnění opravným materiálem opraví drobná poškození 

běžné plochy a na bok pneumatiky se umístí předepsaná označení - 

klasifikační skupina, datum výroby, logo a označení výrobní firmy, dále index 

rychlosti atd. Na konfekčním stroji se poté položí na takto připravenou plochu 

předem připravený desén s nalisovaným spojovacím materiálem - jeho složení 

je největším tajemstvím firmy a po vulkanizaci představuje nejpevnější součást 

protektorované pneumatiky. Pneumatika s položeným novým běhounem se 

poté vloží do pružných obalů - tzv.bandáží, utěsní se patními kruhy a vloží do 

autoklávu. Autokláv je tlaková, elektricky vyhřívaná nádoba, která pojme až 22 

ks pneumatik. Po naplnění je spuštěn vulkanizační cyklus, který probíhá 

zhruba 4 hodiny při teplotě 99 °C a tlaku 6 atm (navíc se ještě pracuje s tzv. 

diferenciálním tlakem, který má zásluhu na dokonalém přítlaku nového dezénu 

ve všech jeho bodech). Po ukončení cyklu jsou protektory vyjmuty z bandáží a 

procházejí náročnou výstupní kontrolou. Při ní jsou rovněž trvale označovány 

velikosti obvodu odrásané plochy – tento exaktní údaj umožňuje montovat do 

dvojmontáží stejně velké pneumatiky a výrazně tak zvyšovat kilometrický 

proběh [Koleček a kol. 2005; Špaček 2006]..  
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Materiálové využití pneumatik – recyklace 

Recyklační technolgie se skládá z kroků drcení a mletí pryže, po kterých 

následuje separace jednotlivých složek pneumatiky (pryž, ocel a textil). 

Pryžová drť (granulát) může být použita v řadě možných aplikací jako 

sportovní povrchy, střešní materiály, povrchy a podklady vozovek, využití 

v modifikovaném asfaltu, zvukoizolační a tepelně izolační materiály aj 

[Beukering a kol. 2011]. Zajímavé je použití po chemické úpravě jako sorbentu 

ropných látek nahrazujícího běžné komerční sorbenty. V závislosti na použité 

technologii a teplotě procesu drcení se rozlišují dvě základní metody drcení: 

 kryogenní drcení, 

 mechanické drcení a mletí za normální teploty. 

Při kryogenní metodě se pneumatika ochladí kapalným dusíkem na -80 °C. Při 

této teplotě se stane natolik křehkou, že ji lze poměrně snadno rozsekat 

sekacím strojem. Výsledný produkt (granulát) má vysokou výrobní cenu a 

navíc se i podstatně změní původní vlastnosti pryže. Na 1 kg zpracované 

pneumatiky je přibližná spotřeba dusíku 0,6 kg [Blažek 2006].  

Při metodě vícenásobného drcení a mletí za normální teploty se nejprve 

odpadní pneumatiky rozsekají na fragmenty o velikosti cca 60 x 60 mm. Při 

zpracování velkých pneumatik z nákladních aut se provádí podélné půlení a 

vytrhávání ocelových lan z patek, aby nedošlo k rychlému opotřebení 

sekacího stroje. Ocelová lana spolu s další ocelí z jiných pneumatik se 

předávají ke zpracování v hutích. Za sekacími stroji následuje vlastní 

recyklační linka, která se skláda z drtičů, mlýnů a separátorů. Na linkách se 

provádí:  

 postupné drcení a mletí na jemnější frakce, 

 separace oceli a textilu.  
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Výstupním produktem je granulát různé velikosti zrn, ocel a textil. Velmi čistý 

granulát se používá k výrobě regenerátu. Další způsob využití spočívá ve 

spojení granulátu s různými pojivy (kaučuk, polyurethany, atd). Výrobky se 

používají např. na povrchy sportovišť, povrchy dětských hřišť, jako tepelně 

izolační rohože, obklady stěn tlumících zvuk, tlumicí členy na pražce, silniční 

patníky apod.  

Při hodnocení životního cyklu je důležité se zmínit i o rizicích používání 

pneumatik pro životní prostředí, přičemž se nejčastěji diskutuje otázka 

ekotoxicity a obsahu těžkých kovů v různých typech výluhů (o různé hodnotě 

pH). 

Mnohé studie neprokázaly akutní ani chronickou formu toxicity u pneumatik. 

Pokud jde o anorganické analýzy výluhů, potvrdil se opakovaně nárůst 

koncentrace rizikových anorganických látek (Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Zn) 

v závislosti na snižující se hodnotě pH [Warner a kol. 2002]. Při provozu na 

pozemních komunikacích dochází k otěru pneumatik vozidel a vzniku obrusu 

[Rogge a kol. 1993]. Ten představuje po dobu životnosti pneumatik přibližně 

12 % jejich původní hmotnosti. 

Využití granulátu je velmi mnohostranné. Je vhodným modifikantem asfaltů a 

pozitivně zde ovlivňuje užitné vlastnosti silničních povrchů [Almeida a kol 

2012; Wang a kol. 2012; Koníčková 2010]. Při posuzování technik modifikací 

asfaltu byly výsledky testů, které probíhaly v různých státech (USA, Švédsko, 

Japonsko nebo ČR), srovnatelné a potvrdily, že tato technika skutečně 

vykazuje proponované vlastnosti, pro které je dnes běžně používanou 

technikou úpravy a konstrukce silničních povrchů ve vyspělých zemích. 

Z testů jednoznačně vyplývá výrazné zlepšení fyzikálně mechanických 

vlastností silničních povrchů oproti běžně užívaným technologiím v ČR (asfalt, 

beton apod.), a to zejména: 
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 životnost povrchů pokládaných technikou RUBIT je minimálně 5x 

delší v porovnání s klasickými materiály, 

 výrazně se zmenšuje oděr povrchů vozovek pneumatikami, 

 zvyšuje se odolnost vozovek proti plastické deformaci, 

 zvyšuje odolnost silničních povrchů proti výmolům a praskání, 

 snižuje hlučnost – minimálně o 5 %, 

 zlepšují se světelné odrazové a protiodrazové vlastnosti povrchu, 

 zvýšení tření zamezuje vzniku aquaplaningu a zkracuje brzdnou 

dráhu, 

 zvyšuje se protinámrazový efekt, jehož příčinou je značná pružnost 

povrchu vozovky, která je i příčinou odstranění námrazy  ihned za 

projíždějícím vozidlem. 

Technologie ovšem přináší s sebou minimálně dva problémy. Jedním z nich je 

dodržování technologických předpisů a tím druhým a daleko podstatnějším je 

systém nezávislé kontroly kvality. Se silnicemi s takovými povrchy jsou 

výborné zkušenosti např. ve Švédsku a v Rakousku (zkušební úsek Vídeň - 

Linec).  

Granulát je také výchozí surovinou při výrobě regenerátu, tj. devulkanizované 

gumy, kterou je možné opětovně vulkanizovat. Dále je surovinou pro výrobu 

různých předmětů z gumy, jako je gumová zámková dlažba, izolační desky, 

kolejové tlumiče atd., kde se uplatňují zejména vynikající mechanické, tlumící 

a izolační vlastnosti. Prováděly se rovněž testy, při kterých se jemná frakce 

využívala v zemědělství jako kypřič půdy. 

Dalším zajímavým způsobem využití granulátu je jeho použití jako sorbentu, 

který je účinný při úniku ropných látek při ekologických haváriích ve vodě i na 

suchu. Jedná se o velmi jemně rozemletý granulát. Tyto sorbenty nepráší a 
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mají vysokou sorpční schopnost (10 kg sorbentu je schopno absorbovat 38 l 

benzinu, 34 l nafty či 30 l motorového oleje). Sorbenty absorbují okamžitě, 

nejsou toxické, na vodě plavou a po aplikaci není povrch kluzký. Mohou se 

použít i preventivně v čistírnách odpadních vod a průmyslových podnicích do 

filtračních rohoží. Po aplikaci se sorbenty spalují [Táborský a kol. 2006].  

Pyrolýza 

Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a saze. Technologie je založena na 

tepelném štěpení makromolekul při zachování vazeb mezi atomy uhlíku a 

vodíku. Proces probíhá za vyšší teploty v reaktoru při nedostatku kyslíku. 

Jednotlivé složky jsou oddělovány kondenzací a jinými fyzikálně-chemickými 

postupy. Kvalita a množství jednotlivých produktů závisí na použité technologii 

a pyrolýzních podmínkách. V některých případech se pyrolyticky zpracovává 

směs pneumatik a odpadních plastů. Vznikající pyrolýzní plyn je využíván jako 

zdroj tepelné energie a v případě realizace kogenerační jednotky i jako zdroj 

energie elektrické. Zařízení se stává nezávislým na dodávkách elektrické 

energie a může být realizováno na téměř libovolném místě. Dalšími produkty 

jsou cenné suroviny jako dehet, saze, lehký topný olej, těžký olej, oleje 

s obsahem alkanů, benzenu, toluenu, xylenu aj., dále pak metan a ocelový 

šrot. Zuhelněný zbytek po separaci kovů představuje téměř čistý porézní uhlík 

přibližně stejných vlastností, jako má aktivní uhlí. Je využíván jako náplň 

vodních nebo plynových filtrů nebo k dalšímu zpracování v chemickém 

průmyslu [Leung a kol 1998; Mastral a kol 2000]. 

Nevýhodou této technologie je nízká kvalita současných vstupních produktů a 

vysoké investiční a provozní náklady. Náročně získané produkty pak nejsou 

zcela využity v chemickém průmyslu a stávají se palivem. [Bartusek a kol. 

2004; Bartusek a kol. 2006] 
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Energetické a materiálové využití v rotační peci 

Výroba slinku v cementářské rotační peci je bezodpadovou technologií. 

Podmínky spalování v cementářských pecích jsou takové, že je možno 

spalovat paliva v širokém rozsahu složení, původu a vlastností bez rizika pro 

životní prostředí. Teplota plamene společně s dobou zdržení paliva v plameni 

umožňuje také dokonalou destrukci a vyhoření všech organických látek 

[Barlaz a kol 1993]. 

Pneumatiky po vstupu do rotační pece se rychle ohřívají v místě, kde horká 

surovinová moučka dosahuje teploty nejméně 800 °C a horké plyny mají 

teplotu kolem 1 100 °C. Při ohřátí pneumatiky na teplotu asi 350 °C se povrch 

zapálí. Protože je však parciální tlak kyslíku v kouřových plynech nízký, 

dochází k pyrolytickému rozkladu. Vzniká velký počet organických sloučenin 

v plynném stavu a oxid uhelnatý. Tím se vytvoří silně redukční prostředí, které 

redukuje oxidy dusíku a snižuje jejich koncentraci v kouřových plynech. 

Organické sloučeniny a oxid uhelnatý v cyklónovém výměníku vyhoří. Jedná 

se o předání tepla v místě kalcinace, v místě největší spotřeby, a to za 

podmínek spalování při nižších teplotách než na hlavním hořáku. Dodaný 

podíl energie na kalcinaci je zatížen výrazně menší emisí NOx, než kdyby byla 

tato energie dodávána hlavním hořákem. Výsledkem je tudíž nejenom úspora 

paliv na hlavním hořáku, ale i snížení měrné spotřeby paliv na výpal slinku, a 

tak i snížení celkového množství emisí [Gemrich 2006]. 

Železné dráty a ostatní anorganické složky zreagují se surovinou a stávají se 

součástí slinkových minerálů a mezerní minerální hmoty. Pneumatiky, 

zejména radiální, obsahují 18 – 20 % ocelového kordu, tedy železa, které při 

výrobě cementářského slinku působí nejen jako součást suroviny, s níž je 

nutno počítat při výpočtu surovinové směsi (úspora železité korekce), ale 

nadto působí i jako účinný mineralizátor, tj. snižuje hodnotu teploty vzniku 

eutektika (teplota, při níž vzniká první tavenina) a tím představuje i 

energetickou úsporu při výrobě. 
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Z materiálově i energeticky využité pneumatiky přibližně 25 MJ/kg dále zbude i 

cca 5 – 7% popela, který je zabudován při slinování do pevných roztoků 

slinkových minerálů. Obsah Cl je v pneumatikách odhadován v rozmezí 0,1 – 

0,3 % pro osobní vozy. Pneumatiky obsahují rovněž síru, která je důležitým 

bilančním prvkem pro vlastní provoz rotační pece a souvisejících zařízení. 

V provoze je třeba, aby v určitém množství byla v pecním systému přítomna, 

neboť je schopna vázat volné alkálie ve formě síranů. Přebytek síry pak 

zvyšuje tvorbu nálepků ve výměnících tepla a není žádoucí. Obsah síry 

v pneumatikách nepřevyšuje 4 % a je dán stupněm vulkanizace kaučuku. 

V případě spalování těžkých topných olejů jako základního paliva problém 

s nedostatečným množstvím síry zřejmě nehrozí, TTO obsahuje většinou více 

než 2 % síry. Jiná je situace tam, kde je spalováno černé uhlí, jehož obsah 

síry bývá 0,7 – 1,2 %. Zde může v některých případech dojít k situaci, že bude 

nutno síru v nějaké formě do systému přidávat. V každém případě ale 

spalování pneumatik problematiku bilance síry stabilizuje. Kromě toho se 

v pryži mohou vyskytovat organické látky na bázi olejů upravující tvrdost či 

pružnost pryže. Jelikož v podmínkách cementářské rotační pece dojde k jejich 

úplné destrukci a spálení, není jejich obsah limitován [Gemrich 2006]. 

České cementárny v současné době nahrazují cca 8 % spotřebovávaného 

tepla energií ze spalovaných pneumatik. Materiálové a energetické využívání 

pneumatik v cementářských rotačních pecích na základě všech dosavadních 

zkušeností přispívá k úspoře klasických surovin i paliv pro jiná ušlechtilejší 

využití v průmyslu. Jedná se o bezodpadové materiálové a energetické využití 

odpadu. Využívání pneumatik vede ke snižování měrné spotřeby energie na 

výpal slinku a přispívá ke snižování emisí NOx [Českomoravský cement, 

kolektiv autorů 2005]. 

Použití na skládkách 

Směrnice Rady 99/31/EEC o skládkování odpadů, definitivně zakazuje 

skládkování pneumatik od roku 2006. V souladu s platnými relevantními 
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právními předpisy, a to zejména vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách použití odpadů na povrchu terénu, lze pneumatiky používat na 

skládkách pouze jako technologického materiálu k zabezpečení a uzavírání 

skládky v souladu s provozním řádem skládky při skládkování odpadů [Zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech]. 
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5. Praktická část – LCA studie osobní pneumatiky 

Při praktické aplikaci metody LCA na životní cyklus osobní pneumatiky bylo 

postupováno podle mezinárodních norem řady ČSN EN ISO 14040 a byly 

dodrženy postupy popsané v teoretické části disertační práce. 

5.1 Stanovení cíle a rozsahu studie 

Cílem vypracování studie LCA je posoudit a vyhodnotit energetické, 

materiálové a emisní toky a potenciální vlivy osobní pneumatiky na životní 

prostředí během celého životního cyklu v souladu s požadavky norem řady 

ČSN EN ISO 14040 a 14044 se zvláštním zaměřením na srovnání různých 

způsobů materiálového a energetického využití odpadních pneumatik.  

Rozsah řešení byl stanoven tak, aby zahrnoval veškeré dostupné vstupy a 

výstupy spojené se všemi fázemi životního cyklu surovin, přídavných materiálů 

a energií, tedy základní princip uplatňovaný při posuzování životního cyklu. 

Funkce systému 

Funkcí systému je vedení směru, nesení zátěže automobilu, tlumení nárazů a 

přenos výkonu motoru. 

Funkční jednotka, referenční tok 

Funkční jednotkou je ujetí 40 000 km nebo použití pneumatiky po dobu 4 let v 

provozu. Referenčním tokem je hmotnost osobní pneumatiky 6 kg, pro 

opotřebenou pneumatiku je uvažována hmotnost 5,28 kg z důvodu úbytku 12 

% hmotnosti – obrus vzniklý během užívání pneumatiky. Hodnota obrusu byla 

konzultována se společností Barum Continental, a.s., Otrokovice. 
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Hranice systému  

Hranice posuzovaného systému byly stanoveny tak, aby zahrnovaly vstupy a 

výstupy spojené s těžbou primárních surovin, dopravu surovin do výroby, 

výrobu pneumatiky v samotné firmě, distribuci výrobku do prodeje, užití 

pneumatiky v provozu, spoluspalování pneumatik v cementářské rotační peci, 

výrobu pryžového recyklátu v recyklační lince a pyrolytické zpracování 

pneumatiky. Hranice produktového systému jsou znázorněny na obrázku č. 6. 

 

Obrázek č. 6: Hranice posuzovaného produktového systému. 
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Alokační postupy 

Při tvorbě LCA studie nebylo zapotřebí využít alokačních postupů. Výroba 

pneumatiky a způsoby nakládání s odpadní pneumatikou jsou vždy brány jako 

jeden jednotkový proces, jejich další členění nebylo možné (výrobce neměl 

k dispozici podrobnější data) nebo potřebné (dělení vstupů a výstupů na 

jednotlivé produkty způsobů nakládání není cílem LCA studie). Všechny údaje, 

které byly poskytnuty výrobcem, jsou vztaženy k tzv. standardní osobní 

pneumatice o rozměrech 175/70 R13. Tento postup je výrobcem běžně 

používán při ročních uzávěrkách, rozdělení vstupů a výstupů na jednotlivé 

druhy vyrobených osobních pneumatik není technicky proveditelné. Alokace 

v případě technologií nakládání s odpadní pneumatikou by měla být cílem 

případných navazujících LCA studií pro jednotlivé produkty materiálového a 

energetického využití (pryžový recyklát, ocelový kord, textil, jednotlivé 

produkty pyrolýzy). 

Výběr kategorií dopadů 

Pro posuzování dopadů životního cyklu osobní pneumatiky na životní 

prostředí byl použit charakterizační model CML 2001. Kategorie dopadů byly 

vybrány tak, aby reprezentovaly aktuální environmentální problémy a 

souvisely s geografickým určením studie (Česká republika, střední Evropa). 

Jejich přehled uvádí tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6: Vybrané kategorie dopadů pro LCA studii osobní pneumatiky charakterizačního 

modelu CML 2001 (zdroj: Kočí 2009). 

Kategorie dopadu CF 
Jednotka výsledku 

indikátoru 
kategorie dopadu 

Základní kategorie dopadu 

Spotřeba abiotických surovin ADP kg(Sb-eq) 

Klimatické změny GWP kg(CO2-eq) 

Úbytek stratosférického ozonu ODP kg(CFC11-eq) 

Humánní toxicita  HTP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na sladkovodní 
ekosystémy 

FAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita terestrických ekosystémů TETP kg(DCB-eq) 

Tvorba fotooxidantů POCP kg(C2H4-eq) 

Acidifikace, okyselování AP kg(SO2-eq) 

Eutrofizace EP kg(PO4
3--eq) 

Ionizační záření DF rok.kBq-1 (DALY) 

Požadavky na údaje 

Požadavky na kvalitu údajů pro LCA studii byly zahrnuty do následujících 

parametrů: 

 časový rozsah pro fáze těžba surovin, doprava surovin a výroba 

pneumatiky je rok 2008, časový rozsah pro fázi užití pneumatiky pro 

chemické analýzy obrusu odpovídá rokům publikovaných výsledků 

(1993, 1999, 2002), časový rozsah pro způsoby nakládání jsou roky 

2006 a 2008, 

 geografický rozsah – těžba surovin a doprava surovin odpovídá 

konkrétním místům v Asii, USA a Evropě, výroba pneumatik pro 

osobní automobily a její použití v České republice (resp. Evropě), 

nakládání s odpadem v České republice, 

 technologický rozsah – všechny fáze životního cyklu započítávány do 

LCA studie jsou brány jako jednotlivé jednotkové procesy, které 

nezahrnují nevýrobní činnosti.  
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Předpoklady a omezení 

 studie se zabývá zjišťováním dopadů životního cyklu osobní 

pneumatiky na životní prostředí a porovnáním způsobů nakládání 

s odpadní pneumatikou (recyklační linka, cementárna, pyrolytické 

zpracování). Životní cyklus začíná fází těžba surovin. Ukončen je 

v momentě, kdy zpracováním odpadní pneumatiky vznikají nové 

surovinové produkty. Tyto produkty (cementářský slinek, pyrolýzní 

produkty, pryžový granulát, ocelová a textilní frakce) slouží jako 

surovinový zdroj pro výrobu zcela nových výrobků (cement, palivo, 

chemické výrobky, dilatační dlaždice, pryžové obrubníky, 

protihlukové tvárnice, sorpční materiály a další), které již mají jinou 

funkci, funkční jednotku i referenční tok než posuzovaná pneumatika, 

a stávají se tak součástí nových životních cyklů rozdílných výrobků, 

 technologický postup výroby pneumatiky je brán jako jednotkový 

proces a není dále dělen na další jednotkové procesy z důvodů 

nemožnosti jejich přesného ohraničení a inventarizace, 

 pro zjednodušení nebyly do studie zahrnuty nevýrobní prostory, 

stroje, jejich výroba a údržba a vliv stavby výrobní haly,  

 předpokládaná životnost osobní pneumatiky je 40 000 ujetých 

kilometrů nebo 4 roky v provozu, 

 do studie nebyly započítány procesy doprava opotřebených 

pneumatik do místa zpětného odběru (vzdálenost několika kilometrů) 

a uložení pneumatik v místech zpětného odběru, vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o fáze bez významných vstupů a výstupů, 

 z důvodů nedostupnosti dat nebyl do studie zahrnut výzkum 

související s vývojem nových pneumatik a proces protektorování 

z důvodů nezájmu podniků o spolupráci a s tím související 

nedostupnosti dat, 
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 do životního cyklu pneumatiky nebyly zahrnuty emise vznikající při 

spalování paliva během provozu automobilu. Tyto emisní toky 

nepovažuji za přímou součást studovaného životního cyklu a jejich 

případnou alokací by došlo k výraznému omezení využitelnosti 

výsledků, 

 do studie nebyly zahrnuty vstupy a výstupy související s výměnou 

poškozených autoventilků a s výměnou pneumatiky při defektu, 

jelikož se jedná o nahodilé a nepravidelné jevy. 

