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Abstrakt 

Disertační práce se věnuje hodnocení životních cyklů (LCA) výroby 1 MJ 
elektrické energie v jaderné a ve větrné elektrárně v České republice. V teoretické části 
práce jsou rozebrány dosavadní poznatky o LCA, popsány postupy aplikování této analýzy 
i využité hodnotící metodiky. Stejně tak je tu rozebrán i systémový popis jaderné a větrné 
elektrárny. V krátkém přehledu jsme obeznámeni s principem fungování zkoumaných 
zařízení i s jejich technickým popisem. Praktická část práce se zabývá modelováním 
životního cyklu u jaderné elektrárny Temelín a u větrné elektrárny Vestas V80 2 MW 
využitím metodiky LCA. Jsou tu popsány a vyčísleny materiální a energetické toky pro 
všechny fáze životních cyklů zkoumaných zařízení, a transformovány pro vytvoření 
inventarizační analýzy. Referenční tokem je celková výroba elektrické energie daného 
zařízení a funkční jednotkou je 1 MJ elektrické energie. V závěru praktické části je také 
zahrnuto srovnání environmentálních dopadů výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné 
elektrárně a ve větrné elektrárně. Dopady na životní prostředí jsou hodnoceny na základě 
kategorií dopadů získaných aplikováním hodnotících metodik CML-IA a Eco-indicator 99. 
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(LCI), hodnocení environmentálních dopadů životného cyklu (LCIA) 

  



Abstract 

The dissertation work deals with Life Cycles Assessment (LCA) of the production 
1 MJ of electricity in nuclear and wind power plant in the Czech Republic. In the 
theoretical part of the thesis are analyzed the present knowledge of LCA, the procedures 
for applying the analysis and used evaluation methodologies. Likewise, there is analyzed 
description of the system of nuclear and wind power. In short summary, are here described 
the principles of studied facilities with their technical specifications. The practical part of 
the thesis deals with the modeling life cycle of a nuclear power plant Temelin and wind 
turbines Vestas V80 2 MW using LCA methodology. There are described and evaluated 
the material and energy flows for all phases of the life cycle studied facilities, and 
transformed to create inventory analysis. The reference flow is the total power production 
of the facility and the functional unit is 1 MJ of electricity. In the end of practical part is 
also included comparison of the environmental impacts of the production of 1 MJ of 
electricity in nuclear power and wind power plant. Environmental impacts are evaluated on 
the basis of the impact categories obtained by applying evaluation methodologies CML-IA 
and Eco-indicator 99. 

 

Keywords: 

nuclear power plant, Vestas V80 wind turbine, electricity production, 1MJ, Life 
Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Inventory Analysis (LCI), Life Cycle Impact 
Analysis (LCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracoval samostatně, podle pokynů 
školitele, s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 1/2010 disertační 
práce a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských 
studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

 

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU 
Ostrava. 

 

 

 

V Ostravě dne: 15. června 2014      Ing. Juraj Turjak        

  



Motivace 

Cílem dizertační práce bylo zhodnocení environmentálního dopadu výroby 1 MJ 
elektrické energie vyrobeného v jaderné a ve větrné elektrárně. Tímto tématem jsem se 
rozhodl zabývat, protože energetika patří mezi odvětví, které ve velké míře znečišťují 
životní prostředí. Hrozby z globálního oteplování způsobeného používáním fosilních paliv 
a zatím omezený podíl obnovitelných zdrojů energie aktivizují představitelů vlád, 
výzkumných, průmyslových a dalších společností, ekologických organizací i občanů.  

Proto nezbytnou součástí vědeckých prognóz vývoje lidstva jsou i problémy 
zabezpečení dostatku energie a zároveň zajištění kvalitního životního prostředí. Sladění 
vztahů energetiky a životního prostředí je v současnosti jedním z nejzávažnějších 
strategických úkolů řešení globálních environmentálních problémů. 

V souvislosti s energií a energetickou soběstačností každého státu je přitom na 
prvním místě otázka efektivního využití domácích zásob surovin, nebo schopnosti co 
nejefektivněji využít přírodních podmínek určitých lokalit.  

Instalovaný výkon zařízení využívajících obnovitelnou energii v posledních letech 
v České republice roste. Avšak tyto zdroje nejsou samy schopny vyřešit poptávku po 
elektřině a jejich role bude pravděpodobně pouze doplňková. Nastoluje se nám tu otázka, 
do jaké míry jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie šetrnější k životnímu 
prostředí oproti zařízením využívajících neobnovitelné zdroje energie. 
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1. Úvod 

V  České Republice se vyrobilo v roku 2011 kolem 57,1 % elektrické energie 
v parních (uhelných) elektrárnách, 32,3 % v jaderných elektrárnách, 4,5 % 
v paroplynových a plynových elektrárnách, 3,2 % ve vodních elektrárnách, 0,5 % ve 
větrných elektrárnách a až 2,4 % ve fotovoltaických elektrárnách. Stále jsou teda hlavním 
producentem energie v ČR zařízení využívající neobnovitelné zdroje (uhlí, uran) a uvažuje 
se o rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další dva bloky, které je v rozhodovací fázi.  

V posledních letech nastává i rozmach obnovitelných zdrojů energií – větrná 
energie, sluneční, či fotovoltaická energie, o čem svědčí zájem jak investorů, tak i 
veřejnosti. Např. celkový instalovaný výkon větrných elektráren byl navýšen ze 193 MW v 
roku 2009 na 219 MW v roku 2011 a u fotovoltaických ze 464 MW v roku 2009 na 1971 
MW v roku 2011. 

Tabulka č. 1: Instalovaný výkon, výroba elektrické energie u jednotlivých typů energetických 
zařízení v České republice 

 

Pozn.: Výroba elektřiny, představuje bilanci elektřiny ES ČR za období leden až prosinec 2009 a 2011 
vyjádřenou brutto. Paroplynové (PPE) a plynové (PSE) elektrárny mají společnou hodnotu výroby elektřiny. 
Pro přečerpávací (PVE) elektrárny nebyla nalezena hodnota výroby elektřiny.  

Zdroj: ERU 

Pro současnou moderní dobu je proto charakteristický trend zlepšovaní stavu 
životního prostředí s upřednostňováním zařízení a služeb s co nejmenším dopadem na 
životní prostředí. Je tedy přijatelnější preferování alternativních zdrojů využívajících 
obnovitelnou energii, nebo neobnovitelných zdrojů energií. Rozhodování u jejich výběru je 
ovlivněno mnohými faktory: ekonomicko-energetické, geograficko-geologické a 
environmentální. 
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Ekonomicko-energetické faktory nám stanovují velikost poptávky, velikost 
výkupních a prodejních cen energií a schopnost pokrytí poptávky pomocí jednotlivých 
zdrojů energií. 

Implikováním ekonomicko-energetických faktorů do hospodářské politiky České 
republiky se zaobírá Státní energetická koncepce (SEK). Je výrazem státní odpovědnosti za 
vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné 
ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní 
prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost 
stát naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického 
hospodářství. Koncepce byla schválena vládou ČR usnesením č. 211 ze dne 10. 3. 2004.  

Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, 
jichž chce stát dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu 
příštích 30 let, v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Při volbě priorit, cílů a 
souboru nástrojů státní energetické koncepce jsou respektována hlediska energetická, 
ekologická, ekonomická a sociální. 

Environmentální faktory nám poukazují, jaký možný dopad budou mít jednotlivá 
zařízení na životní prostředí, či na zdraví lidí v dané lokalitě. Existuje mnoho impaktů, 
které mají jednotlivá zařízení na životní prostředí – znečisťovaní ovzduší, půdy, vody, 
tvorba velkého množství odpadů, případně tvorba nebezpečného odpadu, narušování 
krajinného rázu, záběr půdy a jiné [6].  

Z pohledu dopadu na životní prostředí je situace jiná. Uhelné elektrárny jsou jasně 
největší znečišťovatelé. Někdo může tvrdit, že větrné elektrárny neprodukují skoro žádna 
emise a zabírají malé množství půdy oproti jaderným elektrárnám, co je pravda. Pokud 
bychom srovnávali množství vyprodukované energie s velikosti záběru půdy větrné 
elektrárny s jinými zařízení, výsledky by už nebyli až tak jednoznačné. Z obnovitelných 
zdrojů je větrná energie územně nejefektivnější, oproti biomase je to přibližně tři až 
desetkrát [6].  