Typ kritického přezkoumání 

Vzhledem k povaze disertační práce a pravidlům její tvorby slouží jako kritické 

přezkoumání oponentské posudky. 

Typ a formát zprávy 

Typ a formát konečné zprávy LCA studie odpovídá požadavkům pro tvorbu 

disertačních prací a autoreferátů stanovených studijním řádem doktorského 

studia Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. 

5.2 Inventarizační analýza 

Inventarizační analýza je proces získávání vstupních a výstupních dat a údajů, 

které souvisí s daným životním cyklem. Inventarizační analýza je 

nejnáročnější částí LCA studie, na přesnosti a věrohodnosti získaných 

vstupních a výstupních údajů v životním cyklu produktu nebo služby je závislý 

výsledek celé studie. 

Oslovené firmy a podniky, které jsem v průběhu řešení studie požádal o 

spolupráci při získávání dat, mi ve většině případů vyšly maximálně vstříc a 
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komunikace s nimi byla vynikající, zejména s výrobcem pneumatik a se 

zpracovateli odpadních pneumatik. Spolupráci se nepodařilo navázat 

s žádnou oslovenou protektorovací firmou (osloveno 21 protektorovacích 

firem). 

5.2.1 Těžba surovin, výroba materiálů 

Vstupní data pro fázi těžba surovin, výroba materiálů byla poskytnuta 

výrobcem pneumatik. Přehled surovin potřebných k výrobě osobní pneumatiky 

je uveden v tabulce č. 7. Inventarizační výsledky jsou uvedeny v příloze A. 

Tabulka č. 7: Inventarizace fáze „těžba surovin, výroba materiálů“ – přehled vstupních surovin 

pro výrobu pneumatiky (zdroj: Barum Continental, a.s.). 

Surovina 
Roční spotřeba 

Množství na 
1 osobní 

pneumatiku 

[tun] [%] [kg] 

Přírodní kaučuk 40 948 21,44 1,29 

Syntetický kaučuk  34 238 17,93 1,08 

Kaučukové směsi 9 684 5,07 0,30 

Saze  37 750 19,76 1,19 

Silika  9 261 4,85 0,29 

Bílá plniva  3 473 1,82 0,11 

Urychlovače  4 052 2,12 0,13 

Retardéry a aktivátory  5 210 2,73 0,16 

Antidegradanty 2 171 1,14 0,07 

Pryskyřice a adheziva  2 894 1,52 0,09 

Zpracovatelské přísady 1 013 0,53 0,03 

Separační prostředky  
 

868 0,45 0,02 

Syntetické oleje 7 814 4,09 0,25 

Tex. kordy – polyamidy 
(nylon) 

2 006 1,05 0,06 

Tex. kordy - polyestery 6 019 3,15 0,19 

Dráty, lana, ocel.kord 23 509 12,31 0,73 

Alkoholy 10,5 0,005 0,0003 

Technický benzín 75 0,04 0,002 

Celkem 190 996 100,00 6,00 
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5.2.2 Doprava primárních surovin 

Vstupní data pro fázi doprava primárních surovin byla poskytnuta výrobcem 

pneumatik. Doprava jednotlivých vstupních surovin (způsob dopravy) včetně 

uvedení země původu a přepravovaného množství jednotlivých surovin do 

výroby je znázorněna v tabulce č. 8. Inventarizační výsledky jsou uvedeny 

v příloze B. 

Tabulka č. 8: Inventarizace fáze „doprava primárních surovin“ – přeprava vstupních surovin 

(zdroj: Barum Continental, a.s.). 

Vstupní suroviny Země  
Množství 

[tun] 
Loď 
[km] 

Vlak 
[km] 

TIR 
[km] 

doprava 
loď+vlak 
[tunkm] 

doprava 
TIR 

[autokm] 

Přírodní kaučuk Malajsie 40 948 15 000 800 50 3 507 600 617 

Syntetický kaučuk 

BEL 11 983   1 000  3 612 

RUS 6 848   1 500  3 096 

DEU 6 848   700  1 445 

ITA 6 848   1 200  2 477 

Syntetický kaučuk NL 1 712   1 000  516 

Kaučukové směsi 
ČR 9 200   200  555 

DEU 484   700  102 

Technické saze 

ČR 26 425   200  1 593 

DEU 5 663   700  1 195 

PL 5 663   500  854 

Silika  -  
oxid křemičitý 

DEU 3 704   700  782 

NL 2 778   1 000  838 

USA 1 852 7 500  800 75 378 447 

ITA 926   1 200  335 

Bílá plniva –  
oxid uhličitý 

AUT 2 778   400  335 

USA 521 7 500  700 21 201 110 

ČR 174   200  10 

Urychlovače a síra - 
sulfonamidy+síra 

DEU 2 431   700  513 

ČR 405   200 7 24 

SK 405   250  31 

PL 405   500  61 

BEL 405   1 000  122 

Retardéry a 
aktivátory  - 
oxid zinečnatý 

DEU 2 084   700  440 

ČR 1 303   200  79 

SK 1 303   250  98 

USA 521 7 000  1 000  157 

Antidegradanty - 
fenyldiamin 

ČR 868   200  52 

DEU 651   700  137 

PL 326   500  49 

ITA 326   1 200  118 

Pryskyřice a 
adheziva - fenolové 

DEU 1 158   700  244 

FRA 868   1300  340 
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Vstupní suroviny Země  
Množství 

[tun] 
Loď 
[km] 

Vlak 
[km] 

TIR 
[km] 

doprava 
loď+vlak 
[tunkm] 

doprava 
TIR 

[autokm] 

pryskyřice BEL 289   1 000  87 

NL 
289   1 000  87 

GB 289   1 300  113 

Zpracovatelské 
přísady - 
isopropanol, etanol, 
ketony 

DEU 608   700  107 

ČR 405   200  24 

Separační prostředky 
- stearáty, 
křemičitany, 
uhličitany 

DEU 694   700  147 

ESP 87   2 000  52 

ITA 87   1 200  31 

Syntetické oleje 
DEU 5 470   700  1 171 

ČR 2 344   200  143 

Alkoholy - ethanol, 
isopropanol 

ČR 11   200  1 

Technický benzin SK 75   250  6 

Textilní kordy - 
polyamidy - nylon 

ČR 1 705   200  103 

TUR 301   1 500  136 

Textilní kordy - 
polyestery  

ČR 4 514   200  272 

POR 1 505   2 500  1 134 

Ocelové kordy 

ČR 5 290   200  319 

SK 5 290   250  399 

BLR 7 053   800  1 701 

Patní lana 

ČR 1 763   200  110 

SK 1 763   250  138 

BLR 2 351   800  587 

5.2.3 Výroba pneumatiky 

Vstupní data pro fázi výroba pneumatiky byla poskytnuta výrobcem pneumatik 

a jsou uvedena v tabulkách č. 9 až 15. Inventarizační výsledky jsou uvedeny 

v příloze C. 

Tabulka č. 9: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – energie (zdroj: Barum Continental, 

a.s.). 

Druh energie Spotřeba/rok 
Spotřeba na jednu osobní 

pneumatiku 

Elektrická energie 183 900 MWh 5,99 kWh 

Teplo – přepočet na 
palivo 

957 300 MJ = 70 368 
tun 

0,002 tun 
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Tabulka č. 10: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – spotřeba vody (zdroj: Barum 

Continental, a.s.). 

Druh vody 
Spotřeba/rok 

Spotřeba na jednu osobní 
pneumatiku 

m3 m3 

Pitná voda 266 734 0,009 

Užitková voda 181 324 0,006 

Demi voda 2 623 0,00009 

Celkem 450 681 0,015 

Tabulka č. 11: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – emise do ovzduší (zdroj: Barum 

Continental, a.s.). 

Látka 

Množství/rok 
 

Produkce na jednu osobní 
pneumatiku 

tun mg 

Prach - TZL 1,5 48,84 

alkylalkoholy 0,4 13,02 

Technický benzin 64,6 2103,21 

Ostatní VOC 2,7 87,90 

Celkem 69,2 2252,97 

Tabulka č. 12: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – odpadní vody (zdroj: Barum 

Continental, a.s.). 

Druh vody 
Množství/rok 

Produkce na jednu osobní 
pneumatiku 

m3 m3 

Odpadní vody 587 488 0,018 
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Tabulka č. 13: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – parametry znečištění odpadních vod 

(zdroj: Barum Continental, a.s.). 

Parametry znečištění 
odpadních a 
srážkových vod 

Průměrná roční 
koncentrace 

Látkový odtok 
Produkce na 
jednu osobní 
pneumatiku 

mg/l tun mg 

BSK5 93,55 54,9595 1789,34 

CHSK 200,85 117,9970 3841,67 

nerozpuštěné látky  88,1 51,7577 1685,10 

rozpuštěné látky  545 320,1810 10424, 26 

RAS 386,5 227,0641 7392,61 

sírany 87,7 51,5227 1677,44 

chloridy 76,5 44,9428 1463,22 

amoniakální dusík 12,9 7,5786 246,74 

celkový dusík 13,15 7,7255 251,52 

celkový fosfor 3,26 1,9152 62,35 

AOX 0,07 0,0411 1,34 

NEL 0,86 0,5052 16,45 

Tabulka č. 14: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – odpady k recyklaci (zdroj: Barum 

Continental, a.s.). 

Odpady k recyklaci 
Produkce odpadů/rok 

Produkce na jednu osobní 
pneumatiku 

tun kg 

Pb - akumulátory 53,1 0,002 

Využitelné oleje 66,9 0,002 

Zářivky, výbojky 2,8 0,0001 

Dřevěné obaly 1 939 0,060 

Papír 276,5 0,009 

Plasty 338,9 0,011 

Kaučukové směsi 621,9 0,020 

Pogumovaný textilní kord 231,2 0,008 

Pryžový odpad, obrusy 372,8 0,012 

Vadné pláště 2 372,8 0,077 

Celkem 6 276 0,2011 
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Tabulka č. 15: Inventarizace fáze „výroba pneumatiky“ – odpady k odstranění (zdroj: Barum 

Continental, a.s.). 

Odpady k odstranění 
Produkce odpadů/rok 

Produkce na jednu osobní 
pneumatiku 

tun kg 

Obaly od surovin 318,6 0,010 

Průmyslové smetky 
s obsahem škodlivin 

292,8 0,010 

Vody s obsahem 
ropných látek 

170,9 0,006 

Kaly 133,8 0,004 

Mastné hadry (sorbent) 51,7 0,002 

Gumokov 2094,2 0,068 

Pogumovaný textilní 
kord 

191,5 0,006 

Celkem 3253,5 0,106 

5.2.4 Doprava – distribuce 

Pro fázi doprava – distribuce vyrobených pneumatik byla počítána doprava 

kamionem o užitečné hmotnosti 30 tun na vzdálenost 200 kilometrů. Doprava 

byla započítána k fázi užití pneumatiky. 

5.2.5 Užití pneumatiky 

Životnost standardní osobní pneumatiky je pro studii stanovena na 4 roky 

užívání nebo ujetí 40 000 kilometrů. Za tuto dobu užití pneumatiky se 

opotřebuje přibližně 12 % pneumatiky (0,72 kg původní pneumatiky) a vzniká 

obrus. Tento jemný materiál se dostává do ovzduší a postupem času se 

ukládá na povrchu vozovek a v jejím okolí.   

Pro studii uvažujeme, že vzniklý obrus a v něm obsažené emise jsou emise 

vstupující do ovzduší. Emise byly použity ze zahraničních výzkumů, kde byly 

prováděny chemické analýzy vzorku obrusu pneumatiky [Rogge a kol. 1993; 

Warner a kol. 2002] a doplněny některými kovy, jejichž koncentrace uvádí 

v pneumatikové pryži výrobci a které byly rovněž použity v některých 
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výzkumech [Legret a kol. 1999]. Přehled a množství vybraných sloučenin a prvků 

obsažených v obrusu pneumatiky, které byly použity pro studii LCA, jsou znázorněny 

v tabulce č. 16. Je vhodné poznamenat, že neexistuje konstantní chemické složení 

pneumatiky, koncentrace jednotlivých látek a prvků se mohou mírně lišit podle 

různých technologií výrobců pneumatik. 

V dnešní době dochází během životního cyklu pneumatiky standardně 

k výměně letních a zimních pneumatik. V LCA studii je uvažována výměna 

2x/rok, přičemž uvažovaná osobní pneumatika je během roku jednou sundána 

a jednou nasazena, což znamená 4 kompletní výměny (sundání, nasazení) za 

životní cyklus. Inventarizační výsledky jsou uvedeny v příloze D. 

Tabulka č. 16: Přehled a množství vybraných sloučenin a prvků obsažených v obrusu 

pneumatiky, které byly použity pro studii LCA (zdroj: Rogge 1993; Warner 2002; Legret 1999).
 

Sloučenina, prvek 
Množství 

Množství v obrusu 
 

mg/kg mg/0,72 kg 

Suma PAU 226,10 162,79 

Cd 5,00 3,60 

Pb 30,00 21,60 

As 0,80 0,58 

Al 420,00 302,40 

Cu 68,00 49,00 

Zn 10 050,00 7 236,00 

Co 24,80 17,86 

Cr 3,00 2,16 

Ba 30,00 21,60 

Sb 2,50 1,80 

Sr 6,00 4,32 

V 3,00 2,16 

Ti 195,00 140,40 

Fe 533,00 383,76 

Ni 6,50 4,68 

Pryžový zbytek - 710 000 

Celkem 11 603,70 8 354,71 
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Výměna pneumatik (letní/zimní): 

 Celková spotřeba el. energie za ŽC jedné pneumatiky: 0,062 * 4 = 

0,248 kWh 

 Celková spotřeba zinku za ŽC jedné pneumatiky:  30 * 4 = 120 g 

5.2.6 Doprava odpadních pneumatik 

Pro fázi doprava odpadních pneumatik do místa nakládání s odpadní 

pneumatikou byly počítány kombinace dopravy, a to kamionem o užitečné 

hmotnosti 30 tun na vzdálenosti 100 a 300 kilometrů. Doprava odpadních 

pneumatik je vždy započítána k příslušnému způsobu nakládání.  

5.2.7 Pyrolýzní linka 

Jako stěžejní podklad pro získání inventarizačních dat byly použity údaje z 

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí – Zhodnocování opotřebovaných pneumatik pomocí pyrolýzy s 

kapacitou 24 000 t/rok [Skácel 2006]. S výstavbou této pyrolýzní linky se 

počítalo v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná, v současné době není 

v České republice podobné zařízení v provozu.  

Svým charakterem je pyrolýzní technologie na zhodnocování opotřebených 

pneumatik proces, který zpracovává vstupní surovinu (odpadní pneumatiky) 

pomocí pyrolýzy a získávají se suroviny, které je možné využít v dalších 

procesech.  

Popis pyrolýzní linky pro LCA studii 

Celková plánovaná kapacita komplexu na zhodnocování opotřebovaných 

pneumatik je 24 000 t/rok. 
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Pyrolýzou získané produkty uvedeného komplexu jsou následující: 

 uhlík – 8 400 t/rok,  

 tekuté uhlovodíky – 12 000 t/rok,  

 pyrolýzní plyn – 3 000 000 m3/rok,  

 kord – 1 200 t/rok. 

Celý technologický komplex bude sestávat ze tří muflových pecí s výkonem 

8000 t/rok opotřebovaných pneumatik. Technologie výroby a zhodnocení 

polymerních odpadů je založena na rozkladu organických vazeb vlivem 

vysoké teploty bez přítomnosti kyslíku s cílem výroby nízkomolekulárního 

chemického produktu. Rozklad je zabezpečený muflovou pecí. Pneumatiky 

jsou ze skladu převáženy podvěsným dopravníkem do drtiče pneumatik, kde 

se rozdrtí na frakci velikosti max. 2 x 2 cm. Pomocí dopravníků jsou 

dopravovány do sušicího zařízení a dále dopravníky do zásobníku. Pomocí 

dalších dopravníku se posekané pneumatiky dávkují do muflové pece. V 

muflové peci nastává tepelný rozklad – paroplynová směs je odsávána 

potrubím do kondenzátoru, kde zkondenzuje na kapalné uhlovodíky, které 

jsou potrubím odváděny do zásobníku. Pyrolýzní plyn je přes separátory 

dopravován do nádrže a odtud po redukci tlaku do kogeneračních jednotek na 

výrobu elektrické energie. Tuhý uhlíkový zbytek je ze spodní části muflové 

pece dopravníkem dopravován a magneticky separován do přepravních 

zařízení. 

Muflová pec  

Rozklad pneumatik probíhá za zvýšené teploty v muflové peci. Polymerní 

frakce (drcené pneumatiky) se dávkuje do zásobníku a zavážecím zařízením 

se dostává do muflové pece. Během pyrolýzy v technologickém procesu se 

uvolňuje paroplynová frakce, která v kondenzátoru kondenzuje na tekuté 

uhlovodíky a pyrolýzní plyn. Tvrdý uhlíkový zbytek ze spodní části pece se 

vynáší dopravníkem do prostoru zpracování uhlíku. Zpracování uhlíku spočívá 
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v drcení válci s cílem oddělení uhlíku od kovových částí a z magnetické 

separace. Z pyrolýzního plynu se pomocí kogeneračních jednotek vyrábí 

elektrická a tepelná energie. Odseparovaný kord je možno zpracovat v hutních 

provozech.   

Rozvod pyrolýzního plynu  

Potrubí pro rozvod pyrolýzního plynu, dmýchadla, regulace rozvodu plynu, 

plynojem, snímání obsahu kyslíku, monitorování pracovního prostoru, jemná 

regulace.  

Elektroinstalace a uzemnění  

Rozvod elektrické energie od podružného rozvaděče k jednotlivým 

technologickým zařízením linky – muflová pec, dávkování podrcených 

pneumatik, drcení pneumatik, odsávání, přívod k hlavnímu rozvaděči.  

Vzduchotechnika  

Ventilátory na odsávání místa vsázky a odběru uhlíku, potrubní rozvod od 

odsávacích míst linky včetně odsávání procesu sušení a drcení pneumatik ze 

skladu uhlíku, filtry, cyklon.  

Zachytávání tekutých uhlovodíků  

Potrubní rozvody chladící vody od jednotlivých míst chlazení, chladicí věž, 

čerpadla chladící vody, rotametry a teploměry, potrubí pro tekuté uhlovodíky, 

nádrže na tekuté uhlovodíky, filtry, havarijní nádrže.  

Chlazení vody  

Provozní soubor zabezpečuje chlazení chladícího média, kterým je voda v 

chladicí věži a její rozvod k jednotlivým technologickým celkům – kondenzátor, 
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zavážecí zařízení muflové pece, výstup uhlíku, chladič plynu vnitřního rozvodu 

do muflové pece. Oběh chladící kapaliny je zabezpečen čerpadly.  

Systém řízení  

Zařízení pro řízení nakládání podrcených pneumatik do muflové pece, ohřev 

muflové pece, výstup z muflové pece, chlazení, ventilace – globální a lokální, 

rozvod pyrolýzního plynu a řízení kogeneračních jednotek, požární 

signalizace, snímání tlaku a teploty.  

Inertizace  

Provozní soubor obsahuje dusíkovou stanici, potrubní rozvody, uzavírací, 

snímací a regulační členy pro zadusíkování systému před jeho uvedením do 

provozu a při odstavení.  

Chlazení plynu  

Chlazení plynu je zabezpečeno průtokovými chladiči plynu. Jako zdroj chladu 

je navrhnutá kondenzační chladící jednotka. Pyrolýzní plyn v obou okruzích je 

chlazený na teplotu -30°C. Jako chladící médium je použita kapalina Coolstar 

40. Oběh chladicí kapaliny je zabezpečený oběhovým čerpadlem. Odvod 

kondenzátu z pyrolýzního plynu je zabezpečen samospádem do nádob pro 

zachycování kondenzátu a tento je mísen s tekutými uhlovodíky.  

Využití tepla  

Využití tepla z kogeneračních agregátů je na ohřev prostor a užitkové vody a 

sušení pneumatik.  

Kogenerační agregáty  

Tento soubor obsahuje potrubí, regulační a uzavírací prvky, dmýchadla 

pyrolýzního plynu, plynojem pyrolýzního plynu o objemu 613 m3, 3 ks 
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kogeneračních agregátů s výkonem Pe = 330 kWe, Pt = 660 kWt, 1 ks 

kogenerační jednotky s výkonem Pe = 170 kWe, Pt = 340 kWt. Odhadované 

množství spalin 1 900 kg/hod, hustota spalin 1,2 kg/m3. Přetlak plynu v nádrži 

je 25 kPa. Kogenerační agregáty jsou napojeny na trafostanici s výkonem 1 

MW.  

Sekání a sušení opotřebovaných pneumatik  

Stroje a dopravníky na drcení pneumatik s výkonem 4 500 kg/hod., zásobníky 

podrcených pneumatik o objemu V = 30 m3 v počtu 3 ks, kontejner na kord, 

sušení nasekaných pneumatik a jejich doprava pomocí dopravníku do 

zásobníku. 

Linka bude v nepřetržitém provozu po dobu cca 330 dní v roce.  

Surovinové a energetické zdroje, emise, odpady 

Spotřeba vody  

Tento druh technologie vyžaduje užitkovou vodu na chlazení některých částí 

muflové pece a chladičů. Bude se jednat o doplňování zásobníku chladicí 

věže. Spotřeba vody na doplňování je přibližně 600 l za 24 hodin, což 

představuje spotřebu 210 m3 za rok. Celková spotřeba vody pro výrobu 

představuje spotřebu 1 470 m3/rok. 

Energetické zdroje  

Provoz pyrolýzní linky má nároky pouze na elektrickou energii především v 

době rozjezdu technologie pyrolýzy pro dosažení provozní teploty před 

dosažením stavu, kdy produkce spalitelných energeticky bohatých plynných 

meziproduktů dosáhne intenzity, která zajistí energetickou soběstačnost 

provozování. Přibližně 75 % spotřebované energie se vyrobí v kogeneračních 

jednotkách. Jiné energetické zdroje nejsou přepokládány. Díky popsanému 
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stavu nebude potřebná ani temperace výrobní haly. Vytápění ostatních prostor 

(kanceláří, šaten denní místnosti apod.) bude také zajištěno z vlastní produkce 

tepla. Roční spotřeba elektrické energie odebrané ze sítě na provoz pyrolýzní 

linky (bez nevýrobních prostor) bude 2 466 MWh. 

Surovinové zdroje 

Surovinové zdroje předpokládají spotřebu vstupní suroviny – opotřebených 

pneumatik. Jejich předpokládaná roční spotřeba je 24 000 t/rok. Jiné 

chemikálie ani suroviny do provozované technologie nebudou přidávány. Pro 

místní manipulaci budou použity elektrické a ruční mechanismy (jeřáby, 

vysokozdvižné vozíky). 

Ovzduší  

V období provozu pyrolýzní linky budou v činnosti bodové zdroje znečištění 

ovzduší, které souvisí s provozem energetického využití plynných zplodin 

pyrolýzního zpracování pneumatik. K nim přibude jako bodový zdroj odtah z 

ostatních částí technologie pyrolýzního rozkladu pneumatik. Přehled bodových 

zdrojů znečištění je uveden v tabulce č. 17. Emisní údaje o NOx a CO byly 

převzaty z analýzy z obdobného provozu v Bardějově na Slovensku a 

z technického listu kogenerační jednotky Loganova (množství spalin cca 1 590 

m3/hod). Emisní údaje o benzenu a PM10 nejsou k dispozici, údaje použité 

v LCA studii jsou stanoveny odborným odhadem (vzduchotechnika – odsávací 

zařízení haly a provozních prostor s průtokem vzduchu 300 m3/hod, doba 

nepřetržitého provozu 330 dní v roce, koncentrace benzenu 0,1 mg/m3, 

koncentrace PM10 3 mg/m3). 
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Tabulka č. 17: Bodové zdroje znečištění ovzduší pyrolýzní linky (zdroj: Skácel 2006). 

Zdroj znečištění Škodliviny Koncentrace 

Kogenerační energetická jednotka 
NOx 3 * 250 mg/Nm3 

CO 3 * 325 mg/Nm3 

Odfuk z plnění nádrží tekutého 
produktu vč. odtahu z technologické 
haly  

benzen 0,1 mg/m3 

PM10 3,0 mg/m3 

Odpadní vody  

V průběhu provozu pyrolýzní linky budou vznikat odpadní vody technologické 

z procesu chlazení a odpadní vody z výroby (včetně čištění spalin). 

Předpokládané množství odpadních vod z výroby je 1 200 m3/rok, 

odhadované znečištění BSK5 je 10,0 mg/l. Předpokládané množství chladících 

vod je 210 m3/rok, odhadované znečištění BSK5 je 2,0 mg/l. Bližší údaje o 

znečištění odpadních vod z čistění spalin nejsou v současné době známy a 

odborný odhad by mohl být bez praktických zkušeností s touto technologií 

velmi nepřesný. 

Odpady  

Během provozu zařízení při procesu pyrolýzy opotřebovaných pneumatik 

budou vznikat materiály využitelné pro další zpracování a použití. Vlastní 

provoz a ani jeho údržba nebudou produkovat odpady a odpadní vody s 

obsahem škodlivých látek. Při provozu budou produkovány pouze komunální 

odpady, a to v malé míře. Ostatní složky vznikající při provozu technologie 

nebudou mít povahu odpadu a budou určeny jako sekundární surovina pro 

další výrobní operace. 

Vstupní a výstupní data pro pyrolýzní linku jsou zpracována v tabulkách č. 18 

a 19. Inventarizační výsledky jsou uvedeny v příloze E. 
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Tabulka č. 18: Inventarizace fáze „pyrolýza“ – vstupy (zdroj: Skácel 2006). 

Pyrolýzní linka Množství/rok 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku 

Voda (provoz) 1 470 m3 0,0003 m3 

El. energie – z distributorské 
sítě 

2 466 MWh 0,54 kWh 

Tabulka č. 19: Inventarizace fáze „pyrolýza“ – výstupy (zdroj: Skácel 2006). 

Pyrolýzní linka Množství/rok 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku 

Emise do ovzduší 

NOx 9,44 tun 0,0021 kg 

CO 12,28 tun 0,0027 kg 

PM10 0,007 tun 0,0000015 kg 

benzen 0,00024 tun 0,00000005 kg 

Odpadní vody 

Množství odpadních vod z 
výroby 

1 200 m3 0,00026 m3 

Množství chlad. odpadních vod 210 m3 0,000046 m3 

BSK5 odpadních vod z výroby 12,00 kg 0,0000026 kg 

BSK5 chladících vod 0,42 kg 0,00000009 kg 

Pevný odpad 

Komunální odpad 4 000 kg 0,0009 kg 

5.2.8 Cementárna 

Pro zpracování inventarizace fáze cementárna byly použity informace a 

podklady poskytnuté pracovníky v cementárnách v ČR a dále dostupné 

odborné články, materiály a internetové vyhledávače [Gemrich 2006; 

Českomoravský cement 2005]. 
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Popis cementářského provozu pro LCA studii 

Opotřebené pneumatiky jsou do areálu cementárny dováženy nákladní 

dopravou, nejčastěji se jedná o kamiony se skříňovým návěsem (užitečná 

hmotnost až 30 tun) nebo nákladní automobily s výklopnou korbou. Vyložení 

pneumatik do betonového sběrného zásobníku probíhá ručně (skříňové 

návěsy) nebo vyklopením korby automobilu. Poté jsou pneumatiky ručně 

dávány na válečkový dopravníkový pás, který vede pneumatiky přímo 

k rotační peci cementárny a automaticky pneumatiky dávkuje do pece. Do 

rotační pece jsou dávkovány pneumatiky celé i drcené, výrazně však 

převažuje dávkování celých pneumatik. Roční množství spoluspálených 

pneumatik pro LCA studii je 11 515 tun. 

Surovinové a energetické zdroje, emise, odpady 

Cementárna je složitý technologický celek s obrovskými energetickými, 

materiálovými a emisními vstupy a výstupy zahrnující celý proces výroby 

cementu v podniku. Započítány proto byly pouze vstupy a výstupy přímo 

související s energetickým a materiálovým zpracováním odpadních 

pneumatik.  

Spotřeba vody 

Pro energetické a materiálové využití odpadních pneumatik v cementárně 

nebyly započítány žádné zdroje spotřebované vody přímo související se 

spalováním pneumatik v cementářské peci. 

Energetické zdroje 

Do inventarizace byl započítán systém šesti válečkových dopravníků, každý 

s příkonem 8 kW (doba používání za rok je 2 640 hodin – 8 hodin denně pod 

dobu 330 dní, spotřeba elektrické energie činí 126,72 MWh/rok) a dále 
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poměrná část elektrické energie pro provoz rotační pece (1,5 % z celkové 

spotřeby energie). 

Surovinové zdroje 

Surovinové zdroje předpokládají spotřebu vstupní suroviny – odpadních 

pneumatik.  

Ovzduší 

Z výsledků autorizovaného měření emisí v cementárně Čížkovice, kde byly 

měřeny emise bez použití opotřebených pneumatik a následně při spalování 

opotřebených pneumatik, nebyly zaznamenány zvýšené nárůsty emisí SO2 a 

NOx. Na základě konzultace s Výzkumným ústavem maltovin Praha, spol. 

s r.o. byly do inventarizace započítány emise tuhých znečišťujících látek, CO2, 

SO2 a NOx (poměrná část z celkových emisí vzhledem k celkovému množství 

paliv a spálených pneumatik). 

Odpadní vody 

Pro energetické a materiálové využití opotřebených pneumatik v cementárně 

nebyly započítány žádné zdroje odpadních vod přímo související se 

spalováním pneumatik v cementářské peci. 

Odpady 

Spalování pneumatik v cementářských pecích je považováno za 

bezodpadovou technologii, proto do inventarizace nebyly započítávány žádné 

odpady přímo související se spalováním opotřebených pneumatik. 

Vstupní a výstupní data pro cementářský provoz jsou zpracována v tabulkách 

č. 20 a 21. Inventarizační výsledky jsou uvedeny v příloze G. 
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Tabulka č. 20: Inventarizace fáze „cementárna“ – vstupy (zdroj: cementárny). 

Cementárna 
Množství/rok 

[MWh] 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku [kWh] 

El. energie –  válečkový 
dopravník 

126,72 0,058 

El. energie – rotační pec 292,01 0,134 

El. energie – celkem 418,73 0,192 

Tabulka č. 21: Inventarizace fáze „cementárna“ –  výstupy (zdroj: cementárny). 

Cementárna 
Množství/rok  

[t] 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku [kg] 

Emise do ovzduší 

PM10 1,85 0,00084 

SO2 3,09 0,0014 

NOx 102,96 0,047 

CO2 29 593,55 13,57 

5.2.9 Recyklační linka 

Podklady a údaje pro fázi recyklační linka byly získány při konzultacích v 

recyklačních firmách, z dostupné odborné literatury a internetových 

vyhledávačů.  

Popis recyklační linky pro LCA studii 

Popisovaná recyklační linka na drcení pneumatik se skládá ze tří drtících 

stupňů, kde jsou opotřebené pneumatiky drceny až na výsledný pryžový 

granulát. V průběhu drcení dochází současně na magnetických separátorech 

k odloučení oceli z koster pneumatik a na odsávacím zařízení k odloučení 

textilních vláken. Doprava pneumatik do linky je zabezpečována 

vysokozdvižným vozíkem. Doprava přímo v lince je zajištěna pomocí 
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pásových, vibračních a spirálových dopravníků. Součástí linky je sklad 

materiálu k recyklaci. Sklad tvoří oplocená plocha se zpevněným podložím.  

Drtící linka na odpadní pryž je určena k drcení pneumatik z osobních a 

nákladních automobilů, příp. k drcení jiné vhodné odpadové pryže. 

Celé pneumatiky z osobních aut jsou vedeny pásovým dopravníkem do 

prvního drtiče. Na tomto drtiči se drtí pneumatiky na kusovitost cca 500 mm. 

Z prvního drtiče jsou rozdrcené pneumatiky vedeny pásovým dopravníkem do 

druhého drtiče, kde se drtí na kusovitost přibližně 20 mm. Z takto zpracované 

drtě je pomocí magnetického separátoru odloučena část ocelových koster 

z pneumatik, které již byly v průběhu drcení rozvolněny. Tyto zbytky ocelových 

koster jsou shromažďovány v kontejneru a předávány k dalšímu využití. Drť o 

velikosti 20 mm je vedena dvěma dopravníky do zásobníku a následně do 

drtícího dvouválce. Po průchodu drtícím dvouválcem je drť dopravena přes 2. 

a 3. magnetický separátor na třídící síto, odkud nadsítné se vrací zpět do 

drtícího dvouválce a podsítné je vedeno na třídič, kde je separováno textilní 

vlákno odsáváním. Textilní vlákno je jímáno přes filtr do textilních vaků. 

Pryžová drť z podsítného zbavená koster je vedena ke konečnému třídění 

v třídiči. Zde se roztřídí na frakce dle potřeby dalšího využití v rozsahu 0 – 4 

mm. Jednotlivé frakce jsou spirálovým dopravníkem vedeny do zásobníků 

pryžového granulátu. Z těchto zásobníků je pryžový granulát dle potřeby jímán 

do textilních vaků a předáván k dalšímu zpracování nebo skladování. 

Výkon drtící linky je cca 6 000 tun/rok. Provozní doba linky je nepřetržitá po 

dobu přibližně 250 dní v roce. Ostatní dny je linka mimo provoz z důvodů 

nutných oprav a revizí.  
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Surovinové a energetické zdroje, emise, odpady 

Spotřeba vody  

Tento druh technologie nevyžaduje žádné speciální nároky na provozní 

užitkovou vodu.  

Energetické zdroje 

Samotná recyklační linka má nároky pouze na elektrickou energii. Spotřeba 

elektrické energie pro provoz samotné recyklační linky (provoz linky + 

osvětlení haly) je 1 062 MWh/rok (177 kWh/hod).  

Surovinové zdroje 

Mezi surovinové zdroje jsou započítány vstupující opotřebené pneumatiky a 

nafta pro provoz vysokozdvižného vozíku (spotřeba nafty 2,1 l/hod), který 

pracuje přibližně 4 hodiny denně, což odpovídá 0,35 litrů nafty na jednu tunu 

zpracovaných pneumatik. 

Ovzduší  

Recyklační linka na výrobu granulátu neprodukuje žádné emise do ovzduší. 

Odpadní vody  

V souvislosti s provozem recyklační linky nejsou vypouštěny žádné provozní 

odpadní vody. 

Odpady  

Výstupem z recyklační linky jsou produkty, které jsou dále prodávány a 

následně využity. V souvislosti s provozem linky je produkován pouze 

komunální odpad v ročním množství cca 4 tuny. 
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Vstupní a výstupní data pro recyklační linku jsou zpracována v tabulkách č. 22 

a 23. Inventarizační výsledky jsou uvedeny v příloze I. 

Tabulka č. 22: Inventarizace fáze „recyklace“ – vstupy (zdroj: recyklační firmy). 

Recyklační linka Množství/rok 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku 

Elektrická energie  1 062 MWh 0,93 kWh 

Nafta 2 100 l 0,002 l 

Tabulka č. 23: Inventarizace fáze „recyklace“ – výstupy (zdroj: recyklační firmy). 

Recyklační linka Množství/rok 
Množství na 1 osobní 

pneumatiku 

Pevný odpad 

Komunální odpad 4 000 kg 0,004 kg 

5.3 Hodnocení dopadů životního cyklu 

Nedílnou součástí LCA studie je převedení environmentálního profilu 

produktu, tedy seznamu jednotlivých emisí spjatých s životním cyklem, na 

jednotky konkrétních problémů životního prostředí, na kategorie dopadu. Pro 

co nejsrozumitelnější interpretaci výsledků byly provedeny výpočty 

v charakterizačním modelu CML 2001. Kategorie dopadů byly vybrány tak, 

aby reprezentovaly aktuální environmentální problémy a souvisely 

s geografickým určením studie (Česká republika, střední Evropa). Jejich 

přehled uvádí tabulka č. 24. 
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Tabulka č. 24: Vybrané kategorie dopadů pro LCA studii osobní pneumatiky charakterizačního 

modelu CML 2001 (z tabulky č. 6). 

Kategorie dopadu CF 
Jednotka výsledku 

indikátoru 
kategorie dopadu 

Základní kategorie dopadu 

Spotřeba abiotických surovin ADP kg(Sb-eq) 

Klimatické změny GWP kg(CO2-eq) 

Úbytek stratosférického ozonu ODP kg(CFC11-eq) 

Humánní toxicita  HTP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na sladkovodní 
ekosystémy 

FAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita terestrických ekosystémů TETP kg(DCB-eq) 

Tvorba fotooxidantů POCP kg(C2H4-eq) 

Acidifikace, okyselování AP kg(SO2-eq) 

Eutrofizace EP kg(PO4
3--eq) 

Ionizační záření DF rok.kBq-1 (DALY) 

Kompletní výsledné tabulky hodnocení dopadů životního cyklu ze software 

GaBi 4 Professional jsou v přílohách K a L. Pro možnost vzájemného srovnání 

závažnosti jednotlivých kategorií dopadů jsou všechny údaje v následující 

kapitole normalizované. Ty nám slouží k porovnání výsledků jednotlivých 

kategorií dopadů mezi sebou, což znamená, že můžeme určit, která kategorie 

dopadu je životním cyklem standardní osobní pneumatiky nejvíce zasažena. 

5.4 Interpretace životního cyklu 

Cílem interpretace životního cyklu je setřídění velkého množství dat a jejich 

vhodná a srozumitelná interpretace. Pro identifikaci významných zjištění byla 

zvolena analýza dominance, která odpovídá požadavkům LCA studie 

definovaných na počátku řešení. Výsledky jsou vyjádřeny v procentech a 

pomocí kvalitativního řazení tzv. ABC analýzou. 

Všechny výsledky studie jsou vždy vztaženy k referenčnímu toku – k jedné 

pneumatice o hmotnosti 6 kg, pro způsoby nakládání s odpadní pneumatikou 

je pak uvažována jedna pneumatika o hmotnosti 5,28 kg (ztráta 12 % 
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hmotnosti při užití – obrus). Interpretace životního cyklu osobní pneumatiky 

má 3 fáze: 

 identifikace významných zjištění, 

 hodnocení, 

 formulace závěrů a doporučení. 

5.4.1 Identifikace významných zjištění 

Identifikace významných zjištění jednotlivých fází životního cyklu osobní 

pneumatiky – elementární toky 

Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka uvedena v příloze 

M. ABC analýza byla provedena podle následujícího klíče: 

 A 100 – 51 % 

 B 50 – 26 % 

 C 25 – 6 % 

 D 5 – 0 % 

Energie 

Ve spotřebě energie v celém životním cyklu pneumatiky dominuje fáze těžba 

surovin, výroba materiálů. Tato fáze spotřebuje podle vybrané technologie pro 

nakládání s odpadní pneumatikou 67 – 68 % veškeré energie (důležitost A). 

Druhou významnou fází je výroba pneumatiky, která spotřebuje podle vybrané 

technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 26 – 27 % veškeré energie 

(důležitost B). Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily svou spotřebou 

energie hodnotu 4 % (důležitost D). 
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Paliva 

Ve spotřebě ropy a plynu v celém životním cyklu pneumatiky jednoznačně 

dominuje fáze těžba surovin, výroba materiálů. Tato fáze spotřebuje 94 % 

veškeré ropy a 91 % veškerého plynu (důležitost A). Ostatní fáze životního 

cyklu nepřekročily svou spotřebou ropy a plynu hodnotu 4 % (důležitost D). 

Ve spotřebě uhlí dominuje fáze výroba pneumatiky. Tato fáze spotřebuje 

podle vybrané technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 70 – 73 % 

veškerého uhlí (důležitost A). Tato skutečnost je dána energetickými nároky 

této fáze – výroba energie v ČR pro provoz výroby pneumatiky byla počítána 

v tepelné elektrárně v České republice, kde se jako palivo používá uhlí. 

Druhou významnou fází je těžba surovin, výroba materiálů, která spotřebuje 

podle vybrané technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 21 – 22 % 

veškerého uhlí (důležitost B). Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily svou 

spotřebou uhlí hodnotu 5 % (důležitost D). 

Suroviny 

Ve spotřebě surovin v celém životním cyklu pneumatiky jednoznačně 

dominuje fáze těžba surovin, výroba materiálů. Tato fáze spotřebuje více než 

95 % veškerých surovin pro celý životní cyklus (zejména dusík, kaučuk, 

železo, chlorid sodný, vápenec, síra, bauxit a další), což je dáno získáváním 

všech potřebných surovin a materiálů pro následnou výrobu pneumatiky. Ve 

spotřebě zinku se výrazněji projeví fáze užití, která spotřebuje 13 % veškerého 

zinku. Tento zinek je potřebný k výrobě vyrovnávacích závaží pneumatik. 

Ostatní fáze životního cyklu v drtivé většině případů nepřekročily svou 

spotřebou surovin hodnotu 1 % (důležitost D). 
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Spotřeba vody 

Ve spotřebě vody v celém životním cyklu pneumatiky dominuje fáze těžba 

surovin, výroba materiálů. Tato fáze spotřebuje 93 – 94 % veškeré vody pro 

provoz těžebních technologií. Druhou významnou fází je výroba pneumatiky, 

kde se spotřebuje 6 % veškeré vody. Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily 

svou spotřebou vody hodnotu 1 % (důležitost D). 

Je předpokladem, že vody použité v technologických procesech jsou následně 

čištěny a vrací se zpět do životního prostředí, čímž by nemělo docházet 

k jejich úbytku.  

Emise do ovzduší 

V produkci emisí PM10 do ovzduší dominují fáze těžba surovin, výroba 

materiálů a výroba pneumatiky. Fáze těžba surovin, výroba materiálů 

produkuje podle vybrané technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 49 

– 50 % veškerých emisí PM 10 do ovzduší (důležitost B), fáze výroba 

pneumatiky produkuje podle vybrané technologie pro nakládání s odpadní 

pneumatikou 35 – 36 % veškerých emisí PM10 do ovzduší (důležitost B). Ve 

fázi užití dochází k produkci emisí PM10 ve formě jemného obrusu z pneumatik 

vznikajícího při provozu na silnici. Hodnota emisí z této fáze tvoří 8 % všech 

vyprodukovaných emisí PM10 do ovzduší (důležitost C). Ostatní fáze životního 

cyklu nepřekročily produkcí emisí PM10 hodnotu 5 % (důležitost D). 

V produkci emisí CO do ovzduší dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů. Tato fáze produkuje podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 52 – 60 % všech emisí CO do ovzduší (důležitost A). 

Následuje fáze výroba pneumatiky (14 – 17 % všech emisí CO, důležitost C), 

fáze doprava OP + pyrolýza (15 % všech emisí CO, důležitost C), fáze 

doprava surovin (11 – 13 % všech emisí CO, důležitost C) a fáze užití 
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pneumatiky (8 – 9 % všech emisí CO, důležitost C). Ostatní fáze životního 

cyklu nepřekročily produkcí emisí CO hodnotu 2 % (důležitost D). 

V produkci emisí CO2 do ovzduší dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů. Tato fáze produkuje podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 37 – 53 % všech emisí CO2 do ovzduší (důležitost A a 

B). Následuje fáze výroba pneumatiky (28 – 40 % všech emisí CO2, důležitost 

B) a fáze doprava OP + cementárna (32 % všech emisí CO2, důležitost B). 

Zvýšené emise CO2 ve fázi cementárna jsou dány využitím odpadních 

pneumatik v cementářské peci jako paliva. Bližší rozbor problematiky je 

uveden v kapitole Identifikace významných zjištění pro srovnání jednotlivých 

způsobů nakládání s odpadní pneumatikou – elementární toky. Ostatní fáze 

životního cyklu nepřekročily produkcí emisí CO2 hodnotu 4 % (důležitost D). 

V produkci emisí SO2 do ovzduší dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů. Tato fáze produkuje podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 72 – 73 % všech emisí SO2 do ovzduší (důležitost A). 

Druhou významnou fází je výroba pneumatiky, která produkuje 22 % všech 

emisí SO2 do ovzduší (důležitost C). Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily 

produkcí emisí SO2 hodnotu 2 % (důležitost D). 