Srovnáním záběru půdy jedné větrné elektrárny o výkonu 2 MW a jaderné 
elektrárny Temelín (JETE) o výkonu 2x1000 MW k množství vyprodukované elektrické 
energie zjistíme, že Temelín je územně efektivnější. Rozloha celého areálu jaderné 
elektrárny Temelín je 143 ha s průměrnou roční produkcí elektrické energie okolo 12,5 – 
13 mil. MWh. Rozloha větrné elektrárny je okolo 0,15 ha. Pokud bychom chtěli započítat i 
jej přístupové cesty, tak by byla celková rozloha až 0,3 ha. U 2MW větrné elektrárny se 
předpokládá 21% účinnost s průměrnou roční produkcí energie okolo 4000 MWh. Na 
rozloze 143 Ha bychom mohli teda vybudovat 954 větrných elektráren s jejich přibližnou 
roční produkcí elektrické energie 3,816 mil. MWh. Obrázek č. 1 nám graficky znázorňuje, 
jakou velkou plochu zabírá Temelín a jakou větrná elektrárna [6].   
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Obrázek č. 1: Porovnání rozdílu záběru plochy jaderné elektrárny a větrné elektrárny 

Geologicko-geografické faktory jsou dané přírodními podmínkami – umístnění 
zařízení do prostředí. Např. na umístnění větrné elektrárny je nutná určitá rychlost a doba 
foukání větru v dané lokalitě, vzdálenost od obydlí apod. U jaderných elektráren je zas 
nutné určité geologické podloží, blízkost řeky pro čerpání vody potřebné na chlazení, či 
jako moderátoru po chemické úpravě apod. [6]. 

Hodnocení a komparace jednotlivých zdrojů energií je reakcí na neustávající 
polemiku v upřednostňování zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie 
ve srovnání se zařízeními vyrábějícími energii z neobnovitelných zdrojů energie. Je proto 
lepší preferování obnovitelných, nebo neobnovitelných zdrojů energie?  

Všeobecně můžeme říci, že není důležité upřednostňovat zařízení využívající 
obnovitelné zdroje před neobnovitelnými zdroji energií, nebo naopak. Důležité je, aby 
dané zařízení mělo po splnění své účelové funkce nejmenší dopad na životní prostředí. 
Jednou z možností jak zjistit potenciální dopad daného zařízení na životní prostředí a pak i 
jeho srovnání s jiným typem zařízení je vytvoření studie pomocí metody LCA (Life-Cycle 
Assessment). 
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1.1. Cíle disertační práce 

Předmětem hodnocení této disertační práce jsou zařízení vyrábějící elektrickou 
energii z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů v České republice. Technologickým 
zástupcem zařízení vyrábějících elektrickou energii z neobnovitelných zdrojů energie je 
jaderná elektrárna Temelín s tlakovodními reaktory typu VVER 1000, model V320 s 
instalovaným výkonem 2x1000 MW. Jako palivo se využívá spékaný UO2 s mírným 
obsahem štěpitelného izotopu 235U92. Technologickým zástupcem zařízení vyrábějících 
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie je větrná elektrárna typu Vestas V80 
s instalovaným výkonem 2 MW.  

Účelem této disertační práce je posouzení a porovnání dopadu na životní prostředí z 
výroby 1 MJ elektrické energie u těchto zařízení využitím metody LCA.  

Pro tuto disertační práci jsou stanoveny 3 následující hlavní cíle: 

• Vytvoření životního cyklu jaderné elektrárny v České republice, konkrétně jaderné 
elektrárny Temelín, jako zařízení vyrábějící elektrickou energii z neobnovitelného 
zdroje energie. 

Dílčí cíle: 

• Zhodnocení energetických a materiálových toků JETE a stanovení rozsahu 
jednotlivých vstupů a výstupů ve všech fázích jejího životního cyklu. 

• Posouzení a analýza výsledů podle endpointové metodiky LCIA (Life Cycle 
Impact Assessment) Eco-indicator 99 a midpointové metodiky LCIA CML-
IA. 

• Vytvoření životního cyklu větrné elektrárny v České republice s instalovaným výkonem 
2 MW, jako technologického zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelného 
zdroje energie. 

Dílčí cíle: 

• Zhodnocení energetických a materiálových toků větrné elektrárny a 
stanovení rozsahu jednotlivých vstupů a výstupů ve všech fázích jejího 
životního cyklu. 

• Posouzení a analýza výsledů podle endpointové metodiky LCIA Eco-
indicator 99 a midpointové metodiky LCIA CML-IA. 

• Komparace výsledků získaných studiemi LCA u posuzovaných zařízení a stanovení 
dopadů na životní prostředí z výroby 1 MJ elektrické energie.  
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2. Teoretické předpoklady – metoda LCA 

K vytvoření životních cyklů produktů, hmatatelných výrobků, či služeb a 
k porovnávání jejich environmentálních dopadů se využívá metoda LCA, neboli 
posuzování životního cyklu. Jedná se o analyticky orientovaný informační nástroj, kterým 
zpracujeme a vyhodnotíme materiálové a energetické toky daných zařízení (služeb) a tudíž 
nám zpětně dovoluje vybrat mezi alternativními zařízeními (službami) taková, jejichž 
životní cyklus bude v rámci technologických možností minimalizovat dopad na životní 
prostředí. Metodou jsme schopný relevantně a objektivně vyhodnotit dopady zařízení na 
jednotlivé složky životního prostředí a kompletně posoudit materiálové a energetické toky 
těchto zařízení od jejich počátku až po konec [2], [5], [12]. 

Primárně byla metoda určena pro interní účely organizací – hodnocení konkrétních 
produktů (pojem produkt zahrnuje výrobky a služby). Původním cílem bylo najít zlepšení 
životního cyklu produktu nebo vybrat variantu s nižším dopadem na životní prostředí. 
Dnes je aplikace této metody rozšířena o snahu ovlivnit výběr spotřebitelů, investorů a 
vládní politiku (za účelem strategického plánování, určení priorit, atd.) [3].  

Přestože metoda LCA pracuje s údaji využívání zdrojů, množství pevných odpadů, 
emisí znečišťujících látek a spotřebami energií, neurčuje ekonomické nebo sociální aspekty 
produktů, díky ní je možné předvídat jen všeobecné environmentální dopady (např. 
problém globálního oteplování způsobený emisemi CO2 po dobu životního cyklu 
produktu) [14], [15]. 

Struktura metody LCA je pevně dána a uskutečňuje se podle mezinárodních norem 
řady ISO 14 040 - 49. Jedná se o standardizovaný systematický postup, který zajišťuje 
srovnatelnost výsledků a umožňuje základní kontrolu kvality dat a porovnávání vlivů na 
životní prostředí [1].  

Postup zpracování LCA je normou rozdělen do čtyř fází:  

• stanovení cílů a rozsahu,  

• inventarizační analýza,  

• hodnocení dopadů životního cyklu, 

• interpretace výsledků [1], [3].  

Kromě časové návaznosti platí mezi těmito fázemi iterativní vztah, kde poznatky 
z jedné fáze mohou ovlivnit východiska fáze předcházející, kterou je potřeba přehodnotit a 
pokračovat opět k fázi následující. Tento postup přispívá k ucelenosti a konzistenci studie a 
její předkládaných výsledků. Znázorněn je na obrázku č. 2 [3]. 
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Obrázek č. 2: Postup zpracování studie LCA – jednotlivé fáze a jejich vzájemný vztah 

2.1. Stanovení cílů a rozsahu 

Prvotní fáze „Stanovení cílů a rozsahu“ stanoví základní rámec, který je nutné 
dodržet, protože z něho vycházejí ostatní fáze. Pro studie LCA je důležité definovat komu 
a za jakým účelem jsou její výsledky určeny. Výsledek studie LCA může být použit pro 
interní účely organizace (posouzení technologií a produktů s cílem identifikovat možnosti 
pro snížení jejich dopadu na životní prostředí) nebo externí účely (propagace produktu - 
ekoznačení, EDP) [3].  

Rozsah pak musí být stanoven tak, aby bylo zajištěno, že šíře, hloubka a 
podrobnost studie jsou vzájemně v souladu a dostatečně odpovídají cíli. Pro definování 
rozsahu LCA studie je nutno ve studii popsat následující kroky [1], [3], [12]: 

• produktový systém, 

• funkci produktového systému, 

• funkční jednotku produktového sytému a referenčního toku, 

• hranice systému, 

• předpoklady a omezení studie, 

• požadavky na množství a kvalitu dat, 

• alokace, 

• vybrané kategorie environmentálních dopadů vč. metodologie, 

• použitá interpretace [1], [12].  

2.1.1 Produktový systém a jeho funkce 

Produktový systém je celek tvořený všemi procesy a operacemi podílejícími se na 
jednotlivých fázích životního cyklu produktu. Při zpracování LCA studií sestává z toků 
a procesů. Toky jsou spojnice procesů, kdy jeden tok je výstupem z procesu 
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předcházejícího a zároveň je vstupem do procesu následného. Propojení jednotlivých 
procesů a tím i určení jejich vzájemné pozice je realizováno materiálovými a 
energetickými toky. Při modelování produktového systému je důležité dodržovat návaznost 
procesů [4], [16].  

Procesy jsou jednotlivé operace přeměňující vstupy na výstupy. Složitější procesy 
se skládají z vnitřních podprocesů. Proces, který již není dále dělen v modelu 
produktového systému na podprocesy, se nazývá jednotkový proces. Vzájemným 
propojením jednotkových procesů dochází k vyprodukování požadované funkci 
produktového systému (výrobku nebo služby např. výroba elektrické energie). Rozdělení 
na jednotkové procesy (obrázek č. 3) usnadňuje identifikaci vstupů a výstupů 
produktového systému. Jednotkové procesy jsou spojeny toky meziproduktů, odpadů, s 
ostatními produktovými systémy jsou spojeny tzv. produktovými toky a se životním 
prostředím toky elementárními [4], [16].  

 

 

Obrázek č. 3: Soubor jednotkových procesů v produktovém systému 

2.1.2 Funkční jednotka a referenční tok 

Protože jedním z cílů je komparace různých typů zařízení, je nutná transparentnost 
podmínek, za jakých budou vytvářeny životní cykly jednotlivých produktů. Z hlediska 
možnosti srovnání je nejdůležitější nadefinování vhodné srovnávací funkce. Zvolenou 
funkci produktového systému (posuzovaného zařízení) kvantifikuje a specifikuje funkční 
jednotka, čímž umožňuje porovnatelnost různých produktových systémů mezi sebou. 
Poskytuje základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy modelování produktového 
systému a slouží jako referenční jednotka ve studii LCA. Významnost stanovení funkční 
jednotky je v pochopení vztahu environmentálních dopadů ne ke konkrétnímu zařízení, ale 
k velikosti jeho funkce. Teda k množství služby, kterou nám dané zařízení poskytuje [4], 
[16].  
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U zařízení vyrábějících elektrickou energii je výhodné použít jako referenční 
jednotku 1 MJ elektrické energie dodané do rozvodné sítě (případně jednotku 1 kWh). 
Následně je možnost srovnání získaných výsledků vztažených na jednotku 1 MJ s LCA 
studiemi jiných zařízení produkujících elektrickou energii. Nesprávným určením funkční 
jednotky a referenčního toku bychom eliminovali tuto možnost srovnání [3], [4]. 

Referenčním tokem pak rozumíme množství produktů (vstupů) potřebných ke 
splnění funkce produktového systému, vyjádřené k funkční jednotce. Funkční jednotka 
musí být pro oba posuzované systémy stejná, zatímco referenční toky jednoho produktu se 
liší pro obě posuzované varianty [4], [16].  

2.1.3 Hranice systému 

Každý životní cyklus zařízení je spjatý s velkým počtem procesů, proto nezbytným 
krokem je stanovení hranic systému. Hranice systému určí, které procesy budou zahrnuty 
do schématu produktu a které nikoli, tedy oddělí té podstatné od nepodstatných. Nastavení 
hranic produktového systému by tedy mělo být o systému vypovídající, nemělo by však 
docházet k tomu, aby byly ze studie vynechány významné vstupy a výstupy (obrázek č. 4). 
Volba hranic systému se provádí s ohledem na studované procesy, studované 
environmentální dopady a zvolenou komplexnost studie. Nezahrnutí jakýchkoli stádií 
životního cyklu, procesů nebo dat musí být jasně a logicky zdůvodněno a vysvětleno [4], 
[18]. 

 

Obrázek č. 4: Příklad ohraničeného produktového systému LCA 

Při vymezení hranic systému se doporučuje vynechat energetické vstupy. Jejich 
množství (velikost) je vzhledem k množství (velikosti) produktového systému malé, tím 
dojde ke zjednodušení studie. Kritériem pro vyloučení určitého toku bývá jeho 
procentuální významnost k celkovým vstupům, či výstupům do produktového systému, či 
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jeho podíl na výsledných environmentálních dopadech. V případě materiálových vstupů je 
potřeba brát v úvahu strategickou důležitost daného materiálového vstupu, a pokud je to 
možné a nepřesahuje zmíněnou hranici 1-5 %, pak i tento ze studie vynechat. Úroveň 
procent použitou pro vyřazení nevýznamných toků označujeme jako cut-off kritérium. 
Avšak musíme brát v úvahu, že některé toky zanedbatelné hmotnosti, nemusí být 
zanedbatelné z hlediska environmentálního dopadu. Grafické znázornění systému dává 
lépe pochopit jeho jednotkové procesy i nastavení hranic, je tedy vhodné tato grafická 
znázornění včleňovat do LCA studií [4], [16], [18].  

Hranice systému také definují geografický i časový rozsah studie. Geografický 
rozsah, teda určení přesné lokalizace studie je důležité pro environmentální aspekty 
různých materiálových a energetických toků. Dvě totožná zařízení s rozličnou lokalitou 
nemůžou mít stejné výsledky LCA studie, protože jejich environmentální dopady můžou 
být různé v různých geografických podmínkách. Časový rozsah je třeba jednoznačně zvolit 
a vztáhnout ke zvolené charakteristice produktového systému (životnost výrobku, časový 
horizont procesů, či doba trvání environmentálních dopadů) [4], [16].  

2.1.4 Požadavky na kvalitu dat 

Procedurální požadavky na data jsou vyjmenovány v ČSN EN ISO 14040 – 14044. 
Kvalita studie LCA, tudíž její co nejpřesnější sestavení a následná správná interpretace je 
zásadním způsobem ovlivněna vhodností použitých dat. Kvalitní údaje by měly být přesné, 
úplné, reprezentativní, ucelené, reprodukovatelné, věrohodné, transparentní a měly by 
vzniknout na začátku samotné studie [1], [4].  

Pro naplnění těchto požadavků na data by měly být vytvořeny tzv. indikátory 
kvality dat (DQI), které udávají jaká data je potřeba zajistit pro naplnění cíle studie. 
Kvalita údajů vstupujících do studie LCA má být určena z hlediska časového, územního, 
technologického, zdroje dat (musí být určeno, zda jsou požadována primární data, nebo 
mohou být použita data sekundární), jejich přesnosti aj. Jedná se o určení veškerých 
požadavků na vstupní data, například: oblast Střední Evropa, čas po roce 1990, průměrná 
technologie, naměřené hodnoty (nebo hodnoty stanovené odborným odhadem). V současné 
době však nejsou DQI normou popsány, např. software SimaPro za DQI volí čas, 
geografickou polohu, typ dat, alokaci a nastavení hranic produktového systému [3], [19], 
[82]. 

2.2. Inventarizační analýza 

Sběrem a vztažením údajů k jednotkovým procesům a k funkční jednotce se 
dopracujeme k vyčíslení množství elementárních toků produktového systému vymezeného 
stanovenými hranicemi. Tímto způsobem získáváme údaje potřebné k vytvoření 
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inventarizační analýzy - LCI (Life-Cycle Inventory). Na obrázku č. 5 je znázorněn 
jednotkový proces životního cyklu [17].   

 

Obrázek č. 5: Jednotkový proces životního cyklu 

Inventarizační fáze životního cyklu je teda kvalitativní a kvantitativní soupis všech 
vstupů a výstupů spojujících sledovaný systém se životním prostředím, čili stanovení 
vstupů a výstupů z hlediska materiálů, energií a emisí k jednotkovým procesům. 
Jednotkový proces je nejmenší část produktového systému a již v průběhu shromažďování 
množství dat k těmto procesů musí být data validována. Vztažením dát k referenčnímu 
toku jednotkového procesu a přiřazením k funkční jednotce dojde k určení skutečných 
materiálových a energetických vstupů a výstupů životního cyklu produktu připadajících na 
funkční jednotku. Pro klíčová strategická rozhodnutí je nezbytné mít k dispozici skutečné 
materiálové, energetické a ekonomické toky energetických zařízení. Jednak z hlediska 
plánovaní, ochrany životního prostředí a jednak z hlediska hledání inovativních řešení a 
finančních úspor u daných zařízení [1], [3], [17]. 

U realizace plánu inventarizační analýzy musí být podle normy ISO 14044 
provedeny jednotlivé postupové kroky (obrázek č. 6): příprava pro sběr údajů, sběr údajů, 
validace údajů, vztažení údajů k jednotkovému procesu, vztažení údajů k funkční jednotce, 
agregace údajů – vypočítaní inventarizace, uvedení do souvislosti s hranicemi systému [1], 
[13], [84].  
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Obrázek č. 6: Postupové kroky inventarizační analýzy podle ISO 14044 

Prvním krokem v inventarizační analýze je vytvoření procesního stromu (schématu 
procesních toků) a vyznačení všech energetických a materiálových toků, jež překračují 
hranice systému. Je-li sledovaný systém příliš složitý aneb rozměrný, je vhodné rozdělit jej 
do menších subsystémů a systematicky postupovat od jednoho ke druhému. Z hlediska 
vstupů jde o spotřebu přírodních zdrojů, surovin, materiálů a energií. Z hlediska výstupů 
jde o vnášení látek a energií do ovzduší, vody, půdy a včetně ukládání tuhých odpadů [17]. 
[85] 

Potřebná data se získávají těmito způsoby:  

• přímá měření na místě, 

• pohovory s pracovníky v daném podniku, 

• literární rešerše a hledání v databázích, 

• výpočty, 

• kvalifikovanými odhady [17]. 