V produkci emisí NOx do ovzduší dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů. Tato fáze produkuje podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 40 – 59 % všech emisí NOx do ovzduší (důležitost A a 

B). Druhou významnou fází je doprava OP + cementárna (34 % všech emisí 

NOx, důležitost B), následuje fáze výroba pneumatiky (18 - 27 % všech emisí 

NOx, důležitost B a C), fáze doprava OP + pyrolýza (8 % všech emisí NOx, 

důležitost C) a fáze doprava surovin (6 – 8 % všech emisí NOx, důležitost C). 

Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily produkcí emisí NOx hodnotu 3 % 

(důležitost D). 
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V produkci emisí CH4 do ovzduší dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů. Tato fáze produkuje podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 74 – 76 % všech emisí CH4 do ovzduší (důležitost A). 

Druhou významnou fází je výroba pneumatiky, která produkuje podle vybrané 

technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 12 – 13 % všech emisí CH4 

do ovzduší (důležitost C). Fáze doprava surovin produkuje 8 % všech emisí 

CH4 do ovzduší (důležitost C). Ostatní fáze životního cyklu nepřekročily 

produkcí emisí CH4 hodnotu 3 % (důležitost D). 

Ve fázi užití se ve srovnání s ostatními fázemi životního cyklu mezi emisemi 

do ovzduší objevují významné koncentrace kovů (např. Zn, Ni, Cd, Co, Cu a 

další). Tyto kovy jsou součástí vyrobené pneumatiky a uvolňují se do ovzduší 

v obrusu pneumatiky. V ostatních fázích životního cyklu nebyly emise těchto 

kovů zaznamenány. 

Pevné odpady 

Odpady z těžby rudných nerostů (kód odpadu 010101) vznikají zejména ve 

fázi těžba surovin, výroba materiálů, kde je produkováno více než 99 % těchto 

odpadů z celého životního cyklu (důležitost A). Ostatní fáze životního cyklu 

neprodukují více než 1 % těchto odpadů (důležitost D). 

Odpady z těžby nerudných nerostů (kód odpadu 010102) vznikají zejména ve 

fázi výroba pneumatiky, kde je produkováno podle vybrané technologie pro 

nakládání s odpadní pneumatikou 66 – 68 % těchto odpadů z celého životního 

cyklu (důležitost A). Tato skutečnost souvisí s použitím uhlí jako paliva 

v České republice k výrobě energie. Další významnou fází je těžba surovin, 

výroba materiálů, kde je produkování podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 27 – 28 % těchto odpadů (důležitost B). Ostatní fáze 

životního cyklu neprodukují více než 4 % těchto odpadů (důležitost D). 
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Nezpracovaná struska (kód odpadu 100202) vzniká zejména ve fázi těžba 

surovin, výroba materiálů, kde je produkováno více než 99 % těchto odpadů 

z celého životního cyklu (důležitost A). Ostatní fáze životního cyklu 

neprodukují více než 1 % těchto odpadů (důležitost D). 

Škvára, struska a kotelní prach (kód odpadu 100101) vznikají zejména ve fázi 

výroba pneumatiky, kde je produkováno podle vybrané technologie pro 

nakládání s odpadní pneumatikou 73 – 76 % těchto odpadů z celého životního 

cyklu (důležitost A). Tato skutečnost souvisí s použitím uhlí jako paliva 

v České republice k výrobě energie. Další významnou fází je těžba surovin, 

výroba materiálů, kde je produkování podle vybrané technologie pro nakládání 

s odpadní pneumatikou 18 – 19 % těchto odpadů (důležitost C). Ostatní fáze 

životního cyklu neprodukují více než 5 % těchto odpadů (důležitost D). 

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky (kód odpadu 010505, nebezpečný 

odpad) a Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy (kód odpadu 010505) 

vznikají v přibližně stejném množství ve fázích těžba surovin, výroba materiálů 

a doprava surovin. Jejich množství je v rozsahu 39 – 46 % všech těchto 

odpadů v každé zmiňované fázi (důležitost B). Ve fázi výroba pneumatiky je 

produkováno 7 – 8 % těchto odpadů (důležitost C). Ostatní fáze životního 

cyklu neprodukují více než 4 % těchto odpadů (důležitost D). 

Emise do vody 

V emisích do vody jednoznačně dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů, kde je produkováno více než 98 % všech emisí do vody (důležitost 

D). 
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Identifikace významných zjištění jednotlivých fází životního cyklu osobní 

pneumatiky – hodnocení dopadů 

Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka uvedena v příloze 

N. ABC analýza byla provedena podle následujícího klíče: 

 A  100 – 51 % 

 B  50 – 26 % 

 C  25 – 6 % 

 D  5 – 0 % 

Abiotické suroviny 

Kategorie dopadů abiotické suroviny je nejvíce zasažena ve fázi těžba 

surovin, výroba materiálů, což je dáno získáváním všech potřebných surovin a 

materiálů pro následnou výrobu pneumatiky. Tato fáze se na kategorii dopadů 

podílí podle vybrané technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 70 – 

71 % spotřeby všech abiotických surovin v rámci celého životního cyklu 

(důležitost A). Druhou významně zasaženou fází je výroba pneumatiky. Tato 

fáze se na kategorii dopadů podílí 24 % spotřeby všech abiotických surovin 

v rámci celého životního cyklu (důležitost C). Ostatní fáze nejsou významně 

zasaženy (důležitost D). Je patrné, že spotřeba abiotických surovin souvisí 

výhradně se spotřebou surovin pro samotnou výrobu pneumatik a 

s energetickými nároky jednotlivých fází – těžba a úbytek fosilních paliv pro 

výrobu energie. 

Acidifikace 

Kategorie dopadů acidifikace je nejvíce zasažena ve fázi těžba surovin, 

výroba materiálů. Tato fáze se na kategorii dopadů podílí podle vybrané 

technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 62 – 69 % z celkového 

procesu acidifikace (důležitost A). Další významně zasaženou fází je výroba 
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pneumatiky a doprava OP + cementárna. Fáze výroba pneumatiky se na 

kategorii dopadů podílí 22 – 24 % (důležitost C), fáze doprava OP + 

cementárna 11 % z celkového procesu acidifikace (důležitost C). Zasažení 

této kategorie odpovídá vysoké produkci emisí SO2 a NOx v uvedených fázích 

životního cyklu. Ostatní fáze nejsou významně zasaženy (důležitost D). 

Eutrofizace 

Kategorie dopadů eutrofizace je nejvíce zasažena ve fázi těžba surovin, 

výroba materiálů. Tato fáze se na kategorii dopadů podílí podle vybrané 

technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 42 – 61 % z celkového 

procesu eutrofizace (důležitost A a B). Dalšími významně zasaženými fázemi 

jsou doprava OP + cementárna (33 % z celkového procesu eutrofizace, 

důležitost B), výroba pneumatiky (18 – 26 % z celkového procesu eutrofizace, 

důležitost B a C), doprava surovin (7 – 8 % z celkového procesu eutrofizace, 

důležitost C) a doprava OP + pyrolýza (7 % z celkového procesu eutrofizace, 

důležitost C). Ostatní fáze nejsou významně zasaženy (důležitost D). 

Ekotoxicita sladkovodní 

Kategorie dopadů sladkovodní ekotoxicita je významně zasažena pouze ve 

fázi užití pneumatiky (97 % ze sladkovodní ekotoxicity, důležitost A). Tato 

skutečnost je způsobena přechodem kovů z pneumatikové pryže ve formě 

obrusu do životního prostředí. Ostatní fáze nejsou významně zasaženy 

(důležitost D). 

Globální oteplování 

Kategorie dopadů globální oteplování je nejvýznamněji zasažena ve fázi těžba 

surovin, výroba materiálů. Tato fáze se na kategorii dopadů podílí podle 

vybrané technologie pro nakládání s odpadní pneumatikou 38 – 54 % 

z celkového procesu oteplování (důležitost A a B). Dále jsou významně 
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zasaženy fáze výroba pneumatiky (27 – 38 % z celkového procesu oteplování, 

důležitost B a C) a doprava OP + cementárna (31 % z celkového procesu 

oteplování, důležitost B). Zasažení této kategorie souvisí s energetickými 

nároky uvedených fází (produkce emisí skleníkových plynů při výrobě energií) 

a s produkcí emisí CO2 ze spalování pneumatik v cementářské peci. Ostatní 

fáze nejsou významně zasaženy (důležitost D). 

Humánní toxicita 

Kategorie dopadů humánní toxicita je významně zasažena ve fázi užití 

pneumatiky (82 – 83 % z humánní toxicity, důležitost A). Tato skutečnost je 

způsobena přechodem kovů z pneumatikové pryže ve formě obrusu do 

životního prostředí. Dále jsou významněji zasaženy fáze výroba pneumatiky 

(10 % z humánní toxicity, důležitost C) a těžba surovin, výroba materiálů (6 % 

z humánní toxicity, důležitost C). Ostatní fáze nejsou významně zasaženy 

(důležitost D). 

Úbytek stratosférického ozonu 

Tato kategorie dopadu není v životním cyklu pneumatiky zasažena v žádné 

fázi. 

Tvorba fotooxidantů 

Kategorie dopadů tvorba fotooxidantů je významně zasažena ve fázi těžba 

surovin, výroba materiálů (66 – 71 % z celkové produkce fotooxidantů, 

důležitost A). Dále jsou významněji zasaženy fáze výroba pneumatiky (18 – 19 

% z produkce fotooxidantů, důležitost C), doprava OP + cementárna (8 % 

z celkové produkce fotooxidantů, důležitost C) a doprava surovin (6 % 

z celkové produkce fotooxidantů, důležitost C). Zasažení kategorie souvisí 

zejména s produkcí NOx při procesech výroby energií, se spalováním 
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pneumatik v cementářské peci a emisemi NOx z dopravy Ostatní fáze nejsou 

významně zasaženy (důležitost D). 

Ionizující záření 

Tato kategorie dopadu není v životním cyklu pneumatiky zasažena v žádné 

fázi. 

Ekotoxicita terestrická 

Kategorie dopadů terestrická ekotoxicita je významně zasažena pouze ve fázi 

užití pneumatiky (100 % z terestrické ekotoxicity, důležitost A). Tato 

skutečnost je způsobena přechodem kovů z pneumatikové pryže ve formě 

obrusu do životního prostředí. Ostatní fáze nejsou významně zasaženy 

(důležitost D). 

Na základě normalizovaných hodnot jednotlivých kategorií dopadů lze také 

provést vzájemné posouzení závažnosti postižení jednotlivých kategorií 

dopadů mezi sebou v rámci celého životního cyklu osobní pneumatiky. 

Grafické porovnání je znázorněno na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8: Kategorie dopadů v jednotlivých fázích životního cyklu osobní pneumatiky 

(normalizované údaje). 

Z obrázku je patrno několik skutečností: 

 Nejvýznamnějším environmentálním problémem v životním cyklu 

osobní pneumatiky je spotřeba abiotických surovin. Tato kategorie 

dopadů je nejvýznamněji zasažena. Jedná se jak o suroviny 

potřebné k výrobě samotné pneumatiky (suroviny jsou součástí 

pneumatiky), tak suroviny sloužící zejména k energetickým účelům 

(ropa, uhlí). Na postižení této kategorie se významně podílí fáze 

těžba surovin, výroba materiálů a výroba pneumatiky. 

 Dalšími environmentálními problémy v životním cyklu osobní 

pneumatiky jsou vznik procesu acidifikace a emise plynů, 

způsobujících skleníkový efekt. Na těchto procesech se podílejí fáze 

těžba surovin, výroba materiálů, výroba pneumatiky a fáze 

cementárna. 
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 Menší dopady, přesto však pro zdraví lidí a ekosystémů významné, 

jsou zaznamenány u ekotoxicity a toxicity. Zde je zřejmý negativní 

vliv částic z obrusu vznikajícího ve fázi užití pneumatiky. 

Identifikace významných zjištění pro srovnání jednotlivých způsobů nakládání 

s odpadní pneumatikou – elementární toky 

Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka uvedena v příloze 

O. 

Energie 

Největší energetické nároky z vybraných způsobů nakládání s odpadní 

pneumatikou má recyklační technologie. Tato technologie má více než 

čtyřnásobné požadavky na spotřebu energie (12,09 MJ) než využití 

pneumatiky v cementářské peci (2,57 MJ) a téměř dvojnásobné požadavky 

než využití pneumatiky v pyrolýzní lince (7,25 MJ).  

Paliva 

Ve spotřebě paliv dominuje uhlí. Tato skutečnost je dána tím, že studie 

uvažuje provoz technologií pro nakládání s odpadní pneumatikou na území 

České republiky, kde se elektrická energie vyrábí z uhlí. Tomu také odpovídá 

nejvyšší spotřeba uhlí pro recyklační technologii (0,28 kg), dále pro pyrolýzní 

linku (0,16 kg) a nakonec pro cementářskou pec (0,05 kg).  

Spotřeba ropy souvisí se započtenou dopravou kamionem na vzdálenost 100 

km ke každé technologii a spotřebovanou ropou pro výrobu paliv sloužících 

k provozu obslužných zařízení (vysokozdvižné vozíky a podobně) a v areálu 

technologického celku. Ve spotřebě ropy nejsou příliš významné rozdíly mezi 

jednotlivými technologiemi (recyklační technologie – 0,018 kg, pyrolýzní linka 

– 0,015 kg, cementářská pec – 0,014 kg). 
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Suroviny 

Spotřeba hmotnostně významných surovin (dusík, železo, chlorid sodný, 

vápenec, síra, bauxit) pro posuzované technologie souvisí převážně 

s kamionovou dopravou odpadních pneumatik na vzdálenost 100 km. Tato 

skutečnost je zřejmá z porovnání inventarizačních tabulek jednotlivých 

technologií pro různé dopravní vzdálenosti (100 a 300 km). Posuzované 

technologie se tak nepodílí významným způsobem na spotřebě surovin. 

Spotřeba vody 

Ve spotřebě vody výrazně dominují fáze nakládání s odpadní pneumatikou 

v pyrolýzní lince a recyklační technologie, což souvisí s použitím většího 

množství technologických vod pro pyrolýzní linku a s energetickými nároky 

jednotlivých technologií (spotřeba vody při výrobě energie). 

Je předpokladem, že vody použité v technologických procesech jsou následně 

čištěny a vrací se zpět do životního prostředí, čímž by nemělo docházet 

k jejich úbytku.  

Emise do ovzduší 

Technologie nakládání s odpadní pneumatikou v cementářské peci je 

výrazným producentem emisí do ovzduší (zejména CO2). Tato skutečnost je 

dána tím, že odpadní pneumatika slouží v tomto procesu jako náhrada paliva 

a jedná se tudíž o energetické využití odpadní pneumatiky. Použijeme-li jako 

palivo v cementářské peci pneumatiku nebo jinou surovinu (hnědé uhlí, černé 

uhlí, jiné odpady apod.), vždy bude docházet k úniku emisí do ovzduší. K 

emisím CO2 je proto nutný následující upřesňující rozbor. 

Z celkového množství vyprodukovaných emisí CO2 z cementárny tvoří 60-65% 

emise vznikající rozkladem vstupní suroviny, zbývajících 35-40 % tvoří emise 
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ze spalování paliv (včetně pneumatik). Množství emisí CO2 (množství 

vyprodukovaného CO2 v tunách na 1 t spáleného paliva je stanoven národní 

hodnotou na 2,57 t CO2/t pneumatik) vzniklých při spalování pneumatik tvoří 

přibližně 2 % z celkového množství emisí CO2 z cementářské pece. 

Srovnání výhřevnosti, množství paliv odpovídajících 1 tuně odpadních 

pneumatik, emisních faktorů a skutečných emisí CO2 pro vybraná paliva 

používaná v cementárnách je uvedeno v tabulce č. 25 [Českomoravský 

cement, kolektiv autorů, 2005; Metodický návod Svazu výrobců cementu ČR 

upřesňující zjišťování emisí CO2 ze zařízení na výrobu cementového slinku]. 

Tabulka č. 25: Emisní faktory pro vybrané druhy paliv používaných v cementárnách. 

Palivo 
Výhřevnost 

Množství paliva 
odpovídající 1 t 

pneumatik 
Emisní faktor 

Emise 
CO2 

MJ/kg t t CO2/1 t paliva t 

Pneumatika 29,5 1 2,6 2,6 

Černé uhlí - prachové 19,5 1,5 2,1 3,2 

Černé uhlí - tříděné 25,1 1,2 2,7 3,2 

Hnědé uhlí - prachové 11,5 2,6 1,1 2,9 

Hnědé uhlí - tříděné 15,1 2 1,7 3,4 

Těžké topné oleje 38 0,8 3,2 2,6 

 Z výsledků vypočtených skutečných hmotnostních emisí CO2 pro paliva 

používaná v cementárnách vyplývá, že produkce emisí CO2 ze 

spalování pneumatik a těžkých topných olejů je zcela srovnatelná. Ostatní 

paliva produkují větší množství emisí CO2 než odpadní pneumatiky. Nižší 

emisní faktor totiž ještě neznamená, že bude v konečném důsledku docházet 

k produkci menšího množství CO2. Záleží také na výhřevnosti paliva a 

množství, které bude použito. Spoluspalování pneumatik v cementářských 

pecích se tak z hlediska produkce emisí CO2 jeví jako vysoce vhodné. U 

cementářské pece se také projeví vysoké hodnoty emisí NOx. I zde je však 

zapotřebí bližší rozbor. 
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Pneumatiky po vstupu do rotační pece se rychle ohřívají v místě, kde horká 

surovinová moučka dosahuje teploty nejméně 800 °C a horké plyny mají 

teplotu kolem 1 100 °C. Při ohřátí pneumatiky na teplotu asi 350 °C se povrch 

zapálí. Protože je však parciální tlak kyslíku v kouřových plynech nízký, 

dochází k pyrolytickému rozkladu. Vzniká velký počet organických sloučenin 

v plynném stavu a oxid uhelnatý. Tím se vytvoří silně redukční prostředí, které 

redukuje oxidy dusíku a snižuje jejich koncentraci v kouřových plynech. 

Organické sloučeniny a oxid uhelnatý v cyklonovém výměníku vyhoří. Jedná 

se o předání tepla v místě kalcinace, v místě největší spotřeby, a to za 

podmínek spalování při nižších teplotách než na hlavním hořáku. Dodaný 

podíl energie na kalcinaci je zatížen výrazně menší emisí NOx, než kdyby byla 

tato energie dodávána hlavním hořákem. Výsledkem je tudíž nejenom úspora 

paliv na hlavním hořáku, ale i snížení měrné spotřeby paliv na výpal slinku, a 

tak i snížení celkového množství emisí [Gemrich 2006]. 

Recyklační technologie je významná z hlediska produkce emisí SO2 a CH4, 

což souvisí s energetickými nároky této fáze, resp. s výrobou energií. 

Společně s cementářskou pecí jsou pak tyto technologie významné v produkci 

PM10, což je u recyklační linky způsobeno procesy výroby energie a u 

cementářské pece emisemi ze spalování samotných pneumatik v rotační peci. 

Pyrolýzní linka je významná z hlediska produkcí emisí CO. 

Pevné odpady 

Produkci pevných odpadů významněji zasahuje recyklační technologie, a to 

v produkci odpadů z těžby nerudných nerostů (kód odpadu 010102) a 

v produkci škváry, strusky a kotelního prachu (kód odpadu 100101). Tato 

skutečnost souvisí s energetickými nároky této fáze, resp. s použitím uhlí jako 

paliva v České republice k výrobě energie. 

Produkce odpadů z těžby rudných nerostů (kód odpadu 010101) a 

nezpracované strusky (kód odpadu 100202) je pro všechny tři technologie 
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v podstatě totožná a souvisí s dopravou odpadních pneumatik na vzdálenost 

100 km. 

Emise do vody 

Rozdíly emisí nerozpuštěných látek ve vodě souvisí s energetickými nároky 

jednotlivých technologií. Hodnoty CHSK a chloridů jsou pro všechny 

technologie srovnatelné a souvisí tudíž s dopravou odpadních pneumatik na 

vzdálenost 100 km. 

Identifikace významných zjištění pro srovnání jednotlivých způsobů nakládání 

s odpadní pneumatikou – hodnocení dopadů 

Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka uvedena v příloze 

P. 

Abiotické suroviny 

Zasažení dopadové kategorie spotřeba abiotických surovin odpovídá 

energetickým nárokům jednotlivých technologií. Nejvýznamněji je zasažena ve 

fázi recyklační technologie a pyrolýzní linky. Technologie cementářské pece, 

která je na energetickou spotřebu nejméně náročná, se na spotřebě 

abiotických surovin podílí nejmenší měrou.  

Acidifikace 

Kategorie acidifikace je nejvýznamněji zasažena ve fázi cementářské pece. 

Zde se negativně projevují vysoké emise NOx a také emise SO2. Bližší rozbor 

problematiky emisí z cementářské technologie viz kapitola 5.4.3 Identifikace 

významných zjištění pro srovnání jednotlivých způsobů nakládání s odpadní 

pneumatikou – energetické, materiálové a emisní vstupy a výstupy.  
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Eutrofizace 

Kategorie eutrofizace je nejvýznamněji zasažena ve fázi cementářské pece. 

Zde se negativně projevuje přenos dusíku do životního prostředí ve formě 

původních plynných emisí NOx. Bližší rozbor problematiky emisí 

z cementářské technologie viz kapitola 5.4.3 Identifikace významných zjištění 

pro srovnání jednotlivých způsobů nakládání s odpadní pneumatikou – 

energetické, materiálové a emisní vstupy a výstupy.  

Ekotoxicita sladkovodní 

Sladkovodní ekotoxicita je nejvýznamněji zasažena ve fázi recyklační 

technologie, následně pak ve fázi pyrolýzní linky. Zasažení této kategorie 

souvisí s energetickými nároky jednotlivých technologií. Technologie 

cementářské pece, která je na energetickou spotřebu nejméně náročná, se na 

sladkovodní ekotoxicitě podílí nejmenší měrou. 

Globální oteplování 

Kategorie globálního oteplování je nejvýznamněji zasažena ve fázi 

cementářské pece. Zde se negativně projevují vysoké emise CO2. Bližší 

rozbor problematiky emisí z cementářské technologie viz kapitola 5.4.3 

Identifikace významných zjištění pro srovnání jednotlivých způsobů nakládání 

s odpadní pneumatikou – energetické, materiálové a emisní vstupy a výstupy.  