 Při získávaní a sběru potřebných dat je nutné dbát na jejich důvěryhodnost a 
adekvátnost. Za nejlepší způsob získávání dat se považuje provedení přímých měření na 
místě. Za nejproblematičtější je získávání dat kvalifikovanými a expertními odhady, kde 
velmi závisí jak na výběru expertů a odhadců, tak i na výběru expertní metody. 
Shromáždění primárních (výrobních) dat z výrob všech produktů vstupujících do 
posuzovaných životních cyklů nemusí být technicky možné, proto je důležitým zdrojem 
dat databáze procesů Ecoinvent [3], [4]. 
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Významným problémem inventarizační analýzy, který se vyskytuje při hodnocení 
sdružených výrob, je tzv. alokace dat (rozebráno v kapitole 3.2.2 Alokace).  

Výstupem inventarizační analýzy je pak inventarizační matice. Tato matice 
poskytuje informace o jednotlivých etapách životního cyklu (jednotkových procesech) z 
pohledu množství vstupů, výstupů, vlivů na životní prostředí (emise do ovzduší, vod, 
půdy) a je základem pro fázi hodnocení dopadů. Vertikálně po sloupcích jsou v matici 
uvedeny jednotlivé etapy životního cyklu zkoumaného produktového systému. 
Horizontálně po řádcích pak jednotlivé vlivy na životní prostředí. Po zpracování 
inventarizační analýzy požaduje norma provést posouzení kvality údajů a citlivostní 
analýzu významných vstupů a výstupů životního cyklu produktu [3], [17], [84].  

2.2.1 Ekovektor produktového systému 

Klíčovým krokem inventarizace je vypočtení ekovektoru produktového systému. 
Jedná se o vyčíslení množství spotřebovaných surovin a množství do prostředí 
emitovaných látek ve vztahu k funkční jednotce vyjádřené referenčním tokem 
posuzovaného produktu. Cílem výpočtu je zjistit výsledné hodnoty všech jednotlivých 
elementárních toků souvisejících právě se zvoleným referenčním tokem. Soubor těchto 
hodnot vztažených na jednotku hlavního výstupu označujeme ekovektor procesu [4], [21]. 

Po sesbírání dat všech procesů jejich vstupů a výstupů, můžeme vypočítat 
ekovektor produktového systému. Obvykle jsou data procesů vztažená k různým 
velikostem - hodnotám (roční spotřeba energie, roční produkce výrobků atd.), proto 
musíme velikosti - hodnoty procesů normalizovat. Pro praktické účely je vhodné 
nevztahovat vstupy a výstupy procesů k referenčnímu toku, ale normalizovat je na 
jednotkové množství výstupu z daného procesu [4], [21]. 

 

Obrázek č. 7: Vztah ekovektorů jednotlivých procesů a výsledného ekovektoru 
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2.2.2 Alokace 

Při zpracovávání inventarizační analýzy se mohou objevit problémy s přiřazením 
vstupů a výstupů produktového systému k jednotlivým produktům, zejména u procesů kde 
dochází k výrobě více produktů. V takových případech se využívají zásady alokace toků a 
úniků.  

 

Obrázek č. 8: Znázornění alokace na procesu 

Jedná se o řešení otázek souvisejících se skutečností, kdy tok vystupující z jednoho 
procesu může být zaústěn do dvou procesů následných nebo se může podílet na vzniku 
dvou různých produktů vznikajících paralelně v jednom procesu (obrázek č. 8). Alokace je 
způsob, jakým budou rozděleny jejich vstupy a výstupy [3], [4], [89].  

Situace výskytu vzniku alokace (graficky znázorněno na obrázku č. 9): 

• Z procesu či skupiny procesů vystupuje větší množství vedlejších produktů 
s různými funkcemi (ropné frakce získané krakováním ropy, či společná 
výroba elektrické energie s teplem v elektrárnách). 

• Do procesu vstupuje více paralelních vstupů (typické pro nakládání 
s odpady). 

• Dochází k recyklaci – opětovnému využití materiálů. Materiál může být 
znovu použit k témuž účelu (uzavřená interní recyklace), či k účelu jinému 
(otevřená externí recyklace – výroba plastových obalů z odpadních plastů či 
energetické využívaní plastových obalů) [4], [20], [96]. 
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Obrázek č. 9: Situace výskytu vzniku alokace 

Alokace vnáší do hodnoceného systému nejistoty, proto všude, kde je to možné, se 
má alokaci vyhnout. Možnosti vyhnutí se alokaci: 

• rozdělením procesu na menší jednotky a shromážděním dalších dat, 

• rozšířením produktového systému o dodatečné funkce, které vedlejší 
produkty přinášejí [3], [89]. 

Pokud se nelze alokaci vyhnout těmito způsoby, má být alokace založena na 
fyzikálních principech (hmotnost produktů, plocha povrchu produktů a jiné). Tam, kde jich 
nelze využít, je možné určit vlastní hledisko, například cenu produktů (alokace na 
ekonomickém základě). To znamená, že toky a úniky procesu, kde se najednou zpracovává 
více produktů, se rozdělí mezi produkty úměrně jejich ceně. Způsob alokace vstupů a 
výstupů produktového systému mezi jeho jednotlivé užité výstupy ovlivňuje celkový 
výsledek studie LCA. Proto norma v případech, kdy je na výběr více způsobů alokace, 
vyžaduje provedení analýzy citlivosti pro alokační postup [3], [4], [96].  

2.3.  Hodnocení dopadů životního cyklu 

Při hodnocení dopadů životního cyklu LCIA (Life Cycle Impact Assessment) se 
převádějí zjištěná množství elementárních toků (ekovektorů jednotlivých toků) na hodnoty 
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veličin vystihujících míru zasažení jednotlivých problémů životního prostředí. Cílem je 
měřitelně porovnat environmentální dopady produktových systémů a vzájemně srovnat 
jejich závažnost pomocí nových kvantifikovatelných veličin jako kategorie dopadu. Princip 
hodnocení spočívá v zjištění potenciálního dopadu jednotlivých položek z inventarizační 
analýzy na životní prostředí a v převedení těchto výstupů na indikátory kategorií dopadu. 
Nejdřív se vyberou kategorie dopadů, jejich indikátory a charakterizační model v závislosti 
na cílech a rozsahu LCA studie [1], [3], [12]. 

2.3.1 Kategorie dopadů, jejich indikátory a charakterizační model 

Kategorie dopadů představují konkrétní problémy životního prostředí (klimatické 
změny, globální oteplování, apod.), ke kterým je potřeba převést environmentální interakce 
produktových systémů vyjádřené ekovektory (obvykle hmotnostně). Kategorie dopadů 
používáme k posuzování, který produkt se významněji podílí na zhoršování stavu 
životního prostředí. Proto by měl být u každé kategorie dopadu popsán její 
environmentální mechanizmus (působení produktového systému na životní prostředí) a 
charakterizační model. Podle rozsahu můžeme kategorie dopadů rozdělit: 

• globální - globální změna klimatu, poškození ozónové vrstvy, čerpání surovin, land-
use, 

• regionální - acidifikace a eutrofizace, tvorba přízemního ozónu, ekotoxicita, smog, 

• lokální - přímé toxické působení, radiace, kontaminace půdy, zápach, hluk [3], [4], 
[86]. 

Indikátor kategorie dopadu je měřitelná veličina s nadefinovanými jednotkami, 
které nám poukazuje jak veliký je dopad dané kategorie v důsledku antropogenní činnosti. 
Koncept indikátoru je založený na environmentálním mechanizmu (obrázek č. 10)  

 

Obrázek č. 10: Koncept indikátorů kategorie 
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Rozeznáváme v podstatě dva druhy indikátorů kategorií dopadů (obrázek č. 11): 

• Midpointový indikátor – v dopadovém řetězci se nachází za výstupem 
z inventarizace (zaústěním elementárního toku do životního prostředí), tzv. 
indikátor na úrovni midpointu, např. míra účinků skleníkových plynů na 
kategorii dopadu globální oteplování. 

• Endpointový indikátor – v dopadovém řetězci se nachází za konkrétním 
projevem problému v životním prostředí (pozorovaným účinkem) tzv. 
indikátor na úrovni endpointu, např. klimatické změny - zvyšování 
průměrné teploty atmosféry [4], [22], [90].  

 

Obrázek č. 11: Charakterizace mindpointových a endpointových indikátorů. 

Další možné dělení kategorií dopadu podle mindpointové a endpointové kategorie 
dopadu je znázorněno v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Typy kategorií dopadů podle mindpointu a endpointu 

 

Zdroj: [22] 
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Postup jak vyjadřovat vliv elementárních toků na určitou kategorii dopadu, na 
jejímž rozvoji se dané elementární toky podílejí, se nazývá charakterizační model. 
Charakterizační modely jsou definovány na úrovni midpointu, či endpointu specifickými 
environmentálními mechanismy s konkrétními indikátory kategorií dopadu. V současnosti 
existují různé charakterizační modely a to dokonce i pro stejné kategorie dopadu. Tudíž 
pomocí různých indikátorů můžou být hodnoceny dopady jednotlivých elementárních toků. 
Podle volby indikátoru kategorie dopadu rozeznáváme midpointové či endpointové 
kategorie dopadu [4], [22], [87]. 

2.3.2 Zásady hodnocení dopadů 

Norma ISO 14040 stanovuje pro LCIA 5 kroků (dva povinné kroky a tři nepovinné 
– obrázek č. 12):  

• klasifikaci,  

• charakterizaci, 

• normalizaci, 

• seskupování, 

• vážení.  

 

Obrázek č. 12: Postup posuzování dopadů 

2.3.3 Klasifikace 

Klasifikací se roztřídí všechny hodnoty elementárních toků (jednotlivé vstupy a 
výstupy) uvedené v inventarizační matici do zvolených kategorií dopadu. Roztřídění 
elementárních toků do konkrétních kategorií dopadů se provádí na základě charakteru 
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jejich účinků. Způsob přiřazení výsledků z inventarizace jednotlivým kategoriím dopadu je 
zvolen již ve fázi definice cílů a rozsahu LCA a závisí na chemicko-fyzikálních 
vlastnostech a biologických účincích látek. Pro mnohé elementární toky nejsou dosud 
známy jejich potenciální interakce v prostředí, a proto je obtížné jejich klasifikování podle 
charakteru účinků. Ve všeobecnosti pak platí, že pro všechny elementární toky snižující 
koncentrace stratosférického ozónu budou klasifikovány v kategorii dopadu „Úbytek 
stratosférického ozónu“ [1], [4], [17].  

Důležité je také určení podílu emisních toků na konkrétní kategorii dopadu, protože 
některé z výstupů daných elementárních toků mohou být přiřazeny i do více kategorií 
dopadů (např. NOX vyvolávají acidifikaci a zároveň i vznik troposférického ozónu). 
Klasifikačním hlediskem pro rozdělení emisních toků se nejčastěji používají efekty 
druhého řádu, jež tyto toky vyvolávají. Ovšem podle charakteru určitého produktového 
systému, podle rozsahu prováděné studie může jít i o efekty jiných řadů. Podle rozsahu 
svého působení se efekty druhého řádu dělí: globální – např. skleníkový efekt, narušování 
stratosférické ozónové vrstvy, regionální – např. acidifikaci, eutrofizaci, ekotoxicita, 
lokální – např. kontaminace půdy, zápach, hluk. Kategorie efektů vyšších radů jsou např. 
záplavy, destrukce habitatů, změny vodních ekosystémů apod. Potřebné je i zhodnocení 
vstupních elementárních toků produktového systému z hlediska odběru látek a energií ze 
životního prostředí. V rámci klasifikace jsou proto zařazeny i kategorie dopadu – spotřeba 
primárních surovin i záběr půdy. Ve většině případů však klasifikace vyplývá z použité 
metodiky LCIA [1], [17], [90].  

2.3.4 Charakterizace 

Charakterizací se kvantifikují hodnoty dopadů elementárních toků (vstupů a 
výstupů) z inventarizační matice na jednotlivé kategorie dopadu. Pro každou kategorii je 
zapotřebí zvolit veličinu, kterou se bude vyjadřovat a charakterizovat velikost poškození. 
Tato veličina se nazývá indikátor kategorie dopadu. Charakterizování hodnot jednotlivých 
elementárních toků se využívá kvůli možnosti jejich komparace a možnosti posouzení 
jejich příspěvku k dané kategorii dopadu ve vztahu k ostatním elementárním tokům 
přispívajícím ke stejné kategorii dopadu. Indikátor kategorie dopadu je referenční 
kvantifikovatelná jednotka schopná vyjádřit změny v kategorii dopadu [1], [4], [20].   

K transformaci hodnot různých elementárních toků na společný indikátor kategorie 
dopadu se využívají charakterizační faktory (ekvivalenční faktory). Charakterizační faktor 
určuje významnost podílu elementárního toku v dané kategorii dopadu a je relativní ke 
zvolenému indikátoru dopadu, kterého charakterizační faktor je jednotkový (např. hodnota 
charakterizačního faktoru metanu pro kategorii dopadu „Globální oteplování“ je 25, 
zatímco charakterizační faktor oxidu uhličitého, jakožto indikátoru této dopadové 
kategorie, je 1). Soubor výsledků indikátorů kategorií dopadu označujme jako 
charakterizační profil (environmentální profil), případně jako profil LCIA [1], [4], [20]. 
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2.3.5 Normalizace 

Je nepovinný krok LCIA a využívá se ke vhodnému posouzení relativní 
významnosti velikosti indikátorů kategorie dopadu mezi sebou a vyjádřením jejich rozdílů. 
Protože málokdy při srovnávaní dvou a více produktových systémů má z nich jeden 
nejmenší dopad ve všech kategoriích. Úkolem normalizace je posouzení kategorií dopadu 
z pohledu jejich významnosti a spočívá v převedení výsledků indikátorů kategorie na 
bezrozměrné hodnoty normalizovaných výsledků indikátorů kategorie dopadu [1], [4], [20] 
[90]. 

V rámci standardizace se nezohledňuje dopad elementárních toků z hlediska dané 
lokality, proto se normalizací stanoví hodnoty referenčních toků a jednotlivé kategorie jsou 
reprezentovány různým ekvivalentem. Normalizace pro každou kategorii je poměr 
celkového ročního dopadu dané kategorie v daném regionu k dopadu v dané kategorii 
posuzovaného produktového systému. Výsledkem je tedy bezrozměrné číslo, udávající 
hodnotu významnosti dané kategorie v porovnání s ostatními [1], [4], [20].  

2.3.6 Seskupování 

Je nepovinným krokem LCIA a představuje kvalitativní či semi-kvalitativní proces 
zařazování jednotlivých kategorií dopadu do určitých logických skupin. Seskupování 
spojuje například kategorie dopadu s různou příčinou, ale stejným endpointem. Zde 
bychom si jako příklad mohli uvést klimatické změny a úbytek stratosférického ozónu, dvě 
kategorie dopadu s rozdílným mechanismem, ale (v případě volby) stejným endpointem – 
úbytek lidského zdraví vyjádřen jako DALY. Důvodem pro seskupování je například 
geografický rozsah kategorií dopadu. Můžeme seskupovat kategorie dopadu na globální, 
regionální či lokální. Seskupování může být provedeno také s ohledem na politickou, 
ekonomickou či jinou prioritu [4], [20].  

2.3.7 Vážení  

Nabízí možnost porovnání environmentálních dopadů různých produktů plnící 
stejnou funkci ve shodných kategoriích a vyjadřuje významnosti kategorií dopadu s 
ohledem na ekonomicko-sociální hlediska. Vážení sdružuje výsledky indikátorů různých 
kategorií. Výsledkem vážení je jeden parametr hodnocení. Metody vážení a výsledky 
posuzování dopadů před vážením však musí zůstat k dispozici, aby se předešlo zkreslení 
celkových výsledků [3], [4]. 
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2.3.8 Metodika LCIA – CML-IA 

Metodika CML-IA (nebo CML 2001) používá midpoint indikátory a jasně uvádí 
dopad v ekvivalentních jednotkách každé kategorie. Vhodné zejména pro posouzení 
dopadu v kategorii globální změny klimatu. Použití metodiky CML-IA nám umožnilo 
převést hmotnostní toky na indikátory kategorií dopadů. Normalizace v CML-IA se 
provádí vztažením výsledků indikátorů kategorie dopadů k referenčnímu výsledku 
kategorie dopadu určenému pro odpovídající geografickou úroveň, s cílem vyjádřit jejich 
relativní významnost. Metodika CML-IA obsahuje následující midpointové kategorie 
dopadu [4], [23], [91]. 

• Úbytek abiotických surovin - charakterizačním faktorem pro kategorii Úbytek 
abiotických surovin je potenciál úbytku abiotických surovin, ADP (angl. abiotic 
depletion potential) a jednotkou výsledku indikátoru dopadu je kg Sb-eq (jednotky 
kilogramů ekvivalentu antimonu). Úbytek abiotických surovin je popisován jako 
poměr mezi rychlostí těžby ve vztahu k její globální zásobě. [23], [24], [92].  