Humánní toxicita 

Kategorie humánní toxicity je nejvýznamněji zasažena ve fázi cementářské 

pece. Zde se negativně projevují plynné emise, které působí kromě jiného 

(např. v kategoriích acidifikace, eutrofizace, tvorba fotooxidantů) také toxicky 

na lidský organismus. 
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Úbytek stratosférického ozonu 

Tato kategorie dopadu není v životním cyklu pneumatiky zasažena v žádné 

fázi. 

Tvorba fotooxidantů 

Kategorie tvorba fotooxidantů je nejvýznamněji zasažena ve fázi cementářské 

pece. Zde se negativně projevují emise NOx, které svým působením přispívají 

k tvorbě troposférického ozonu. Méně významně je tato kategorie pak 

zasažena ve fázi pyrolýzní linky.  

Ionizující záření 

Tato kategorie dopadu není v životním cyklu pneumatiky zasažena v žádné 

fázi. 

Ekotoxicita terestrická 

Terestrická ekotoxicita je nejvýznamněji zasažena ve fázi recyklační 

technologie, následně pak ve fázi pyrolýzní linky. Zasažení této kategorie 

souvisí s energetickými nároky jednotlivých technologií. Technologie 

cementářské pece, která je na energetickou spotřebu nejméně náročná, se na 

sladkovodní ekotoxicitě podílí nejmenší měrou. 

Identifikace významných zjištění pro různé dopravní vzdálenosti při dopravě 

odpadní pneumatiky – elementární toky 

Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka uvedena v příloze 

Q. Nárůst hodnot posuzovaných energetických, materiálových i emisních toků 

při navýšení dopravní vzdálenosti kamionu vezoucího odpadní pneumatiky o 

200 km byl vztažen k celkovým hodnotám pro celý životní cyklus s využitím 
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pneumatik v pyrolýzní lince. Identifikovány byly ty toky, jejichž hodnota 

vzrostla alespoň o 1 % vzhledem k celému životnímu cyklu osobní 

pneumatiky. 

Produkce vrtných kalů a odpadů obsahující ropné látky (kód odpadu 010505, 

nebezpečný odpad) a vrtných kalů a odpadů obsahujících chloridy (kód 

odpadu 010508) se navýšením dopravní vzdálenosti o 200 km zvýšila o 5 % 

vzhledem k celému životnímu cyklu. Tyto odpady souvisí s těžbou a 

zpracováním ropy za účelem výroby pohonných hmot. 

Produkce jednotlivých emisí NOx, CO a CH4 se navýšením dopravní 

vzdálenosti o 200 km zvýšily o 1 % vzhledem k celému životnímu cyklu. Tyto 

emise vznikají jednak při těžbě ropy, jednak při technologickém procesu 

zpracování ropy a výroby pohonných hmot a jednak při provozu automobilu. 

Rovněž došlo ke zvýšené spotřebě ropy o 1 % vzhledem k celému životnímu 

cyklu.  

Identifikace významných zjištění pro různé dopravní vzdálenosti při dopravě 

odpadní pneumatiky – hodnocení dopadů 

Změny v jednotlivých kategoriích dopadů při navýšení dopravní vzdálenosti 

kamionu vezoucího odpadní pneumatiky o 200 km jsou znázorněny na 

obrázku č. 9. Jako zdroj pro grafické vyjádření nárůstu kategorií dopadů byly 

použity rozdíly normalizovaných hodnot pro nakládání s odpadní pneumatikou 

v pyrolýzní lince. Vzhledem k rozsahu dat a údajů je strukturalizační tabulka 

uvedena v příloze R. 
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Obrázek č. 9: Změny v kategoriích dopadů při navýšení dopravní vzdálenosti o 200 km do 

místa nakládání s odpadní pneumatikou. 

Z obrázku je zřejmé, že nejvýznamnější změny při navyšování dopravních 

vzdáleností při přepravě odpadních pneumatik do místa nakládání budou 

nastávat v kategoriích spotřeba abiotických surovin a acidifikace. Významně 

jsou rovněž zasaženy kategorie globálního oteplování, tvorby fotooxidantů a 

eutrofizace. 

5.4.2 Hodnocení LCA studie 

Pro hodnocení provedené LCA studie byly použity kontrola konzistence a 

analýza citlivosti. 

Kontrola konzistence 

Cílem kontroly konzistence je ověřit soulad předpokladů, metod a údajů 

použitých ve studii LCA s ohledem k její definici cílů a rozsahu. Výsledky 

kontroly jsou uvedeny v tabulce č. 26. 
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Tabulka č. 26: Výsledky kontroly konzistence LCA studie. 

Oblast 
soudržnosti 

Těžba 
surovin 

Doprava 
surovin 

Výroba 
pneumatiky 

Užití 
Doprava 

+ pyrolýza 
Doprava + 

cementárna 
Doprava + 
recyklace 

Zdroj dat Výrobce Výrobce Výrobce 
Literatura, 
výzkum, 
výrobce 

Literatura 
Provozovat
el literatura 

Provozovat
el literatura 

Vhodnost 
údajů 

Výborná Výborná Výborná Výborná Dobrá Výborná Výborná 

Stáří údajů 2008 2008 2008 
2002,1999, 

1993 
2006 2008 2008 

Technologic
ký rozsah 

Moderní Moderní Moderní Moderní Moderní Moderní Starší 

Časový 
rozsah 

Aktuální Aktuální Aktuální 
Aktuální až 
nedávné 

Aktuální Aktuální Aktuální 

Geografický 
rozsah 

Asie, 
USA, 

Evropa 

Asie, 
USA, 

Evropa 
ČR Evropa ČR ČR ČR 

Rozbor kontroly: 

Kontrola poukazuje na jednoznačné naplnění definice cílu a rozsahu studie, 

nepřekročení hranic posuzovaného produktového systému a upozorňuje na 

následující skutečnosti: 

 Některé výsledky chemických rozborů obrusu z pneumatik ve fázi 

užití jsou z let 1993 a 1999. Aktuálnější chemické rozbory nebyly 

k dispozici. 

 Inventarizační data pro fázi pyrolýzní linka bylo nutno použít 

z literatury [Skácel 2006]. Tato technologie není doposud v ČR 

v provozu, a tudíž nebylo možno získat údaje od provozovatelů. 

 Recyklační zařízení provozovatele recyklační linky neodpovídá 

nejmodernějším zařízením dostupných na trhu. 

Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti byla provedena dle požadavků norem ČSN EN ISO 14040 a 

14044 a slouží k zjištění, zda malá změna vstupních údajů nevyvolá velkou 

změnu ve formulaci významných zjištění, tedy ve výsledcích. Analýza citlivosti 
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se provádí porovnáním výsledků získaných na základě vstupních dat 

s výsledkem získaným použitím pozměněných hodnot, jiných metod či 

s použitím jiných předpokladů. 

Analyzovány byly vzájemně jednotlivé způsoby nakládání s odpadní 

pneumatikou, a to pro spotřebu energie a emise CO2 do ovzduší. Vždy došlo 

ke snížení o 25 % u jednotlivé technologie a byla sledována celková změna 

výsledku. Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulkách č. 27 a 28. 

Tabulka č. 27: Výsledky analýzy citlivosti LCA studie – spotřeba energie. 

  Pyrolýza Cementárna Recyklace Celkem 

Energie [MJ] 7,25 2,57 12,09 21,91 

Změněný předpoklad [MJ] 7,25 2,57 9,07 18,89 

Odchylka [MJ] 0 0 3,02 3,02 

Odchylka [%] 0 0 -25 0 

Citlivost [%] 0 0 25 14 

Energie [MJ] 7,25 2,57 12,09 21,91 

Změněný předpoklad [MJ] 7,25 1,93 12,09 21,27 

Odchylka [MJ] 0 0,64 0 0,64 

Odchylka [%] 0 -25 0 0 

Citlivost [%] 0 25 0 3 

Energie [MJ] 7,25 2,57 12,09 21,91 

Změněný předpoklad [MJ] 5,44 2,57 12,09 20,1 

Odchylka [MJ] 1,81 0 0 1,81 

Odchylka [%] -25 0 0 0 

Citlivost [%] 25 0 0 8 
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Tabulka č. 28: Výsledky analýzy citlivosti LCA studie – produkce emisí CO2. 

  Pyrolýza Cementárna Recyklace Celkem 

Emise CO2 [mg] 554 400 13 759 680 924 000 15 238 080 

Změněný předpoklad [mg] 554 400 13 759 680 693 000 15 007 080 

Odchylka [mg] 0 0 231 000 231 000 

Odchylka [%] 0 0 -25 0 

Citlivost [%] 0 0 25 2 

Emise CO2 [mg] 554 400 13 759 680 924 000 15 238 080 

Změněný předpoklad [mg] 554 400 10 319 760 924 000 11 798 160 

Odchylka [mg] 0 3 439 920 0 3 439 920 

Odchylka [%] 0 -25 0 0 

Citlivost [%] 0 25 0 23 

Emise CO2 [mg] 554 400 13 759 680 924 000 15 238 080 

Změněný předpoklad [mg] 415 800 13 759 680 924 000 15 099 480 

Odchylka [mg] 138 600 0 0 138 600 

Odchylka [%] -25 0 0 0 

Citlivost [%] 25 0 0 1 

Rozbor analýzy: 

 V případě změny spotřeby energie ve fázi recyklace dojde k 14% 

změně z hlediska celkové spotřeby energie pro nakládání s odpadní 

pneumatikou. V případě změny produkce emisí CO2 ve fázi 

cementárna dojde k 23% změně z hlediska celkové produkce emisí 

CO2 pro nakládání s odpadní pneumatikou. 

 Tyto hodnoty naznačují vysokou citlivost konečných výsledků při 

změně vstupních dat. 

 V případě uvažování stejných, ale technicky jinak řešených způsobů 

nakládání s odpadní pneumatikou je zapotřebí respektovat výsledky 

analýzy citlivosti. V opačném případě může dojít k významným 

rozdílům a nepřesnostem ve výsledcích a jejich interpretacích. 
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5.4.3 Formulace závěrů, omezení a doporučení studie 

Závěry 

1. V životním cyklu osobní pneumatiky dominuje fáze těžba surovin, výroba 

materiálů, a to ve spotřebě energie, surovin a vody a v produkci emisí do 

ovzduší, do vody a v produkci pevných odpadů. V dopadech na životní 

prostředí se tato fáze významně projevuje ve spotřebě abiotických surovin, 

acidifikaci, eutrofizaci, globálním oteplování a tvorbě fotooxidantů. Fáze 

výroby pneumatiky je významná ve spotřebě energie, ve spotřebě uhlí a 

v produkci emisí do ovzduší. V dopadech na životní prostředí se tato fáze 

významně projevuje v acidifikaci, eutrofizaci, globálním oteplování a tvorbě 

fotooxidantů. Fáze užití je významná v produkci emisí kovů do ovzduší. 

Tato skutečnost se následně projevuje ve sladkovodní, humánní i 

terestrické toxicitě. 

2. Ani jedna z posuzovaných technologií nakládání s odpadní pneumatikou 

nevykazuje známky výrazně vyššího surovinového nebo 

environmentálního zatížení životního prostředí. Největší energetické 

nároky jsou kladeny na fázi recyklace. Tato skutečnost se následně 

projevuje ve spotřebě abiotických surovin a toxicitách. Fáze cementářská 

pec se významně podílí na produkci emisí CO2 do ovzduší. Bližší rozbor 

problematiky však ukázal, že se jedná o nižší emise než při použití 

běžných cementářských paliv. Významně jsou v této fázi zasaženy procesy 

acidifikace, eutrofizace a globálního oteplování. Fáze pyrolýza se 

významněji projeví ve spotřebě abiotických surovin a v toxicitách. V obecné 

rovině se dá tvrdit, že posuzované technologie jsou z pohledu dopadů na 

životní prostředí srovnatelné. 

3. Jednotlivé fáze doprav se v celém životním cyklu pneumatiky projevují 

minimálně. Navyšování dopravních vzdáleností má za následek zvyšující 

se produkci některých odpadů, emisí NOx, CO a CH4 do ovzduší a ropy. 

Nejvýznamnější změny při navyšování dopravních vzdáleností při přepravě 
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odpadních pneumatik do místa nakládání budou nastávat v kategoriích 

spotřeba abiotických surovin a acidifikace. Navyšování dopravy však 

životní cyklus osobní pneumatiky ovlivňuje minimálně a nejedná se o 

dominantní procesy. 

4. Výsledky LCA studie osobní pneumatiky je zapotřebí vždy citlivě 

interpretovat a zamezit jejich vytržení z kontextu LCA studie. Tuto 

skutečnost potvrdila analýza citlivosti. 

5. Při vypracování LCA studie osobní pneumatiky bylo postupováno dle 

platných norem ČSN EN ISO 14040 a 14044. 

6. Bylo provedeno hodnocení LCA studie kontrolou konzistence a analýzou 

citlivosti. Závěry jsou v souladu se zadáním studie – definice cílů a 

rozsahu. 

7. Kritické přezkoumání studie bylo provedeno na základě tří odborných 

oponentních posudků dle doktorského studijního řádu VŠB-TU Ostrava. 

Omezení 

Životní cyklus osobní pneumatiky začíná fází těžba surovin a ukončen je 

v momentě, kdy zpracováním odpadní pneumatiky vznikají nové surovinové 

produkty. Technologický postup výroby pneumatiky je brán jako jednotkový 

proces a není dále dělen na další jednotkové procesy z důvodů nemožnosti 

jejich přesného ohraničení a inventarizace. Pro zjednodušení nebyly do studie 

zahrnuty nevýrobní prostory, stroje, jejich výroba a údržba a vliv stavby 

výrobní haly. Předpokládaná životnost osobní pneumatiky je 40 000 ujetých 

kilometrů nebo 4 roky v provozu. Do studie nebyly započítány procesy 

doprava opotřebených pneumatik do místa zpětného odběru (vzdálenost 

několika kilometrů) a uložení pneumatik v místech zpětného odběru, vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o fáze bez významných vstupů a výstupů. Z 

důvodů nedostupnosti dat nebyl do studie zahrnut výzkum související s 

vývojem nových pneumatik a proces protektorování z důvodů nezájmu 

podniků o spolupráci a s tím související nedostupnosti dat. Do životního cyklu 
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pneumatiky nebyly zahrnuty emise vznikající při spalování paliva během 

provozu automobilu. Do studie nebyly zahrnuty vstupy a výstupy související 

s výměnou poškozených autoventilků a s výměnou pneumatiky při defektu, 

jelikož se jedná o nahodilé a nepravidelné jevy.  

Doporučení 

1. Podporovat výzkum v oblastech snižování energetické náročnosti výroby 

osobních pneumatik. 

2. Podporovat výzkum v oblastech změn materiálové náročnosti konstrukce 

pneumatiky z hlediska úspory surovin, energií a snižování emisí kovů do 

ovzduší během užívání pneumatik. 

3. Studie doporučuje používat všechny tři hodnocené způsoby nakládání 

s odpadní pneumatikou. Environmentálně se jednotlivé technologie 

významně neliší a jsou vhodným materiálovým a energetickým využitím 

odpadu. U recyklační technologie by mělo docházet ke snižování 

energetické náročnosti celého procesu. 

4. Studie umožňuje využít dosažené výsledky pro hodnocení dalších 

životních cyklů obsahujících osobní pneumatiku, popř. provádět navazující 

studie. 

5. Pokračovat v praktických aplikacích metody LCA v oblasti odpadového 

hospodářství formou projektů vědy a výzkumu, grantových projektů, 

diplomových a disertačních prací a podobně. 
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6. Závěry disertační práce 

Cílem předložené disertační práce byla aplikace metody LCA na celý životní 

cyklus osobní pneumatiky, posouzení energetických, materiálových a 

emisních toků a dopadů životního cyklu osobní pneumatiky na životní 

prostředí se zvláštním zaměřením na srovnání různých způsobů 

materiálového a energetického využití odpadních pneumatik.  

Byl zpracován a vyhodnocen celý životní cyklus od chvíle těžby primárních 

surovin potřebných pro výrobu pneumatiky až do místa, kdy se odpadní 

pneumatika využívá a vznikají suroviny pro zcela nové výrobky.  

Porovnání různých způsobů nakládání s odpadní pneumatikou ukázalo, že i 

přes určité rozdíly v jednotlivých environmentálních dopadech a emisních 

tocích jsou zvolené technologie (recyklační linka, cementářská pec, pyrolýzní 

linka) z hlediska vlivu na životní prostředí srovnatelné. Žádná z posuzovaných 

technologií není jednoznačně šetrná vůči ekosystémům, žádná jednoznačně 

devastující. Tento výsledek je určitě dobrou zprávou pro odpadové 

hospodářství, které tak může využít několik různých cest materiálového a 

energetického využití odpadních pneumatik, jejichž množství každoročně 

narůstá. 

Studie LCA osobní pneumatiky je jednou z mála prací v České republice, kde 

byla metodologie hodnocení životního cyklu použita pro hodnocení různých 

způsobů nakládání pro jeden konkrétní výrobek. Svým zaměřením na 

porovnávání různých technologií z hlediska nakládání s odpadní pneumatikou 

je pak jedinou dostupnou studií v ČR. 

Z hlediska rozsahu i věrohodnosti práce bylo zapotřebí zajistit dostatečné 

množství spolupracujících podniků a institucí. Jednalo se zejména o výrobce 

pneumatik a firmy nakládající s odpadními pneumatikami. Spolupráce 
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probíhala na vysoké úrovni, což je velice pozitivní z hlediska zájmu o metodu 

LCA v podnikatelské sféře. Díky tomu mohlo být použito více než 170 údajů, 

které se podařilo získat během procesu inventarizace. Drtivá většina 

inventarizačních údajů pochází z měření spolupracujících subjektů. Bylo-li 

nutné použít data z literatury, stalo se tak vždy po konzultaci s odborníky 

v daném oboru. 

I přes velkou snahu se nepodařilo do studie zapojit výrobce protektorů. 

Celkem bylo osloveno 26 firem, některé dokonce ze zahraničí (Slovensko). 

Přestože je studie ukončena, lze její výsledky využít pro další navazující práce 

v oblasti LCA. Srovnání výrobků vzniklých ze surovin ze zpracování 

odpadních pneumatik (např. dlaždice z pryžového granulátu) a výrobků běžně 

vyráběných (např. betonová dlaždice) lze provést na základě výsledků LCA 

studie osobní pneumatiky. Výsledky mohou být rovněž použity do LCA studií 

obsahujících pneumatiku jako součást životního cyklu (např. LCA studie 

automobilu). 

Výsledky studie disertační práce jsou v obecné míře srovnatelné s výsledky 

zahraničních studií – co se týče porovnávání různých způsobů nakládání. Je 

vždy důležité, aby studie pro danou zemi, oblast či území obsahovala ty 

technologie, které se zde skutečně používají, nebo se jejich zavedení plánuje. 

Nelze bez znalostí bližších souvislostí přejímat výsledky zahraničních studií a 

vztahovat je na území České republiky. Výsledky disertační práce potvrzují 

obecný fakt, že energetické využívání odpadních pneumatik ve spalovnách či 

cementárnách je mírně vhodnější než současné technologické postupy 

mechanického zpracovávání (materiálové využití), a to zejména ve spotřebě 

elektrické energie pro jednotlivé technologické procesy. Rozdíly dopadů mezi 

technologiemi jsou však poměrně malé, což by mělo být impulsem k jejich 

dalšímu rozvoji vzhledem k ochraně a tvorbě životního prostředí.  
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Příloha A 
Výsledky inventarizace pro fázi Těžba surovin, výroba materiálů 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 23,83 

Ropa 217,47 

Ostatní paliva 104,17 

Celkem 345,47 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 4 800 000 

Plyn/kondenzát 1 700 000 

Uhlí 1 200 000 

Metalurgické uhlí 280 000 

Lignit 40 000 

Rašelina 190 

Dřevo 1 200 

  
 

Surovina [mg] 

N2 1 600 000 

Kaučuk 1 300 000 

Zn 890 000 

Fe 770 000 

Chlorid sodný (NaCl) 460 000 

Vápenec (CaCO3) 360 000 

Vzduch 360 000 

S elementární 140 000 

Písek (SiO2) 89 000 

Aromatické aminy 71 000 

O2 13 000 

Dolomit 9 300 

Olivín 7 200 

Bauxit 4 200 

Štěrk 2 800 

Bentonit 830 

Feromangan 690 

S vázaná 550 

Fluorit 410 

Chlorid draselný (KCl) 160 

Rutil 90 

Jílovitá břidlice 74 
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Příloha A (pokračování) 

Surovina [mg] 

Fosfáty jako P2O5 58 

Jíl 29 

Síran vápenatý (CaSO4) 26 

Pb 10 

Baryt 6 

Cr 2 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Živec 0 

Ni 0 

Cu 0 

Žula 0 

Mastek 0 

Hg 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 40 000 000 

Říční voda 25 000 000 

Mořská voda 123 000 000 

Studniční voda 4 100 

Neurčeno 111 000 000 

Celkem 299 000 000 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 16 000 000 

SOX jako SO2 150 000 

NOX jako NO2 56 000 

CO 31 000 

CH4 28 000 

uhlovodíky neuvedené jinde 20 000 

Prach (PM10) 12 000 

organické látky 2 200 

HCl 740 

H2 260 

kovy neuvedené jinde 130 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 64 

N2O 48 

NH3 45 

 
 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  131 

 

Příloha A (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

H2S 26 

aldehydy (-CHO) 16 

NMVOC 13 

merkaptany 0 

Cl2 0 

F2 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 590 000 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  320 000 

100202 Nezpracovaná struska  220 000 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  60 000 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  4 100 

200301 Směsný komunální odpad  4 000 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  3 300 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 3 100 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  2 600 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené 
pod čísly 010505 a 010506 

2 400 

100210 Okuje z válcování  2 400 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  1 700 
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Příloha A (pokračování) 

Odpad [mg] 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  1 500 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  1 400 

050107 Kyselé dehty - N 700 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 690 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  550 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 530 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli 400 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  280 

010306 Jiná hlušina  200 

060704 Roztoky a kyseliny - N 170 

200139 Plasty  150 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  120 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  98 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  93 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  60 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  30 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 30 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  26 