• Globální oteplování - charakterizačním faktorem kategorie Globální oteplování je 
potenciál globálního oteplování, GWP (angl. global warming potential) a jednotkou 
výsledku indikátoru dopadu je kg CO2-eq. (jednotky kilogramů ekvivalentu oxidu 
uhličitého). Popisuje, do jaké míry se jednotlivé plynné elementární toky (skleníkové 
plyny) mohou podílet na globálním oteplování a určí hodnotu, jež vyjadřuje s jakou 
účinností je daný plyn schopný pohltit tepelné záření v atmosféře. Tato účinnost se 
vyjadřuje jako relativní hodnota ve vztahu k charakterizačnímu faktoru oxidu 
uhličitého, který byl stanoven jako GWPCO2 = 1 [4], [23], [24], [92]. 

• Úbytek stratosférického ozónu - charakterizační faktor pro kategorii dopadu Úbytek 
stratosférického ozónu je potenciál úbytku ozónu, ODP (angl. ozone depletion 
potential) a jednotka výsledku indikátoru dopadu je kg CFC-11-eq (jednotky kilogramů 
ekvivalentu freonu CFC-11). Potenciál úbytku stratosférického ozónu vyjadřuje 
schopnost látky odbourávat stratosférický ozón. Jako nejvýznamnější látky, které se 
podílí na odbourávání stratosférického ozónu, jsou v současné době identifikovány 
halogenované uhlovodíky (freony), metan a oxidy dusíku [4], [23], [24], [92]. 

• Humánní toxicita - charakterizační faktor pro kategorii Humánní toxicita je potenciál 
humánní toxicity, HTP (angl. human toxicity potential) a jednotka výsledku indikátoru 
dopadu je kg 1,4DCB–eq (jednotky kilogramů ekvivalentu 1,4-dichlorbenzenu). 
Dopadová kategorie Humánní toxicita popisuje toxické účinky elementárních toků na 
lidské zdraví. [4], [23], [24], [92]. 

• Ekotoxicita - kategorie Ekotoxicita zahrnuje několik podkategorií, pro které existují 
specifické charakterizační faktory. Charakterizační faktor dopadové kategorie 
ekotoxicita je potenciál ekotoxicity, ETP (ekotoxicity potential) a jednotka výsledku 
indikátoru dopadové kategorie je vyjádřena jako kg 1,4DCB-eq (jednotky kilogramů 
ekvivalentu 1,4-dichlorbenzenu). Mezi látky, které se podílí nejvýznamněji na 
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kategorii dopadu ekotoxicita, se řadí kovy a některé persistentní organické látky. 
Dopadová kategorie ekotoxicita se dělí na několik podkategorií podle ekosystémů, 
které jsou zasaženy: sladkovodní (FAET);  mořská (MAET); terestrická (TET); 
sladkovodní sedimenty (FSET); mořské sedimenty (MSET) [4], [23], [24], [92]. 

• Eutrofizace - charakterizační faktor pro kategorii Eutrofizace je potenciál eutrofizace, 
EP (angl. eutrophication potential) a jednotka výsledku indikátoru dopadu je kg PO4-

3-eq. Pojem eutrofizace představuje proces nárůstu koncentrace živin v ekosystému, 
zejména dusík a fosfor. K eutrofizaci dochází zejména v důsledku zemědělské aktivity 
a vypouštění odpadních vod bez přečištění [4], [23], [24], [92]. 

• Acidifikace - charakterizační faktor pro kategorii Acidifikace je potenciál acidifikace, 
AP (angl. acidification potential) a jednotka výsledku indikátoru dopadu je kg SO2-eq. 
Pojem acidifikace představuje proces okyselování půd či vod vlivem nárůstu 
koncentrace vodíkových protonů. Mezi hlavní kyselinotvorné látky se řadí oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, anorganické kyseliny, sirovodík, amoniak a amonné ionty [4], 
[23], [24], [92]. 

• Vznik fotooxidantů - charakterizační faktor pro kategorii Vznik fotooxidantů je 
potenciál vzniku troposférického ozónu, POCP (angl. photochemical ozone creation 
potential) a jednotka výsledku indikátoru dopadu je kg C2H4-eq. Dopadová kategorie 
Vznik fotooxidantů popisuje zejména proces tvorby přízemního ozónu. Přízemní ozón 
je tvořen reakcí těkavých organických sloučenin (VOC) a oxidů dusíku (NOx) za 
přítomnosti slunečního záření a OH radikálů [4], [23], [24], [92]. 

Metodika CML ještě zahrnuje několik dodatkových kategorií dopadů. Ty se ale 
zatím široce nepoužívají, proto v seznamu nejsou zahrnuty. Jedná se například o kategorii 
dopadu zábor krajiny, hluk či zápach. Každá z kategorií dopadů má přiřazen 
charakterizační faktor a jednotku výsledku indikátoru dopadu. Následuje podrobnější popis 
jednotlivých kategorií dopadů [4], [23], [91]. 

Na globální úrovni se normalizace provádí pro globální oteplování, úbytek 
stratosférického ozónu a pro úbytek surovin. Acidifikace a eutrofizace se tu provádí 
regionálně – pro EU [4], [23].  

2.3.9 Metodika LCIA – Eco-indicator 99 

Eco-indicator 99 je endpointová metodika zaměřená na vyčíslování konkrétních 
dopadů jednotlivých elementárních toků s různými důsledky na společnou jednotku 
environmentálního dopadu. Seskupuje výstupy z inventarizace do tří základních skupin 
environmentálních dopadů: lidské zdraví, biodiverzita, úbytek surovin: 

• lidské zdraví – zahrnuje počet a dobu trvání nemocí a zkrácení doby života 
předčasným úmrtím v důsledku příčin souvisejících s poškozením životního prostředí. 
Důsledky změn, vedoucích k poškození životního prostředí a následně zdraví lidí jsou: 
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klimatické změny, poškozování ozonové vrstvy, karcinogenní účinky, respirační 
účinky, radioaktivita. Jednotka, která se pro tuto dopadovou kategorii používá, se 
nazývá, DALY (angl. disability adjusted life years), neboli počet roků života 
ovlivněných nezpůsobilostí. [25], [26], [93];  

• biodiverzita (kvalita ekosystému) – do této kategorie řadíme účinky související s 
druhovou rozmanitostí (ubývání druhů): ekotoxicita, acidifikace, eutrofizace a 
využívání půdy. Dopadové kategorie Acidifikace a Eutrofizace jsou posuzovány 
společně. Jejich indikátorem kategorie dopadu je PDF (angl. potentially disappeared 
fraction), neboli podíl chybějících druhů v dané lokalitě. PDF představuje podíl druhů, 
které se pravděpodobně již nevyskytují na daném území právě vlivem acidifikace či 
eutrofizace. Vypočítá se podle rovnice (1); 

POOPDF −= 1     [PDF×m2×rok]    (1) 

POO představuje pravděpodobnost výskytu druhu (angl. probability of occurence).  

Indikátor dopadu charakterizace ekotoxicity představuje PAF (angl. potentially 
affected fraction), neboli podíl ovlivněných druhů. PAF se vypočítá dle rovnice (2): 

CS

CS
PAF TS

=           (2) 

CSTS - počet biologických druhů pod toxickým stresem  

CS - počet všech biologických druhů       

PAF udává procento všech druhů, které v daném prostředí žijí pod toxickou zátěží 
[25], [26], [94]. 

• úbytek surovin (zdrojů) – do této kategorie je řazeno množství energie potřebné v 
budoucnosti pro dobývání materiálů s nižší kvalitou než dnes a také fosilní zdroje. 
Jednotkou endpointového indikátoru dopadové kategorie Úbytek surovin je nárůst 
množství energie potřebné k získání dané suroviny v budoucnosti (v MJ) [4], [24], 
[25]. 

Ve všeobecnosti není možné tvrdit, zda je závažnější dopad na kvalitu ekosystému, 
úbytek surovin či dopad na lidské zdraví. Z toho vychází i metoda Eco-indicator 99 a 
pracuje se třemi hodnotovými perspektivami: 

• rovnostářská, EA (angl. egalitarian); 

• hierarchistická, HA (angl. hierarchist); 

• individualistická, IA (angl. individualist) [4], [26], [95]. 

Jednotlivé perspektivy přikládají různou váhu každé kategorii dopadu a vnáší tak 
do procesů vážení socioekonomický prvek. Závažnosti jednotlivých dopadových kategorií 
pro jednotlivé perspektivy byly určeny na základě panelové diskuse odborníků na LCA. 
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Výsledky indikátorů dopadových kategorií pro jednotlivé perspektivy se mohou, ale 
nemusí, lišit. Záleží na zpracovateli studie, pro jakou perspektivu se rozhodne, případně 
jestli zvolí perspektiv více [4], [24]. 

2.4. Interpretace výsledků 

Interpretace výsledků LCA je zaměřená na hodnocení a kontrolu získaných dat 
z hlediska komplexnosti a citlivosti. V rámci této části se doporučuje zpracovat 
strukturalizaci získaných výsledků, zhodnocení jejich kvality, provedení analýzy citlivosti, 
vysvětlení možných nejasností a zdůraznění významných problémů v životním cyklu 
daných produktových systémů. Důležité pro tuto fázi je stanovení pořadí významnosti 
jednotlivých vlivů, popřípadě se určují vlivy s absolutní prioritou. K určení pořadí se 
využijí metody multikriteriálního hodnocení [3], [4], [17].  

Ačkoli je interpretace čtvrtá a závěrečná fáze LCA, 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. Výstupy z interpretace či hodnocení 
dopadů si často vyžadují doplnění nebo změny v předchozích fázích zpracovávání studie 
LCA. [4]. 

2.4.1 Hodnocení LCA studií 

Hodnocení studie je třeba provádět v souladu s cílem a rozsahem studie a musí brát 
zřetel na zamýšlené použití výsledků. Při hodnocení studie se kontroluje především její 
úplnost, citlivost a konzistence, čili soudržnost. Součástí by mělo být i zhodnocení kvality 
údajů [1], [4].   

2.5. SimaPro 7.2 – LCA softwarový nástroj 

Pro zpracování výsledků z LCI analýzy je vhodné použít software SimaPro 7.2, 
vytvořen holandskou společnosti Product ecology consultants. V současnosti se jedná o 
jeden z nejpoužívanějších profesionálních nástrojů pro zapsání dat, jejich analýzu a získání 
environmentálních dopadů daného produktu či služby a jejich interpretaci. Díky snadnému 
modelování tak lze získat komplexní LCA studii, která je přehledná, systematická a v 
rámci naplnění principů metody LCA se drží standardů ISO 14 040. Zároveň software 
SimaPro obsahuje rozsáhlou databázi procesů a produktů, jež jsou využitelné pro LCI 
analýzu sestavované LCA studie (elektrická energie, těžba černého uhlí, atd.), a pracuje s 
velkým množstvím metod posuzující environmentální dopady. Více o softwarovém 
nástroji SimaPro pojednává literatura [26], [41]. 
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3. Teoretické předpoklady – systémový popis jaderné elektrárny 

Zástupcem technologických zařízení vyrábějících elektrickou energii 
z neobnovitelných zdrojů energie v České republice je jaderná elektrárna Temelín. 
Elektrárna využívá reaktory VVER 1000, model V320. Jedná se o reaktory typu PWR 
(Pressurized Water Reactor), tudíž tlakovodní reaktory. Jmenovitý instalovaný výkon je 
2x1000 MW. 

Jako palivo se využívá oxid uraničitý (UO2) ve formě tablet uspořádaných do 
palivových tyčí. Jedná se o spékaný UO2 s mírným obsahem štěpitelného izotopu 235U92 , u 
kterého byla uměle zvýšena koncentrace izotopu 235U (na úroveň do 5 % 235U) [39], [40].  

3.1. Princip fungování jaderné elektrárny 

V současně provozovaných jaderných reaktorech se využívá výhradně štěpná 
jaderná reakce. Vzniklé teplo je následně využito pro výrobu páry. Princip výroby 
elektrické energie je zjednodušeně popsán na obrázku č. 13 [10], [45].  

 

Obrázek č. 13: Schematický princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně 

Látka, která je využita pro štěpení, se nazývá (jaderné) palivo. Látka, která 
zpomaluje neutrony, se nazývá moderátor. Látka, která zachycuje neutrony absorbátor. 
Chladivem je teplonosné médium, které odvádí teplo z reaktoru. V reaktoru VVER-1000 
se jako moderátor i jako chladivo využívá tzv. lehká voda tj. známá a rozšířená voda 
(H2O). Demineralizovaná voda (s příměsí kyseliny borité a látek upravujících pH) je 
udržována pod tlakem, takže i při teplotě přes 300 °C zůstává v kapalném stavu a nemění 
se v páru [10], [11], [42]. 

Chladivo prochází reaktorem, kde se ohřívá, dále vstupuje do parogenerátoru, kde 
odevzdává část své tepelné energie a opět se vrací do reaktoru. Tomuto okruhu se říká 
primární okruh. Teplo, odevzdané primárním okruhem v parogenerátoru, vytváří páru. Ta 
pod tlakem vstupuje do turbíny, kterou uvede do rotačního pohybu a poté, co odevzdala 
svoji energii a zkondenzovala na vodu, je opět čerpána do parogenerátoru. Tomuto okruhu 
se říká sekundární okruh. Pro dochlazování a kondenzaci vody sekundárního okruhu je 
využíván hlavní chladicí okruh, který prochází chladicími věžemi a je doplňován 
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upravenou surovou vodou z vhodného zdroje (v případě elektrárny Temelín řeka Vltava) 
[10], [11], [42]. 

3.2. Technický popis jaderné elektrárny 

Strojně-technologická část jaderné elektrárny Temelín se dělí na primární a 
sekundární část (obrázek č. 14).  

 

Obrázek č. 14: Primární a sekundární okruh jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem 

3.2.1 Primární část 

Primární část se skládá z primárního okruhu, bezpečnostních systémů, pomocných 
systémů primárního okruhu a systému ochranné obálky. Hlavními komponenty primárního 
okruhu (obrázek č. 15) jsou: tlakovodní reaktor, parogenerátory, hlavní cirkulační čerpadla, 
hlavní cirkulační potrubí, kompenzátor objemu, uzel pojišťovacích ventilů kompenzátoru 
objemu či jiný systém plnící obdobné funkce [10], [42].  

Reaktor VVER 1000 typ 320 

Jedná se o heterogenní, tlakovodní energetický reaktor s nominálním tepelným 
výkonem 3000 MWt. Důležitou součástí reaktoru je tlaková nádoba. Slouží k umístnění 
vnitřních častí reaktoru, včetně aktivní zóny. Vyrobena z vysoce kvalitní nízkolegované 
chróm-nikl-molybden-vanadové oceli ve Škodě JS Plzeň (tloušťka stěny 192,5 mm). 
Vnitřní část tlakové nádoby je ještě opatřena výstelkou z nerezové oceli o tloušťce 7-9 mm. 
Odnímatelné víko reaktorové nádoby je k válcové části připevněno hydraulicky 54 
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závrtnými šrouby – předepjatými svorníky a je utěsněno dvěma kovovými samotěsnicími 
kroužky [11], [39], [42]. 

 

Obrázek č. 15: Schematické znázornění primárního okruhu a reaktoru 

V tělese tlakové nádoby jsou umístěny vnitřní vestavby, ve kterých je uložena 
aktivní zóna. Jsou vyrobeny z vysokolegované austenitické oceli. Na vnitřním osazení 
děrovaného eliptického dna šachty je usazena distanční deska s podpěrami pro uložení 
palivových souborů [11], [39], [42].  

Parogenerátor 

Parogenerátor je tvořen tělesem parogenerátoru, které má maximální délku 14,75 m 
a průměr 4,12 m. Chladivo primárního okruhu vstupuje do parogenerátoru vstupním 
kolektorem, ve kterém se rozdělí do 11000 trubek s průměrem 16mm ohnutých ve 
vodorovné rovině do tvaru lomeného písmene U, které tvoří teplosměnnou plochu. Nad 
teplosměnnou plochou (6115 m2) je umístěn uklidňovací rošt, pod který je zaveden systém 
napájecích trubek, které přivádějí do parogenerátoru předehřáté chladivo sekundárního 
okruhu [39], [42], [44].  

Hlavní cirkulační čerpadlo 

Hlavní cirkulační čerpadla jsou rozmístěná po jednom na studené větvi, každé ze 
čtyř cirkulačních smyček. Zabezpečují cirkulaci chladiva primárního okruhu, které odvádí 
teplo z reaktoru do parogenerátoru. Hlavní cirkulační čerpadlo je odstředivé jednostupňové 
ucpávkové vertikální čerpadlo s letmo uchyceným oběžným kolem a axiálním přívodem 
čerpané kapaliny. Skládá se z vyjímatelné části a ulity. Je poháněno asynchronním 
elektromotorem s příkonem za tepla 5,1 MW. Výkon hlavního cirkulačního čerpadla je 
přibližně 6 m3 chladiva za sekundu [39], [42]. 
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Systém kompenzace objemu 

Systém kompenzace objemu vyrovnává objemové a tlakové změny v chladivu 
primárního okruhu, k vytváření potřebného tlaku v primárním okruhu v režimu spouštění a 
dochlazování a k ochraně primárního okruhu v havarijních režimech při prudkém nárůstu 
tlaku. Hlavní částí systému je kompenzátor objemu neoddělitelně připojený k primárnímu 
okruhu. Je to svislá válcovitá tlaková nádoba o celkovém objemu 79 m3, která je 
neoddělitelně napojena na horkou větev čtvrté cirkulační smyčky. Během provozu je 
částečně zaplněn chladivem primárního okruhu (55 m3) a sytou parou (24 m3) [39], [42]. 