100102 Popílek ze spalování uhlí  21 

020107 Odpady z lesnictví  17 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  16 

200140 Kovy 15 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 14 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  13 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  10 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

9 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 7 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  3 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 1 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 1 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

1 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky 0 
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Příloha A (pokračování) 

Odpad [mg] 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070213 Plastový odpad  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 160 000 

Cl- 6 100 

Na+ sloučeniny jako Na 5 100 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 2 500 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 2 200 

CHSK 2 100 

NO3
- 2 000 

SO4
2- 2 000 

BSK5 450 

detergenty/ropné látky 310 

TOC 300 

CO3
2- 270 

kovy neuvedené jinde 220 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 170 

uhlovodíky neuvedené jinde 130 

P+ sloučeniny jako P 110 

kyseliny jako H+ 78 

Al+ sloučeniny jako Al 40 

ClO3
2- 39 
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Příloha A (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

ostatní org. látky neuvedené jinde 33 

ostatní dusík jako N 27 

Ca+ sloučeniny jako Ca 9 

Fe+ sloučeniny jako Fe 7 

fenoly 6 

K+ sloučeniny jako K 5 

F- 3 

organický chlor jinde neuvedený 2 

Cu+ sloučeniny jako Cu 1 

Ni+ sloučeniny jako Ni 1 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

rozpuštěný chlór 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

As+sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha B 
Výsledky inventarizace pro fázi Doprava surovin 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 10,42 

Ropa 8,48 

Ostatní paliva 0,09 

Celkem 19,00 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 190 000 

Plyn/kondenzát 75 000 

Uhlí 110 000 

Metalurgické uhlí 1 900 

Lignit 2 

Rašelina < 1 

Dřevo < 1 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 4 600 

Vápenec(CaCO3) 960 

Vzduch 390 

N2 360 

Chlorid sodný (NaCl) 93 

O2 85 

Dolomit 56 

Olivín 43 

Pb 35 

Bauxit 19 

S elementární 18 

Štěrk 17 

Feromangan 4 

Baryt 3 

Bentonit 3 

Zn 1 

Nespecifikováno  0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Fluorit 0 
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Příloha B (pokračování) 

Surovina [mg] 

Ni 0 

Rutil 0 

Písek (SiO2) 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Jílovitá břidlice 0 

Žula 0 

Mastek 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

S vázaná 0 

Hg 0 

  
 Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 82 000 

Říční voda 220 

Mořská voda 21 000 

Studniční voda 22 

Neurčeno 260 000 

Celkem 370 000 

  
 Emise do ovzduší [mg] 

CO2 1 200 000 

NOX jako NO2 7 900 

CO 6 700 

SOX jako SO2 3 800 

uhlovodíky neuvedené jinde 3 500 

CH4 3 000 

Prach (PM10) 1 100 

HCl 65 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 9 

H2 4 

HF 2 

H2S 0 

merkaptany 0 

NH3 0 

Cl2 0 

F2 0 
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Příloha B (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

kovy neuvedené jinde 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

NMVOC 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  23 000 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  6 500 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 3 600 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 2 700 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  2 200 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  2 100 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  2 100 

100202 Nezpracovaná struska  1 400 

010306 Jiná hlušina  120 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  120 

100210 Okuje z válcování  100 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  82 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  20 

200301 Směsný komunální odpad  17 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  13 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  10 
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Příloha B (pokračování) 

Odpad [mg] 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  7 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  4 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  4 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  2 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 1 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  1 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  1 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli 0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

050107 Kyselé dehty – N 0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá – N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný – N 0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy – N 0 

060314 Pevné soli a roztoky 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

070213 Plastový odpad  0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 
spalin  

0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující 
nebezpečné látky 

0 
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Příloha B (pokračování) 

Odpad [mg] 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200139 Plasty  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 400 

CHSK 5 

Cl- 4 

Na+ sloučeniny jako Na 2 

BSK5 1 

sloučeniny čpavku jako NH4+ 1 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 1 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 1 

SO4
2- 1 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

kyseliny jako H+ 0 

NO3
- 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

kovy neuvedené jinde 0 

CN- 0 

F- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

detergenty/ropné látky 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

ostatní dusík jako N 0 
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Příloha B (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

ClO3
2- 0 

BrO3
2- 0 

TOC 0 

AOX 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

CO3
2- 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha C 
Výsledky inventarizace pro fázi Výroba pneumatiky 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 69,27 

Ropa < 0,01 

Ostatní paliva 66,85 

Celkem 136,12 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 37 000 

Plyn/kondenzát 67 000 

Uhlí 4 000 000 

Metalurgické uhlí 380 

Lignit < 1 

Rašelina < 1 

Dřevo < 1 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 940 

Vápenec(CaCO3) 200 

Vzduch 120 

N2 73 

Chlorid sodný (NaCl) 42 

Písek (SiO2) 26 

O2 17 

Dolomit 12 

Olivín 9 

Pb 7 

S elementární 6 

Bauxit 4 

Štěrk 3 

Baryt 1 

Feromangan 1 

Bentonit 1 

Nespecifikováno  0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Fluorit 0 
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Příloha C (pokračování) 

Surovina [mg] 

Ni 0 

Rutil 0 

Zn 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Jílovitá břidlice 0 

Žula 0 

Mastek 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

S vázaná 0 

Hg 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 15 000 000 

Říční voda 45 

Mořská voda 4 300 

Studniční voda 4 

Neurčeno 3 500 000 

Celkem 18 000 000 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 12 000 000 

SOX jako SO2 46 000 

NOX jako NO2 26 000 

Prach (PM10) 8 500 

CO 8 500 

CH4 4 700 

uhlovodíky neuvedené jinde 2 400 

HCl 1 800 

H2 130 

HF 86 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 2 

technický benzín 2 

kovy neuvedené jinde 1 

H2S 0 

merkaptany 0 

NH3 0 
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Příloha C (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

aldehydy (-CHO) 0 

organické látky 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

NMVOC 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

VOC 0 

alkylalkoholy 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  780 000 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  240 000 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 730 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 510 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  430 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  400 

100202 Nezpracovaná struska  280 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  250 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  85 

010306 Jiná hlušina  25 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  24 

100210 Okuje z válcování  21 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  16 
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Příloha C (pokračování) 

Odpad [mg] 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  4 

200301 Směsný komunální odpad  4 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  3 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  2 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  1 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

070213 Plastový odpad  0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 
spalin  

0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

0 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  0 
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Příloha C (pokračování) 

Odpad [mg] 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu  0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106  

0 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200139 Plasty  0 

200140 Kovy 0 

  
Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 1 000 

Cl- 19 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 11 

CHSK 7 

Na+ sloučeniny jako Na 7 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 6 

kyseliny jako H+ 4 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 4 

kovy neuvedené jinde 3 

BSK5 2 

S+ sloučeniny jako S 2 

SO4
2- 2 

rozpuštěný chlór 1 

ostatní dusík jako N 1 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

NO3
- 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

F- 0 

detergenty/ropné látky 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 
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Příloha C (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

organický chlor jinde neuvedený 0 

fenoly 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

ClO3
2- 0 

BrO3
2- 0 

TOC 0 

AOX 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

CO3
2- 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha D 
Výsledky inventarizace pro fázi Doprava (distribuce) + užití 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 3,22 

Ropa 1,30 

Ostatní paliva 0,01 

Celkem 4,53 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 42 000 

Plyn/kondenzát 19 000 

Uhlí 140 000 

Metalurgické uhlí 790 

Lignit 23 000 

Rašelina 2 500 

Dřevo 6 

  
 

Surovina [mg] 

Zn 130 000 

Vzduch 110 000 

Fe 1 800 

O2 1 300 

Vápenec(CaCO3) 357 

Jílovitá břidlice 210 

N2 100 

Síran vápenatý (CaSO4) 72 

Fluorit 55 

Chlorid sodný (NaCl) 54 

Pb 35 

Cu 26 

Dolomit 25 

Olivín 19 

Bauxit 8 

S elementární 8 

Štěrk 7 

Chlorid draselný (KCl) 7 

Dusičnan sodný (NaNO3) 4 

Živočišný materiál 4 

Feromangan 2 

Ni 2 
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Příloha D (pokračování) 

Surovina [mg] 

S vázaná 1 

Baryt 1 

Mg 1 

Bentonit 1 

Písek (SiO2) 0 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Rutil 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 860 000 

Říční voda 270 000 

Mořská voda 5 600 

Studniční voda 5 

Neurčeno 890 000 

Celkem 2 000 000 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 620 000 

Zn+sloučeniny jako Zn 9 700 

CO 4 600 

SOX jako SO2 4 300 

NOX jako NO2 3 000 

Prach (PM10) 1 900 

CH4 1 100 

uhlovodíky neuvedené jinde 560 

Fe+ sloučeniny jako Fe 380 

Al+ sloučeniny jako Al 300 

PAU 160 

Pryžový zbytek 140 

Pb+ sloučeniny jako Pb 120 

HCl 78 

Ni+ sloučeniny jako Ni 36 
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Příloha D (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Cu+ sloučeniny jako Cu 21 

Co+ sloučeniny jako Co 18 

NMVOC 8 

H2 6 

Cr+ sloučeniny jako Cr 5 

Cd+ sloučeniny jako Cd 4 

HF 3 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 2 

As+ sloučeniny jako As 1 

Ti+ sloučeniny jako Ti 1 

H2S 0 

merkaptany 0 

NH3 0 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

organické látky 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

kovy neuvedené jinde 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  15 000 

100101 Škvára, struska a kotelní prach 4 700 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 950 

100202 Nezpracovaná struska  370 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 280 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  240 
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Příloha D (pokračování) 

Odpad [mg] 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  220 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  41 

010306 Jiná hlušina  29 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  28 

100210 Okuje z válcování  28 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  9 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  5 

200301 Směsný komunální odpad  5 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  4 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  3 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  3 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  2 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 
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Příloha D (pokračování) 

Odpad [mg] 

070213 Plastový odpad  0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 0 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106  

0 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  0 

200139 Plasty  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 2 000 

SO4
2- 1 500 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 710 

Na+ sloučeniny jako Na 120 

Ca+ sloučeniny jako Ca 32 

Fe+ sloučeniny jako Fe 23 

CHSK 15 

ostatní dusík jako N 8 

F- 6 

Mg+ sloučeniny jako Mg 5 

Zn+ sloučeniny jako Zn 4 

kyseliny jako H+ 3 

Cl- 2 

BSK5 2 
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Příloha D (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 2 

K+ sloučeniny jako K 2 

Pb+ sloučeniny jako Pb 1 

kovy neuvedené jinde 1 

uhlovodíky neuvedené jinde 1 

fenoly 1 

Al+ sloučeniny jako Al 1 

Mn+ sloučeniny jako Mn 1 

NO3
- 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

detergenty/ropné látky 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

ClO3
2- 0 

BrO3
2- 0 

TOC 0 

AOX 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

CO3
2- 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha E 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 100 km + Pyrolýza 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 6,62 

Ropa 0,61 

Ostatní paliva 0,02 

Celkem 7,25 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 15 312 

Plyn/kondenzát 6 864 

Uhlí 163 680 

Metalurgické uhlí 354 

Lignit 1 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 898 

Vápenec(CaCO3) 185 

N2 100 

Vzduch 95 

Chlorid sodný (NaCl) 28 

O2 17 

Pb 11 

Dolomit 11 

Olivín 8 

S elementární 4 

Bauxit 4 

Štěrk 3 

Baryt 1 

Feromangan 1 

Bentonit 1 

Zn 0 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha E (pokračování) 

Surovina [mg] 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 337 920 

Říční voda 69 

Mořská voda 6 864 

Studniční voda 7 

Neurčeno 158 400 

Celkem 501 600 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 554 400 

CO 8 976 

NOX jako NO2 7 920 

SOX jako SO2 2 059 

CH4 528 

Prach (PM10) 401 

uhlovodíky neuvedené jinde 348 

HCl 95 

H2 12 

HF 3 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 3 

kovy neuvedené jinde 0 

benzen C6H6 0 

H2S 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

NMVOC 0 

NH3 0 

organické látky 0 
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Příloha E (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

merkaptany 0 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  32 208 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  10 560 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 686 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  634 

100202 Nezpracovaná struska  264 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 216 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  180 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  169 

010306 Jiná hlušina  39 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  37 

100210 Okuje z válcování  20 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  8 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  7 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  4 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  4 
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Příloha E (pokračování) 

Odpad [mg] 

200301 Směsný komunální odpad  3 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  2 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  2 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu neuvedené pod číslem 100114  

0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

200139 Plasty  0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 
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Příloha E (pokračování) 

Odpad [mg] 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 111 

BSK5 3 

Cl- 1 

CHSK 1 

Na+ sloučeniny jako Na 1 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 0 

kyseliny jako H+ 0 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 0 

SO4
2- 0 

kovy neuvedené jinde 0 

CO3
2- 0 

ostatní dusík jako N 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

detergenty/ropné látky 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

NO3
- 0 

F- 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

Ca+sloučeniny jako Ca 0 

ClO3
2- 0 

TOC 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+sloučeniny jako Hg 0 

 
 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  158 

 

Příloha E (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha F 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 300 km + Pyrolýza 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 6,66 

Ropa 1,83 

Ostatní paliva 0,06 

Celkem 8,55 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 41 184 

Plyn/kondenzát 7 920 

Uhlí 163 680 

Metalurgické uhlí 1 056 

Lignit 2 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 2 587 

Vápenec(CaCO3) 528 

N2 301 

Vzduch 280 

Chlorid sodný (NaCl) 84 

O2 49 

Pb 33 

Dolomit 32 

Olivín 24 

S elementární 11 

Bauxit 11 

Štěrk 10 

Baryt 3 

Feromangan 2 

Bentonit 2 

Zn 1 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha F (pokračování) 

Surovina [mg] 

Jíl 0 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

Mastek 0 

  
 Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 369 600 

Říční voda 206 

Mořská voda 19 536 

Studniční voda 20 

Neurčeno 184 800 

Celkem 570 240 

  
 Emise do ovzduší [mg] 

CO2 638 880 

CO 9 504 

NOX jako NO2 8 976 

SOX jako SO2 2 323 

uhlovodíky neuvedené jinde 845 

CH4 792 

Prach (PM10) 502 

HCl 95 

H2 12 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 8 

HF 3 

H2S 0 

kovy neuvedené jinde 0 

benzen C6H6 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

NMVOC 0 

NH3 0 
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Příloha F (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

organické látky 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

merkaptany 0 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  32 734 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  10 560 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 2 006 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  950 

100202 Nezpracovaná struska  792 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 581 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  496 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  459 

010306 Jiná hlušina  116 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  111 

100210 Okuje z válcování  58 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  18 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  12 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  11 
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Příloha F (pokračování) 

Odpad [mg] 

200301 Směsný komunální odpad  10 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  8 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  6 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  5 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  3 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  2 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 1 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  1 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  1 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli 0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy – N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky – N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy – N 0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 
spalin  

0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty – N 0 

060314 Pevné soli a roztoky 0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

200139 Plasty  0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 
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Příloha F (pokračování) 

Odpad [mg] 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 243 

Cl- 3 

BSK5 3 

CHSK 3 

Na+ sloučeniny jako Na 2 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 1 

SO4
2- 1 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 1 

kyseliny jako H+ 0 

CO3
2- 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

kovy neuvedené jinde 0 

detergenty/ropné látky 0 

ostatní dusík jako N 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

NO3
- 0 

F- 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

TOC 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

K+ sloučeniny jako K 0 
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Příloha F (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

ClO3
2- 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha G 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 100 km + Cementárna 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 1,95 

Ropa 0,61 

Ostatní paliva 0,02 

Celkem 2,57 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 13 728 

Plyn/kondenzát 2 429 

Uhlí 48 048 

Metalurgické uhlí 343 

Lignit 1 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 845 

Vápenec(CaCO3) 180 

N2 100 

Vzduch 95 

Chlorid sodný (NaCl) 27 

O2 16 

Pb 11 

Dolomit 11 

Olivín 8 

S elementární 4 

Bauxit 4 

Štěrk 3 

Baryt 1 

Feromangan 1 

Bentonit 1 

Zn 0 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha G (pokračování) 

Surovina [mg] 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 15 312 

Říční voda 69 

Mořská voda 6 336 

Studniční voda 7 

Neurčeno 52 800 

Celkem 79 200 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 13 759 680 

NOX jako NO2 48 048 

SOX jako SO2 2 112 

Prach (PM10) 1 003 

CO 528 

uhlovodíky neuvedené jinde 269 

CH4 248 

HCl 27 

H2 4 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 3 

HF 1 

H2S 0 

kovy neuvedené jinde 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

NH3 0 

organické látky 0 

NMVOC 0 

merkaptany 0 
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Příloha č. G (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  9 504 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  3 010 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 686 

100202 Nezpracovaná struska  259 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 195 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  164 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy  153 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  39 

010306 Jiná hlušina  38 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  36 

100210 Okuje z válcování  20 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  6 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  4 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  4 

200301 Směsný komunální odpad  3 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  2 
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Příloha G (pokračování) 

Odpad [mg] 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  2 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  2 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy – N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky – N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy – N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 
spalin  

0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty – N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

200139 Plasty  0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 
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Příloha G (pokračování) 

Odpad [mg] 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 79 

Cl- 1 

CHSK 1 

Na+ sloučeniny jako Na 1 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 0 

SO4
2- 0 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 0 

kyseliny jako H+ 0 

CO3
2- 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

detergenty/ropné látky 0 

BSK5 0 

kovy neuvedené jinde 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

ostatní dusík jako N 0 

NO3
- 0 

F- 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

TOC 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 
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Příloha G (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

ClO3
2- 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha H 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 300 km + Cementárna 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 1,98 

Ropa 1,83 

Ostatní paliva 0,06 

Celkem 3,87 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 39 600 

Plyn/kondenzát 3 643 

Uhlí 48 048 

Metalurgické uhlí 1 003 

Lignit 2 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 2 534 

Vápenec(CaCO3) 528 

N2 296 

Vzduch 275 

Chlorid sodný (NaCl) 79 

O2 48 

Pb 33 

Dolomit 31 

Olivín 24 

S elementární 11 

Bauxit 11 

Štěrk 10 

Baryt 3 

Feromangan 2 

Bentonit 2 

Zn 1 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha H (pokračování) 

Surovina [mg] 

Jíl 0 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 45 936 

Říční voda 206 

Mořská voda 19 536 

Studniční voda 20 

Neurčeno 79 200 

Celkem 147 840 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 13 844 160 

NOX jako NO2 49 104 

SOX jako SO2 2 374 

CO 1 056 

Prach (PM10) 1 109 

uhlovodíky neuvedené jinde 763 

CH4 513 

HCl 27 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 8 

H2 4 

HF 1 

H2S 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

kovy neuvedené jinde 0 

NH3 0 

organické látky 0 

NMVOC 0 

Pb+sloučeniny jako Pb 0 
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Příloha H (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

merkaptany 0 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  10 032 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  3 010 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 1 954 

100202 Nezpracovaná struska  786 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 560 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  475 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy 444 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  348 

010306 Jiná hlušina  116 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  106 

100210 Okuje z válcování  58 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  17 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  12 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  11 

200301 Směsný komunální odpad  10 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  6 
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Příloha H (pokračování) 

Odpad [mg] 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  5 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  3 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  2 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 1 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  1 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu neuvedené pod číslem 100114  

1 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

200139 Plasty  0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 
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Příloha H (pokračování) 

Odpad [mg] 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 216 

Cl- 3 

CHSK 3 

Na+ sloučeniny jako Na 2 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 1 

SO4
2- 1 

CO3
2- 0 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

kyseliny jako H+ 0 

detergenty/ropné látky 0 

BSK5 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

kovy neuvedené jinde 0 

ostatní dusík jako N 0 

F- 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

NO3
- 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

TOC 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

ClO3
2- 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 
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Příloha H(pokračování) 

Emise do vody [mg] 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

Mg+sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha I 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 100 km + Recyklace 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 11,39 

Ropa 0,69 

Ostatní paliva 0,02 

Celkem 12,09 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 18 480 

Plyn/kondenzát 11 616 

Uhlí 279 840 

Metalurgické uhlí 370 

Lignit 1 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 898 

Vápenec(CaCO3) 190 

N2 106 

Vzduch 95 

Chlorid sodný (NaCl) 29 

O2 17 

Pb 12 

Dolomit 11 

Olivín 8 

S elementární 4 

Bauxit 4 

Štěrk 3 

Baryt 1 

Feromangan 1 

Bentonit 1 

Zn 0 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha I (pokračování) 

Surovina [mg] 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Jíl 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 

Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 16 368 

Říční voda 74 

Mořská voda 6 864 

Studniční voda 7 

Neurčeno 264 000 

Celkem 285 120 

  
 

Emise do ovzduší [mg] 

CO2 924 000 

SOX jako SO2 3 485 

NOX jako NO2 2 429 

CO 1 109 

CH4 845 

Prach (PM10) 686 

uhlovodíky neuvedené jinde 459 

HCl 158 

H2 21 

HF 6 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 3 

kovy neuvedené jinde 0 

H2S 0 

NMVOC 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

NH3 0 

organické látky 0 

merkaptany 0 
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Příloha I (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  52 800 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  17 952 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  3 010 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 686 

100202 Nezpracovaná struska  275 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 259 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  216 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy 201 

010306 Jiná hlušina  40 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  37 

100210 Okuje z válcování  21 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  14 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  8 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  4 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  4 

200301 Směsný komunální odpad  3 

 
 
 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  180 

 

Příloha I (pokračování) 

Odpad [mg] 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  2 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  2 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  1 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  0 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu neuvedené pod číslem 100114  

0 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli  0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

200139 Plasty  0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

 
 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a 
energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  181 

 

Příloha I (pokračování) 

Odpad [mg] 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 137 

CHSK 1 

Cl- 1 

Na+ sloučeniny jako Na 1 

kyseliny jako H+ 1 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 1 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 0 

SO4
2- 0 

kovy neuvedené jinde 0 

ostatní dusík jako N 0 

CO3
2- 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

BSK5 0 

detergenty/ropné látky 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

NO3
- 0 

F- 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

ClO3
2- 0 

TOC 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 
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Příloha I (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

S+ sloučeniny jako S 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha J 
Výsledky inventarizace pro fázi doprava 300 km + Recyklace 

Druh paliva [MJ] 

El. energie 11,42 

Ropa 1,91 

Ostatní paliva 0,06 

Celkem 13,39 

  
 

Druh paliva [mg] 

Ropa 44 352 

Plyn/kondenzát 12 672 

Uhlí 279 840 

Metalurgické uhlí 1 056 

Lignit 2 

Rašelina 0 

Dřevo 0 

  
 

Surovina [mg] 

Fe 2 587 

Vápenec(CaCO3) 528 

N2 301 

Vzduch 280 

Chlorid sodný (NaCl) 84 

O2 49 

Pb 33 

Dolomit 32 

Olivín 24 

S elementární 11 

Bauxit 11 

Štěrk 10 

Baryt 3 

Feromangan 2 

Bentonit 2 

Zn 1 

Fluorit 0 

Chlorid draselný (KCl) 0 

Písek (SiO2) 0 

Jílovitá břidlice 0 

S vázaná 0 

Síran vápenatý (CaSO4) 0 
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Příloha J (pokračování) 

Surovina [mg] 

Jíl 0 

Nespecifikováno  0 

Křída (CaCO3) 0 

Živec 0 

Ni 0 

Rutil 0 

Cu 0 

Fosfáty jako P2O5 0 

Cr 0 

Žula 0 

  
 Spotřeba vody [mg] 

Veřejný vodovod 46 992 

Říční voda 206 

Mořská voda 19 536 

Studniční voda 20 

Neurčeno 290 400 

Celkem 353 760 

  
 Emise do ovzduší [mg] 

CO2 1 008 480 

SOX jako SO2 3 749 

NOX jako NO2 3 481 

CO 1 635 

CH4 1 109 

uhlovodíky neuvedené jinde 950 

Prach (PM10) 789 

HCl 158 

H2 21 

aromatické uhlovodíky neuvedené jinde 9 

HF 6 

kovy neuvedené jinde 0 

H2S 0 

vinylchlorid monomer (VCM) 0 

NMVOC 0 

NH3 0 

organické látky 0 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 
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Příloha J (pokračování) 

Emise do ovzduší [mg] 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

merkaptany 0 

Cl2 0 

F2 0 

aldehydy (-CHO) 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

H2SO4 0 

N2O 0 

dichlóretan (DCE) C2H4Cl2 0 

CFC/HCFC/HFC neuvedené jinde 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

HCN 0 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) 0 

CS2 0 

metylen chlorid CH2Cl2 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

Sb+ sloučeniny jako Sb 0 

  
 

Odpad [mg] 

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů  53 326 

100101 Škvára, struska a kotelní prach  17 952 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené  3 326 

010101 Odpady z těžby rudných nerostů 2 006 

100202 Nezpracovaná struska  802 

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky - N 624 

010599 Odpady jinak blíže neurčené  528 

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy 491 

010306 Jiná hlušina  116 

010308 Rudný prach neuvedený pod číslem 010307  111 

100210 Okuje z válcování  58 

050199 Odpady jinak blíže neurčené  20 

050699 Odpady jinak blíže neurčené  14 

100501 Strusky (z prvního a druhého tavení)  12 

010399 Odpady jinak blíže neurčené  11 

200301 Směsný komunální odpad  10 
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Příloha J (pokračování) 

Odpad [mg] 

070299 Odpady jinak blíže neurčené  6 

060399 Odpady jinak blíže neurčené  6 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  3 

190199 Odpady jinak blíže neurčené  2 

070207 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 1 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  1 

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování  1 

100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování 
odpadu obsahující nebezpečné látky - N 

0 

070199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100399 Odpady jinak blíže neurčené  0 

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli 
neuvedené pod číslem 010407 

0 

060313 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy - N 0 

070108 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  0 

060405 Odpady obsahující jiné těžké kovy - N 0 

100105 Pevné reakční produkty na bázi vápníku  0 

060499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070213 Plastový odpad  0 

010408 Odpadní štěrk a kamenivo  0 

050107 Kyselé dehty - N 0 

060314 Pevné soli a roztoky  0 

060704 Roztoky a kyseliny - N 0 

200139 Plasty  0 

100102 Popílek ze spalování uhlí  0 

100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující NL 0 

060603 Odpady obsahující jiné sulfidy  0 

060799 Odpady jinak blíže neurčené  0 

070107 Halogenované destilační a reakční zbytky - N 0 

070208 Jiné destilační a reakční zbytky - N 0 

020107 Odpady z lesnictví  0 

060701 Odpady obsahující azbest z elektrolýzy - N 0 

070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky - N 0 

100199 Odpady jinak blíže neurčené  0 

100504 Jiný úlet a prach  0 

010499 Odpady jinak blíže neurčené  0 

060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá - N 0 

060102 Kyselina chlorovodíková  0 
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Příloha J (pokračování) 

Odpad [mg] 

060204 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - N 0 

060404 Odpady obsahující rtuť - N 0 

060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy - N 0 

060703 Kaly síranu barnatého obsahující rtuť - N 0 

070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  0 

100511 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510  0 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna  0 

150103 Dřevěné obaly  0 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  0 

200101 Papír a lepenka  0 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137  0 

200140 Kovy 0 

  
 

Emise do vody [mg] 

nerozpuštěné látky 275 

Cl- 3 

CHSK 3 

Na+ sloučeniny jako Na 2 

rozpuštěné pevné  látky neuvedené jinde 1 

sloučeniny čpavku jako NH4
+ 1 

kyseliny jako H+ 1 

SO4
2- 1 

CO3
2- 0 

rozpuštěné org. látky (ne uhlovodíky) 0 

kovy neuvedené jinde 0 

uhlovodíky neuvedené jinde 0 

ostatní dusík jako N 0 

detergenty/ropné látky 0 

BSK5 0 

Fe+ sloučeniny jako Fe 0 

NO3
- 0 

F- 0 

Ca+ sloučeniny jako Ca 0 

ostatní org. látky neuvedené jinde 0 

TOC 0 

P+ sloučeniny jako P 0 

K+ sloučeniny jako K 0 

ClO3
2- 0 

Al+ sloučeniny jako Al 0 
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Příloha J (pokračování) 

Emise do vody [mg] 

Pb+ sloučeniny jako Pb 0 

Hg+ sloučeniny jako Hg 0 

CN- 0 

S+ sloučeniny jako S 0 

organický chlor jinde neuvedený 0 

rozpuštěný chlór 0 

fenoly 0 

dichloretan (DCE) 0 

vinyl chlorid monomer (VCM) 0 

Mg+ sloučeniny jako Mg 0 

Cr+ sloučeniny jako Cr 0 

BrO3
2- 0 

AOX 0 

Zn+ sloučeniny jako Zn 0 

Cu+ sloučeniny jako Cu 0 

Ni+ sloučeniny jako Ni 0 

As+ sloučeniny jako As 0 

Cd+ sloučeniny jako Cd 0 

Mn+ sloučeniny jako Mn 0 

organicky vázaný cín 0 

Sr+ sloučeniny jako Sr 0 

dioxin/furan jako Teq 0 
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Příloha K 
Hodnocení dopadů životního cyklu osobní pneumatiky, metodika CML 2001, celý životní cyklus 

Výsledek indikátoru kategorie 
dopadu 

Suroviny 
Doprava 
surovin 

Výroba 
Doprava + 

užití 
Pyrolýza Cementárna Recyklace 

Abiotické suroviny 
(ADP) [kg Sb-Equiv.] 

0,153668808 0,006850769 0,052793475 0,003291042 0,002533091 0,0009435 0,004168407 

Acidifikace  
(AP) [kg SO2-Equiv.] 

0,19136148 0,0093904 0,0663616 0,00647344 0,00769247 0,035032216 0,005333704 

Eutrofizace (EP) 
[kg PO4

3--Equiv.] 
0,008002793 0,001027462 0,003381776 0,000391057 0,001029824 0,006246318 0,000315986 

Ekotoxicita sladkovodní 
(FAETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 

0,001844945 0,001548812 0,000729597 0,160083109 2,13436E-05 8,65521E-06 3,37672E-05 

Globální oteplování (GWP 
100 let) [kg CO2-Equiv.] 

16,9664669 1,32535 12,1081322 0,6544448 0,572154528 13,76972309 0,950826351 

Humánní toxicita (HTP inf.) 
[kg DCB-Equiv.] 

0,169302768 0,016541942 0,288889126 2,49821105 0,020119407 0,061359311 0,020456484 

Úbytek stratosférického 
ozonu (ODP) [kg R11-Equiv.] 

0 0 0 0 0 0 0 

Tvorba fotooxidantů (POCP) 
[kg Ethan-Equiv.] 

0,012045699 0,000999412 0,003194655 0,000485613 0,000605656 0,001391626 0,000322378 

Ionizující záření (RAD) 
[DALY] 

0 0 0 0 0 0 0 

Ekotoxicita terestrická (TETP 
inf.) [kg DCB-Equiv.] 

3,39633E-05 1,31521E-05 1,87395E-06 0,100336843 5,99873E-07 4,58508E-07 7,94272E-07 
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Příloha K (pokračování) 
 

Normalizovaný výsledek 
indikátoru kategorie dopadu 

Suroviny 
Doprava 
surovin 

Výroba 
Doprava + 

užití 
Pyrolýza Cementárna Recyklace 

Abiotické suroviny (ADP) 7,58878E-12 3,38318E-13 2,60715E-12 1,62525E-13 1,25094E-13 4,65938E-14 2,05853E-13 

Acidifikace (AP) 5,12912E-12 2,51694E-13 1,77871E-12 1,73509E-13 2,06183E-13 9,38978E-13 1,42961E-13 

Eutrofizace (EP) 4,70455E-13 6,04007E-14 1,98802E-13 2,29888E-14 6,05396E-14 3,67198E-13 1,85757E-14 

Ekotoxicita sladkovodní 
(FAETP inf.) 

2,67996E-15 2,2498E-15 1,05981E-15 2,32536E-13 3,10036E-17 1,25725E-17 4,90501E-17 

Globální oteplování (GWP 
100 let) 

2,63116E-12 2,05535E-13 1,87773E-12 1,01491E-13 8,87298E-14 2,13541E-12 1,47454E-13 

Humánní toxicita (HTP inf.) 1,64046E-14 1,60283E-15 2,79919E-14 2,42064E-13 1,94947E-15 5,9454E-15 1,98213E-15 

Úbytek stratosférického 
ozonu (ODP) 

0 0 0 0 0 0 0 

Tvorba fotooxidantů (POCP) 1,07161E-12 8,891E-14 2,84204E-13 4,32013E-14 5,38806E-14 1,23802E-13 2,86795E-14 

Ionizující záření (RAD) 0 0 0 0 0 0 0 

Ekotoxicita terestrická (TETP 
inf.) 

5,26675E-16 2,03953E-16 2,90597E-17 1,55594E-12 9,30234E-18 7,11016E-18 1,23169E-17 
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Příloha L 
Hodnocení dopadů životního cyklu osobní pneumatiky, metodika CML 2001, různé dopravní vzdálenosti  

Výsledek indikátoru kategorie dopadu 
Pyrolýza Cementárna Recyklace 

100 km 300 km 100 km 300 km 100 km 300 km 

Abiotické suroviny (ADP) [kg Sb-Equiv.] 0,002533091 0,003091 0,0009435 0,001511382 0,004168407 0,004726583 

Acidifikace (AP) [kg SO2-Equiv.] 0,00769247 0,008696 0,035032216 0,05763083 0,005333704 0,006226143 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Equiv.] 0,001029824 0,001167 0,006246318 0,006383701 0,000315986 0,000432765 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) [kg 
DCB-Equiv.] 

2,13436E-05 2,87E-05 8,65521E-06 1,5884E-05 3,37672E-05 4,10658E-05 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-
Equiv.] 

0,572154528 0,670697 13,76972309 13,87275668 0,950826351 1,054564012 

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Equiv.] 0,020119407 0,021505 0,061359311 0,065103928 0,020456484 0,021612655 

Úbytek stratosférického ozonu (ODP) [kg 
R11-Equiv.] 

0 0 0 0 0 0 

Tvorba fotooxidantů (POCP) [kg Ethan-
Equiv.] 

0,000605656 0,00072 0,001391626 0,002615346 0,000322378 0,000441695 

Ionizující záření (RAD) [DALY] 0 0 0 0 0 0 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) [kg DCB-
Equiv.] 

5,99873E-07 1,44E-06 4,58508E-07 1,25366E-06 7,94272E-07 1,62509E-06 
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Příloha L (pokračování) 

Normalizovaný výsledek indikátoru kategorie 
dopadu 

Pyrolýza Cementárna Recyklace 

100 km 300 km 100 km 300 km 100 km 300 km 

Abiotické suroviny (ADP) 1,25094E-13 1,53E-13 4,65938E-14 7,46381E-14 2,05853E-13 2,33418E-13 

Acidifikace (AP) 2,06183E-13 2,33E-13 9,38978E-13 1,5447E-12 1,42961E-13 1,66881E-13 

Eutrofizace (EP) 6,05396E-14 6,86E-14 3,67198E-13 3,75275E-13 1,85757E-14 2,54407E-14 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) 3,10036E-17 4,17E-17 1,25725E-17 2,3073E-17 4,90501E-17 5,96519E-17 

Globální oteplování (GWP 100 let) 8,87298E-14 1,04E-13 2,13541E-12 2,15139E-12 1,47454E-13 1,63542E-13 

Humánní toxicita (HTP inf.) 1,94947E-15 2,08E-15 5,9454E-15 6,30823E-15 1,98213E-15 2,09415E-15 

Ekotoxicita mořská (MAETP inf.) 9,17207E-13 9,17E-13 2,64044E-13 2,77942E-13 1,52868E-12 1,52868E-12 

Úbytek stratosférického ozonu (ODP) 0 0 0 0 0 0 

Tvorba fotooxidantů (POCP) 5,38806E-14 6,41E-14 1,23802E-13 2,32667E-13 2,86795E-14 3,92942E-14 

Ionizující záření (RAD) 0 0 0 0 0 0 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) 9,30234E-18 2,23E-17 7,11016E-18 1,94407E-17 1,23169E-17 2,52005E-17 
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Příloha M 

Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro životní cyklus osobní pneumatiky – elementární toky 

  Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Energie [MJ] - ŽC + pyrolýza 345,47 19,00 136,12 4,53 7,25 512,37 

% 67 4 27 1 1 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

Energie [MJ] - ŽC + cementárna 345,47 19,00 136,12 4,53 2,57 507,69 

% 68 4 27 1 1 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

Energie [MJ] - ŽC + recyklace 345,47 19,00 136,12 4,53 12,09 517,21 

% 67 4 26 1 2 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

Ropa [mg] - ŽC + pyrolýza 4 800 000,00 190 000,00 37 000,00 42 000,00 15 300,00 5 084 300,00 

% 94 4 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Ropa [mg] - ŽC + cementárna 4 800 000,00 190 000,00 37 000,00 42 000,00 13 728,00 5 082 728,00 

% 94 4 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Ropa [mg] - ŽC + recyklace 4 800 000,00 190 000,00 37 000,00 42 000,00 18 480,00 5 087 480,00 

% 94 4 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Plyn/kondenzát [mg] - ŽC + pyrolýza 1 700 000,00 75 000,00 67 000,00 19 000,00 6 800,00 1 867 800,00 

% 91 4 4 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Plyn/kondenzát [mg] - ŽC + cementárna 1 700 000,00 75 000,00 67 000,00 19 000,00 2 429,00 1 863 429,00 

% 91 4 4 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Plyn/kondenzát [mg] - ŽC + recyklace 1 700 000,00 75 000,00 67 000,00 19 000,00 11 616,00 1 872 616,00 

% 91 4 4 1 1 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Uhlí [mg] - ŽC + pyrolýza 1 200 000,00 110 000,00 4 000 000,00 140 000,00 163 680,00 5 613 680,00 

% 21 2 71 2 3 100 

Analýza dominance C D A D D 
 

Uhlí [mg] - ŽC + cementárna 1 200 000,00 110 000,00 4 000 000,00 140 000,00 48 048,00 5 498 048,00 

% 22 2 73 3 1 
 

Analýza dominance C D A D D 
 

Uhlí [mg] - ŽC + recyklace 1 200 000,00 110 000,00 4 000 000,00 140 000,00 279 840,00 5 729 840,00 

% 21 2 70 2 5 
 

Analýza dominance C D A D D 
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Příloha M (pokračování) 

  Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

N2 [mg] - ŽC + pyrolýza 1 600 000,00 360,00 73,00 100,00 100,00 1 600 633,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

N2 [mg] - ŽC + cementárna 1 600 000,00 360,00 73,00 100,00 100,00 1 600 633,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

N2 [mg] - ŽC + recyklace 1 600 000,00 360,00 73,00 100,00 106,00 1 600 639,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Kaučuk [mg] - ŽC + pyrolýza 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Kaučuk [mg] - ŽC + cementárna 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Kaučuk [mg] - ŽC + recyklace 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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Příloha M (pokračování) 

  Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Zn [mg] - ŽC + pyrolýza 890 000,00 1,00 0,00 130 000,00 0,00 1 020 001,00 

% 87 0 0 13 0 100 

Analýza dominance A D D C D 
 

Zn [mg] - ŽC + cementárna 890 000,00 1,00 0,00 130 000,00 0,00 1 020 001,00 

% 87 0 0 13 0 100 

Analýza dominance A D D C D 
 

Zn [mg] - ŽC + recyklace 890 000,00 1,00 0,00 130 000,00 0,00 1 020 001,00 

% 87 0 0 13 0 100 

Analýza dominance A D D C D 
 

Fe [mg] - ŽC + pyrolýza 770 000,00 4 600,00 940,00 1 800,00 898,00 778 238,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Fe [mg] - ŽC + cementárna 770 000,00 4 600,00 940,00 1 800,00 845,00 778 185,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Fe [mg] - ŽC + recyklace 770 000,00 4 600,00 940,00 1 800,00 898,00 778 238,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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 Příloha M (pokračování) 

  Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Chlorid sodný (NaCl) [mg] - ŽC + pyrolýza 460 000,00 93,00 42,00 54,00 28,00 460 217,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Chlorid sodný (NaCl) [mg] - ŽC + cementárna 460 000,00 93,00 42,00 54,00 27,00 460 216,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Chlorid sodný (NaCl) [mg] - ŽC + recyklace 460 000,00 93,00 42,00 54,00 29,00 460 218,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Vápenec (CaCO3) [mg] - ŽC + pyrolýza 360 000,00 960,00 200,00 357,00 185,00 361 702,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Vápenec (CaCO3) [mg] - ŽC + cementárna 360 000,00 960,00 200,00 357,00 180,00 361 697,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Vápenec (CaCO3) [mg] - ŽC + recyklace 360 000,00 960,00 200,00 357,00 190,00 361 707,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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  Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Síra - elementární [mg] - ŽC + pyrolýza 140 000,00 18,00 6,00 8,00 4,00 140 036,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Síra - elementární [mg] - ŽC + cementárna 140 000,00 18,00 6,00 8,00 4,00 140 036,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Síra - elementární [mg] - ŽC + recyklace 140 000,00 18,00 6,00 8,00 4,00 140 036,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Oxid křemičitý (písek) [mg] - ŽC + pyrolýza 89 000,00 0,00 26,00 0,00 0,00 89 026,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Oxid křemičitý (písek) [mg] - ŽC + cementárna 89 000,00 0,00 26,00 0,00 0,00 89 026,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Oxid křemičitý (písek) [mg] - ŽC + recyklace 89 000,00 0,00 26,00 0,00 0,00 89 026,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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  Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Bauxit [mg] - ŽC + pyrolýza 4 200,00 19,00 4,00 8,00 4,00 4 235,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Bauxit [mg] - ŽC + cementárna 4 200,00 19,00 4,00 8,00 4,00 4 235,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Bauxit [mg] - ŽC + recyklace 4 200,00 19,00 4,00 8,00 4,00 4 235,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Spotřeba vody [l] - ŽC + pyrolýza 299 000 000,00 370 000,00 18 000 000,00 2 000 000,00 501 600,00 319 871 600,00 

% 93 0 6 1 0 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Spotřeba vody [l] - ŽC + cementárna 299 000 000,00 370 000,00 18 000 000,00 2 000 000,00 79 200,00 319 449 200,00 

% 94 0 6 1 0 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Spotřeba vody [l] - ŽC + recyklace 299 000 000,00 370 000,00 18 000 000,00 2 000 000,00 285 120,00 319 655 120,00 

% 94 0 6 1 0 100 

Analýza dominance A D C D D 
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      Příloha M (pokračování) 

  Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

PM10 [mg] - ŽC + pyrolýza 12 000,00 1 100,00 8 500,00 1 900,00 401,00 23 901,00 

% 49 5 36 8 2 100 

Analýza dominance B D B C D 
 

PM10 [mg] - ŽC + cementárna 12 000,00 1 100,00 8 500,00 1 900,00 1 003,00 24 503,00 

% 49 4 35 8 4 100 

Analýza dominance B D B C D 
 

PM10 [mg] - ŽC + recyklace 12 000,00 1 100,00 8 500,00 1 900,00 686,00 24 186,00 

% 50 5 35 8 3 100 

Analýza dominance B D B C 
  

CO [mg] - ŽC + pyrolýza 31 000,00 6 700,00 8 500,00 4 600,00 8 976,00 59 776,00 

% 52 11 14 8 15 100 

Analýza dominance A C C C C 
 

CO [mg] - ŽC + cementárna 31 000,00 6 700,00 8 500,00 4 600,00 528,00 51 328,00 

% 60 13 17 9 1 100 

Analýza dominance A C C C D 
 

CO [mg] - ŽC + recyklace 31 000,00 6 700,00 8 500,00 4 600,00 1 109,00 51 909,00 

% 60 13 16 9 2 100 

Analýza dominance A C C C D 
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      Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

CO2 [mg] - ŽC + pyrolýza 16 000 000,00 1 200 000,00 12 000 000,00 620 000,00 554 400,00 30 374 400,00 

% 53 4 40 2 2 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

CO2 [mg] - ŽC + cementárna 16 000 000,00 1 200 000,00 12 000 000,00 620 000,00 13 759 680,00 43 579 680,00 

% 37 3 28 1 32 100 

Analýza dominance B D B D B 
 

CO2 [mg] - ŽC + recyklace 16 000 000,00 1 200 000,00 12 000 000,00 620 000,00 924 000,00 30 744 000,00 

% 52 4 39 2 3 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

SO2 [mg] - ŽC + pyrolýza 150 000,00 3 800,00 46 000,00 4 300,00 2 059,00 206 159,00 

% 73 2 22 2 1 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

SO2 [mg] - ŽC + cementárna 150 000,00 3 800,00 46 000,00 4 300,00 2 112,00 206 212,00 

% 73 2 22 2 1 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

SO2 [mg] - ŽC + recyklace 150 000,00 3 800,00 46 000,00 4 300,00 3 485,00 207 585,00 

% 72 2 22 2 2 100 

Analýza dominance A D C D D 
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      Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

NOx [mg] - ŽC + pyrolýza 56 000,00 7 900,00 26 000,00 3 000,00 7 920,00 100 820,00 

% 56 8 25 3 8 100 

Analýza dominance A C C D C 
 

NOx [mg] - ŽC + cementárna 56 000,00 7 900,00 26 000,00 3 000,00 48 048,00 140 948,00 

% 40 6 18 2 34 100 

Analýza dominance B C C D B 
 

NOx [mg] - ŽC + recyklace 56 000,00 7 900,00 26 000,00 3 000,00 2 429,00 95 329,00 

% 59 8 27 3 3 100 

Analýza dominance A C B D D 
 

CH4 [mg] - ŽC + pyrolýza 28 000,00 3 000,00 4 700,00 1 100,00 528,00 37 328,00 

% 75 8 13 3 1 100 

Analýza dominance A C C D D 
 

CH4 [mg] - ŽC + cementárna 28 000,00 3 000,00 4 700,00 1 100,00 248,00 37 048,00 

% 76 8 13 3 1 100 

Analýza dominance A C C D D 
 

CH4 [mg] - ŽC + recyklace 28 000,00 3 000,00 4 700,00 1 100,00 845,00 37 645,00 

% 74 8 12 3 2 100 

Analýza dominance A C C D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Zn [mg] - ŽC + pyrolýza 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 9 700,00 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Zn [mg] - ŽC + cementárna 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 9 700,00 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Zn [mg] - ŽC + recyklace 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 9 700,00 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

010101 [mg] - ŽC + pyrolýza 590 000,00 3 600,00 730,00 950,00 686,00 595 966,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

010101 [mg] - ŽC + cementárna 590 000,00 3 600,00 730,00 950,00 686,00 595 966,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

010101 [mg] - ŽC + recyklace 590 000,00 3 600,00 730,00 950,00 686,00 595 966,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

010102 [mg] - ŽC + pyrolýza 320 000,00 23 000,00 780 000,00 15 000,00 32 208,00 1 170 208,00 

% 27 2 67 1 3 100 

Analýza dominance B D A D D 
 

010102 [mg] - ŽC + cementárna 320 000,00 23 000,00 780 000,00 15 000,00 9 504,00 1 147 504,00 

% 28 2 68 1 1 100 

Analýza dominance B D A D D 
 

010102 [mg] - ŽC + recyklace 320 000,00 23 000,00 780 000,00 15 000,00 52 800,00 1 190 800,00 

% 27 2 66 1 4 100 

Analýza dominance B D A D D 
 

100202 [mg] - ŽC + pyrolýza 220 000,00 1 400,00 280,00 370,00 264,00 222 314,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

100202 [mg] - ŽC + cementárna 220 000,00 1 400,00 280,00 370,00 259,00 222 309,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

100202 [mg] - ŽC + recyklace 220 000,00 1 400,00 280,00 370,00 275,00 222 325,00 

% 99 1 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

100101 [mg] - ŽC + pyrolýza 60 000,00 6 500,00 240 000,00 4 700,00 10 560,00 321 760,00 

% 19 2 75 1 3 100 

Analýza dominance C D A D D 
 

100101 [mg] - ŽC + cementárna 60 000,00 6 500,00 240 000,00 4 700,00 3 010,00 314 210,00 

% 19 2 76 1 1 100 

Analýza dominance C D A D D 
 

100101 [mg] - ŽC + recyklace 60 000,00 6 500,00 240 000,00 4 700,00 17 952,00 329 152,00 

% 18 2 73 1 5 100 

Analýza dominance C D A D D 
 

010505 [mg] - ŽC + pyrolýza 3 100,00 2 700,00 510,00 280,00 216,00 6 806,00 

% 46 40 7 4 3 100 

Analýza dominance B B C D D 
 

010505 [mg] - ŽC + cementárna 3 100,00 2 700,00 510,00 280,00 195,00 6 785,00 

% 45 40 8 4 3 100 

Analýza dominance B B C D D 
 

010505 [mg] - ŽC + recyklace 3 100,00 2 700,00 510,00 280,00 259,00 6 849,00 

% 45 40 7 4 4 100 

Analýza dominance B B C D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

010508 [mg] - ŽC + pyrolýza 2 400,00 2 100,00 400,00 220,00 169,00 5 289,00 

% 45 40 8 4 3 100 

Analýza dominance B B C D D 
 

010508 [mg] - ŽC + cementárna 2 400,00 2 100,00 400,00 220,00 153,00 5 273,00 

% 46 40 8 4 3 100 

Analýza dominance B B C D D 
 

010508 [mg] - ŽC + recyklace 2 400,00 2 100,00 400,00 220,00 201,00 5 321,00 

% 45 39 8 4 4 100 

Analýza dominance B B C D D 
 

NL [mg] - ŽC + pyrolýza 160 000,00 400,00 1 000,00 2 000,00 111,00 163 511,00 

% 98 0 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

NL [mg] - ŽC + cementárna 160 000,00 400,00 1 000,00 2 000,00 79,00 163 479,00 

% 98 0 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

NL [mg] - ŽC + recyklace 160 000,00 400,00 1 000,00 2 000,00 137,00 163 537,00 

% 98 0 1 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Cl- [mg] - ŽC + pyrolýza 6 100,00 4,00 19,00 2,00 1,00 6 126,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Cl- [mg] - ŽC + cementárna 6 100,00 4,00 19,00 2,00 1,00 6 126,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

Cl- [mg] - ŽC + recyklace 6 100,00 4,00 19,00 2,00 1,00 6 126,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

CHSK [mg] - ŽC + pyrolýza 2 100,00 5,00 7,00 15,00 1,00 2 128,00 

% 99 0 0 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

CHSK [mg] - ŽC + cementárna 2 100,00 5,00 7,00 15,00 1,00 2 128,00 

% 99 0 0 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

CHSK [mg] - ŽC + recyklace 2 100,00 5,00 7,00 15,00 1,00 2 128,00 

% 99 0 0 1 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
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       Příloha M (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

NO3
- [mg] - ŽC + pyrolýza 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

NO3
- [mg] - ŽC + cementárna 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

NO3
- [mg] - ŽC + recyklace 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

BSK5 [mg] - ŽC + pyrolýza 450,00 1,00 2,00 2,00 3,00 458,00 

% 99 0 0 0 1 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

BSK5 [mg] - ŽC + cementárna 450,00 1,00 2,00 2,00 0,00 455,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

BSK5 [mg] - ŽC + recyklace 450,00 1,00 2,00 2,00 0,00 455,00 

% 100 0 0 0 0 100 

Analýza dominance A D D D D 
 

 
 
 
 



Robert Kořínek: Posuzování životního cyklu a porovnání vybraných způsobů materiálového a energetického využití osobní pneumatiky metodou LCA 

2012  209 

 

 
Příloha N 

Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro životní cyklus osobní pneumatiky – hodnocení dopadů 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Abiotické suroviny (ADP) - ŽC + pyrolýza 7,58878E-12 3,38318E-13 2,60715E-12 1,62525E-13 1,25094E-13 1,08219E-11 

% 70 3 24 2 1 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Abiotické suroviny (ADP) - ŽC + cementárna 7,58878E-12 3,38318E-13 2,60715E-12 1,62525E-13 4,65938E-14 1,07434E-11 

% 71 3 24 2 0 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Abiotické suroviny (ADP) - ŽC + recyklace 7,58878E-12 3,38318E-13 2,60715E-12 1,62525E-13 2,05853E-13 1,09026E-11 

% 70 3 24 1 2 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Acidifikace (AP) - ŽC + pyrolýza 5,12912E-12 2,51694E-13 1,77871E-12 1,73509E-13 2,06183E-13 7,53921E-12 

% 68 3 24 2 3 100 

Analýza dominance A D C D D 
 

Acidifikace (AP) - ŽC + cementárna 5,12912E-12 2,51694E-13 1,77871E-12 1,73509E-13 9,38978E-13 8,27201E-12 

% 62 3 22 2 11 100 

Analýza dominance A D C D C 
 

Acidifikace (AP) - ŽC + recyklace 5,12912E-12 2,51694E-13 1,77871E-12 1,73509E-13 1,42961E-13 7,47599E-12 

% 69 3 24 2 2 100 

Analýza dominance A D C D D 
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       Příloha N (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Eutrofizace (EP) - ŽC + pyrolýza 4,70455E-13 6,04007E-14 1,98802E-13 2,29888E-14 6,05396E-14 8,13187E-13 

% 58 7 24 3 7 100 

Analýza dominance A C C D C 
 

Eutrofizace (EP) - ŽC + cementárna 4,70455E-13 6,04007E-14 1,98802E-13 2,29888E-14 3,67198E-13 1,11985E-12 

% 42 5 18 2 33 100 

Analýza dominance B D C D B 
 

Eutrofizace (EP) - ŽC + recyklace 4,70455E-13 6,04007E-14 1,98802E-13 2,29888E-14 1,85757E-14 7,71223E-13 

% 61 8 26 3 2 100 

Analýza dominance A C B D D 
 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) - 
ŽC + pyrolýza 

2,67996E-15 2,24980E-15 1,05981E-15 2,32536E-13 3,10036E-17 2,38556E-13 

% 1 1 0 97 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) - 
ŽC + cementárna 

2,67996E-15 2,2498E-15 1,05981E-15 2,32536E-13 1,25725E-17 2,38538E-13 

% 1 1 0 97 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) - 
ŽC + recyklace 

2,67996E-15 2,2498E-15 1,05981E-15 2,32536E-13 4,90501E-17 2,38574E-13 

% 1 1 0 97 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
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 Příloha N (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Globální oteplování (GWP 100 let) - ŽC + 
pyrolýza 

2,63116E-12 2,05535E-13 1,87773E-12 1,01491E-13 8,87298E-14 4,90465E-12 

% 54 4 38 2 2 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

Globální oteplování (GWP 100 let) - ŽC + 
cementárna 

2,63116E-12 2,05535E-13 1,87773E-12 1,01491E-13 2,13541E-12 6,95133E-12 

% 38 3 27 1 31 100 

Analýza dominance B D B D B 
 

Globální oteplování (GWP 100 let) - ŽC + 
recyklace 

2,63116E-12 2,05535E-13 1,87773E-12 1,01491E-13 1,47454E-13 4,96337E-12 

% 53 4 38 2 3 100 

Analýza dominance A D B D D 
 

Humánní toxicita (HTP inf.) - ŽC + pyrolýza 1,64046E-14 1,60283E-15 2,79919E-14 2,42064E-13 1,94947E-15 2,90012E-13 

% 6 1 10 83 1 100 

Analýza dominance C D C A D 
 

Humánní toxicita (HTP inf.) - ŽC + cementárna 1,64046E-14 1,60283E-15 2,79919E-14 2,42064E-13 5,9454E-15 2,94008E-13 

% 6 1 10 82 2 100 

Analýza dominance C D C A D 
 

Humánní toxicita (HTP inf.) - ŽC + recyklace 1,64046E-14 1,60283E-15 2,79919E-14 2,42064E-13 1,98213E-15 2,90045E-13 

% 6 1 10 83 1 100 

Analýza dominance C D C A D 
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       Příloha N (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Úbytek stratosférického ozonu (ODP) - ŽC + 
pyrolýza 

0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Úbytek stratosférického ozonu (ODP) - ŽC + 
cementárna 

0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Úbytek stratosférického ozonu (ODP) - ŽC + 
recyklace 

0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Tvorba fotooxidantů (POCP) - ŽC + pyrolýza 1,07161E-12 8,89100E-14 2,84204E-13 4,32013E-14 5,38806E-14 1,54181E-12 

% 70 6 18 3 3 100 

Analýza dominance A C C D D 
 

Tvorba fotooxidantů (POCP) - ŽC + cementárna 1,07161E-12 8,891E-14 2,84204E-13 4,32013E-14 1,23802E-13 1,61173E-12 

% 66 6 18 3 8 100 

Analýza dominance A C C D C 
 

Tvorba fotooxidantů (POCP) - ŽC + recyklace 1,07161E-12 8,891E-14 2,84204E-13 4,32013E-14 2,86795E-14 1,51661E-12 

% 71 6 19 3 2 100 

Analýza dominance A C C D D 
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Příloha N (pokračování) 

 
Těžba Doprava Výroba D200+Užití Nakládání Celkem 

Ionizující záření (RAD) - ŽC + pyrolýza 0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Ionizující záření (RAD) - ŽC + cementárna 0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Ionizující záření (RAD) - ŽC + recyklace 0 0 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) - ŽC + pyrolýza 5,26675E-16 2,03953E-16 2,90597E-17 1,55594E-12 9,30234E-18 1,55671E-12 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) - ŽC + cementárna 5,26675E-16 2,03953E-16 2,90597E-17 1,55594E-12 7,11016E-18 1,55671E-12 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) - ŽC + recyklace 5,26675E-16 2,03953E-16 2,90597E-17 1,55594E-12 1,23169E-17 1,55671E-12 

% 0 0 0 100 0 100 

Analýza dominance D D D A D 
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Příloha O 
Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro jednotlivé způsoby nakládání s odpadní 
pneumatikou – elementární toky 

  D100+Pyr D100+Cem D100+Rec Celkem 

Energie [MJ] 7,25 2,57 12,09 21,91 

% 33 12 55 100 

Ropa [mg] 15 300,00 13 728,00 18 480,00 47 508,00 

% 32 29 39 100 

Plyn/kondenzát [mg] 6 800,00 2 429,00 11 616,00 20 845,00 

% 33 12 56 100 

Uhlí [mg] 163 680,00 48 048,00 279 840,00 491 568,00 

% 33 10 57 100 

N2 [mg] 100,00 100,00 106,00 306,00 

% 33 33 35 100 

Fe [mg] 898,00 845,00 898,00 2 641,00 

% 34 32 34 100 

Chlorid sodný (NaCl) [mg] 28,00 27,00 29,00 84,00 

% 33 32 35 100 

Vápenec (CaCO3) [mg] 185,00 180,00 190,00 555,00 

% 33 32 34 100 

Síra - elementární [mg] 4,00 4,00 4,00 12,00 

% 33 33 33 100 

Bauxit [mg] 4,00 4,00 4,00 12,00 

% 33 33 33 100 

Spotřeba vody [l] 501 600,00 79 200,00 285 120,00 865 920,00 

% 58 9 33 100 

PM10 [mg] 401,00 1 003,00 686,00 2 090,00 

% 19 48 33 100 

Analýza dominance C B B 
 

CO [mg] 8 976,00 528,00 1 109,00 10 613,00 

% 85 5 10 100 

Analýza dominance A D C 
 

CO2 [mg] 554 400,00 13 759 680,00 924 000,00 15 238 080,00 

% 4 90 6 100 

Analýza dominance D A C 
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Příloha O (pokračování) 

 
D100+Pyr D100+Cem D100+Rec Celkem 

SO2 [mg] 2 059,00 2 112,00 3 485,00 7 656,00 

% 27 28 46 100 

Analýza dominance B B B 
 

NOx [mg] 7 920,00 48 048,00 2 429,00 58 397,00 

% 14 82 4 100 

Analýza dominance C A D 
 

CH4 [mg] 528,00 248,00 845,00 1 621,00 

% 33 15 52 100 

Analýza dominance B C A 
 

010101 [mg] 686,00 686,00 686,00 2 058,00 

% 33 33 33 100 

Analýza dominance B B B 
 

010102 [mg] 32 208,00 9 504,00 52 800,00 94 512,00 

% 34 10 56 100 

Analýza dominance B C A 
 

100202 [mg] 264,00 259,00 275,00 798,00 

% 33 32 34 100 

Analýza dominance B B B 
 

100101 [mg]       10 560,00 3 010,00 17 952,00 31 522,00 

% 34 10 57 100 

Analýza dominance B C A 
 

010505 [mg] 216,00 195,00 259,00 670,00 

% 32 29 39 100 

Analýza dominance B B B 
 

010508 [mg] 169,00 153,00 201,00 523,00 

% 32 29 38 100 

Analýza dominance B B B 
 

NL [mg] 111,00 79,00 137,00 327,00 

% 34 24 42 100 

Analýza dominance B C B 
 

Cl- [mg] 1,00 1,00 1,00 3,00 

% 33 33 33 100 

Analýza dominance B B B 
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Příloha O (pokračování) 

CHSK [mg] 1,00 1,00 1,00 3,00 

% 33 33 33 100 

Analýza dominance B B B 
 

BSK5 [mg] 3,00 0,00 0,00 3,00 

  100 0 0 100 

  A D D 
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Příloha P 
Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro jednotlivé způsoby nakládání s odpadní 
pneumatikou – hodnocení dopadů 

  D100+Pyr D100+Cem D100+Rec Celkem 

Abiotické suroviny (ADP) 1,25094E-13 4,65938E-14 2,05853E-13 3,7754E-13 

% 33 12 55 100 

Analýza dominance B C A 
 

Acidifikace (AP) 2,06183E-13 9,38978E-13 1,42961E-13 1,28812E-12 

% 16 73 11 100 

Analýza dominance C A C 
 

Eutrofizace (EP) 6,05396E-14 3,67198E-13 1,85757E-14 4,46314E-13 

% 14 82 4 100 

Analýza dominance C A D 
 

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP 
inf.) 

3,10036E-17 1,25725E-17 4,90501E-17 9,26261E-17 

% 33 14 53 100 

Analýza dominance B C A 
 

Globální oteplování (GWP 100 
let) 

8,87298E-14 2,13541E-12 1,47454E-13 2,37159E-12 

% 4 90 6 100 

Analýza dominance D A C 
 

Humánní toxicita (HTP inf.) 1,94947E-15 5,9454E-15 1,98213E-15 9,87699E-15 

% 20 60 20 100 

Analýza dominance C A C 
 

Úbytek stratosférického ozonu 
(ODP) 

0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Tvorba fotooxidantů (POCP) 5,38806E-14 1,23802E-13 2,86795E-14 2,06362E-13 

% 26 60 14 100 

Analýza dominance B A C 
 

Ionizující záření (RAD) 0 0 0 0 

% 
Kategorie dopadu není zasažena 

Analýza dominance 

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) 9,30234E-18 7,11016E-18 1,23169E-17 2,87294E-17 

% 32 25 43 100 

Analýza dominance B C B 
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Příloha Q 
Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro různé dopravní vzdálenosti při dopravě 
odpadních pneumatik – elementární toky 

  
ŽC+Pyr (100 

km) 
ŽC+Pyr (300 

km) 
Rozdíl % 

010508 [mg] 5 289,00 5 579,00 290,00 5 

010505 [mg] 6 806,00 7 171,00 365,00 5 

NOx [mg] 100 820,00 101 876,00 1 056,00 1 

CO [mg] 59 776,00 60 304,00 528,00 1 

CH4 [mg] 37 328,00 37 592,00 264,00 1 

Ropa [mg] 5 084 300,00 5 110 184,00 25 884,00 1 

PM10 [mg] 23 901,00 24 002,00 101,00 0 

CO2 [mg] 30 374 400,00 30 458 880,00 84 480,00 0 

Energie [MJ] 512,37 513,67 1,30 0 

100202 [mg] 222 314,00 222 842,00 528,00 0 

010101 [mg] 595 966,00 597 286,00 1 320,00 0 

Fe [mg] 778 238,00 779 927,00 1 689,00 0 

Bauxit [mg] 4 235,00 4 242,00 7,00 0 

SO2 [mg] 206 159,00 206 423,00 264,00 0 

Vápenec (CaCO3) [mg] 361 702,00 362 045,00 343,00 0 

CHSK [mg] 2 128,00 2 130,00 2,00 0 

NL [mg] 163 511,00 163 643,00 132,00 0 

Plyn/kondenzát [mg] 1 867 800,00 1 868 920,00 1 120,00 0 

010102 [mg] 1 170 208,00 1 170 734,00 526,00 0 

Cl- [mg] 6 126,00 6 128,00 2,00 0 

Spotřeba vody [l] 319 871 600,00 319 940 240,00 68 640,00 0 

N2 [mg] 1 600 633,00 1 600 834,00 201,00 0 

Chlorid sodný [mg] 460 217,00 460 273,00 56,00 0 

Síra - elementární [mg] 140 036,00 140 043,00 7,00 0 

Zn [mg] 1 020 001,00 1 020 002,00 1,00 0 

Uhlí [mg] 5 613 680,00 5 613 680,00 0,00 0 

Kaučuk [mg] 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0 

Oxid křemičitý [mg] 89 026,00 89 026,00 0,00 0 

Zn [mg] 9 700,00 9 700,00 0,00 0 

100101 [mg]       321 760,00 321 760,00 0,00 0 

NO3
- [mg] 2 000,00 2 000,00 0,00 0 

BSK5 [mg] 458,00 458,00 0,00 0 
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Příloha R 
Strukturalizační tabulka ABC analýzy pro různé dopravní vzdálenosti při dopravě 
odpadních pneumatik – hodnocení dopadů 

  
100 km + 

technologie 
300 km + 

technologie 
Rozdíl 

Abiotické suroviny 1,25094E-13 1,53E-13 2,76E-14 

Acidifikace 2,06E-13 2,33E-13 2,69E-14 

Eutrofizace 6,05E-14 6,86E-14 8,08E-15 

Ekotoxicita 
sladkovodní 

3,10E-17 4,17E-17 1,07E-17 

Globální oteplování 8,87E-14 1,04E-13 1,53E-14 

Humánní toxicita 1,95E-15 2,08E-15 1,34E-16 

Tvorba fotooxidantů 5,38806E-14 6,41E-14 1,02E-14 

Ekotoxicita 
terestrická  

9,30234E-18 2,23E-17 1,30E-17 
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