Pára z výfuků všech ventilů uzlu pojistných ventilů je zavedena do barbotážní 
nádrže, což je horizontální válcovitá nádrž o objemu 30 m3, která je naplněna 20 m3 
čistého kondenzátu (demineralizovaná voda) a je chlazena vloženým okruhem chlazení. 
Bazén vyhořelého paliva je umístěn vedle reaktorové šachty uvnitř kontejnmentu, takže 
výměna paliva probíhá v uzavřeném prostoru kontejnmentu [10], [39], [44].  

Hlavni cirkulační potrubí 

Hlavní cirkulačním potrubím proudí chladivo primárního okruhu z reaktoru do 
parogenerátoru a odtud se vrací přes hlavní cirkulační čerpadlo zpět do reaktoru a vytváří 
tak tzv. smyčku. Je vyrobeno z legované oceli s dvouvrstevným nerezovým návarem o 
tloušťce 5 až 7 mm. Vnější průměr potrubí 995 mm a vnitřní světlost je 850mm (tloušťka 
stěny 145mm) [39], [44].  

3.2.2 Sekundární část 

Sekundární část se skládá ze sekundárního okruhu, pomocných systémů 
sekundárního okruhu a hlavního chladicího okruhu. Základním úkolem sekundárního 
okruhu je dodávka páry a přeměna její energie na mechanickou energii rotoru parní turbíny 
a dále na elektrickou energii v generátoru [10]. 

Sekundární okruh 

Sekundární okruh je částí hlavního výrobního bloku a skládá se z objektů: 
strojovny, mezistrojovny a haly blokové úpravny vody. Nejdůležitějšími zařízeními těchto 
objektů jsou: turbosoustrojí, pomocné systémy parní turbíny, další systémy sekundárního 
okruhu, pomocné systémy generátoru, vyvedení výkonu, jeřáby a zdvihací zařízení. 

Turbosoustrojí (turbogenerátor 1000 MW) je hlavní zařízení sekundárního okruhu. 
Turbogenerátor se skládá z parní turbíny, elektrického generátoru, budiče a pomocného 
budiče [10], [11]. 

V jaderné elektrárně Temelín je použita pro každý blok jedna čtyřtělesová 
rovnotlaká kondenzační turbína na sytou páru, se separováním vlhkosti, přihříváním páry 
za vysokotlakým dílem a s odběry páry pro regenerativní ohřev kondenzátu. Za 
nominálního provozu má turbína 3000 ot/min [39], [42]. 



Turjak Juraj: Zhodnocení a komparace dopadu na ŽP výroby 1 MJ elek. energie v jaderné 
elektrárně a ve větrné elektrárně v ČR využitím metody LCA 

2014  28 

 

Obrázek č. 16: Schematické znázornění proudění moderátoru a páry 

K dalším důležitým systémům sekundárního okruhu patří systém kondenzace a 
regenerace. Po obou stranách turbíny jsou umístěny horizontální separátory - přihříváky 
páry. Pod každým nízkotlakým dílem turbíny je umístěn kondenzátor. Teplosměnnou 
plochu jednoho kondenzátoru (23200 m2) tvoří 31900 titanových trubek dlouhých 12 m 
s vnitřním průměrem 20 mm resp. 20,1 mm pro 2. blok jaderné elektrárny Temelín. 
Cirkulaci v tomto systému zabezpečují dvě jednostupňová axiální čerpadla cirkulační 
chladící vody s natáčecími lopatkami. Na každém bloku jaderné elektrárny Temelín jsou 
čtyři kondenzátní čerpadla a za nominálního provozu jsou pracující tři a jedno čerpadlo je 
v rezervě. Na chlazení cirkulační chladicí vody jsou určeny pro každý blok dvě 154,8 m 
vysoké chladící věže s přirozeným tahem, kde se část tepla předá sdílením a část odparem 
[39], [42]. 

Na obrázku č. 16 je znázorněno proudění moderátoru a vodní páry jednotlivými 
komponenty primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny. 

Mezistrojovna 

V mezistrojovně je umístěn zejména systém napájecí vody, který zabezpečuje 
dodávku napájecí vody do parogenerátorů. Jsou zde umístěna turbonapájecí čerpadla a 
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pomocná napájecí čerpadla, která jsou používaná při najíždění bloku, při jeho odstavování 
a udržování v horké rezervě a také pro potřebu dalších zařízení. Mezistrojovna přímo 
přechází ve strojovnu a je umístěna mezi budovou reaktoru a strojovnou [10], [39]. 

3.3. Dispoziční schéma jaderné elektrárny a popis objektů 

Jaderná elektrárna ve svém komplexu zahrnuje velké množství různých 
technologických celků zařízení a řadu pomocných zařízení. Zařízení jsou účelně 
rozmístěna tak, aby jejich funkce z provozního, pracovního a bezpečnostního hlediska byla 
efektivní a maximálně účinná, a ve vzájemném propojení spolehlivě a bezpečně 
zajišťovala výrobu energie [39], [41], [42]. 

3.3.1 Popis hlavního výrobního bloku 

 

Obrázek č. 17: Dispoziční uspořádaní jaderné elektrárny Temelín 

Hlavní výrobní blok je nejdůležitějším objektem jaderné elektrárny. Jaderná 
elektrárna Temelín má dva shodné hlavní výrobní bloky. Každý z nich se skládá z těchto 
stavebních objektů (bližší popis jednotlivých komponentů daných objektů je v kapitole 
4.2): 

• budova reaktoru – sestává z kontejnmentu a obestavby, 

• budova strojovny, 

• blokové výměníkové stanice, 

• rozvodny [41], [42]. 
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3.3.2 Popis ostatních objektů a zařízení jaderné elektrárny 

Budova aktivních pomocných provozů 

Zajišťuje příjem, kontrolu a skladování čerstvého paliva. Čištění kapalných 
radioaktivních médií přicházejících z obou hlavních výrobních bloků. Čištění plynných 
radioaktivních médií před jejich vypouštěním do atmosféry [41], [42], [44]. 

Dieselgenerátorová stanice bloková 

Je autonomní zdroj elektrické energie pro napájení systému zajištujícího napájení 
spotřebičů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Ke každému výrobnímu bloku patří 
tři blokové dieselgenerátorové stanice s venkovními zásobními nádržemi nafty. Každá 
stanice obsahuje dieselmotor poháněný elektrickým generátorem, vysokotlakou 
kompresorovou stanici a čerpací stanici technické vody [41], [42], [44]. 

Dieselgenerátorová stanice – společná 

Je autonomním zdrojem elektrické energie pro napájení spotřebičů nemajících vliv 
na jadernou bezpečnost. Společná rezervní dieselgenerátorová stanice je někdy označovaná 
jako nebloková a obsahuje dva dieselagregáty [41], [42], [44]. 

Čerpací stanice cirkulační chladící vody 

Je stavební objekt, ve kterém jsou soustředěny čerpadla vnějších chladících okruhů 
pro cirkulaci chladící vody, technické vody nedůležité a požární vody [41], [42], [44]. 

Chladící věže 

Slouží k chlazení cirkulační chladící vody a technické vody nedůležité. Jsou to 
směšovací tepelné výměníky zapojené do okruhu cirkulační chladící vody, přes které se 
předává nízkopotenciální tepelná energie do atmosféry [41], [42], [44]. 

Vodojem surové vody 

Vodojem surové vody se dvěma komorami, každá o kapacitě 15000 m3 vytváří 
zásobu surové vody pro technologickou potřebu a vyrovnává rozdíly mezi čerpaným 
množstvím a potřebou jaderné elektrárny [41], [42], [44]. 

Úpravna chladící vody 

Úpravna chladící vody má za úkol zajistit úpravu vody. To se provádí chemickými 
čistícími pochody. Vzniká voda doplňovací, která je určena ke hrazení ztrát ve vnějších 
chladících okruzích [41], [42], [44]. 

Chemická úpravna vody – demineralizace 

Slouží k výrobě demineralizované vody určené k plnění a doplňování ztrát ve 
vnitřních okruzích (primárním a sekundárním) a k výrobě změkčené vody [41], [42], [44]. 
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Chladící bazény s rozstřikem 

Chladicí bazény s rozstřikem chladí oteplenou technickou vodou důležitou. Jedná 
se o směšovací tepelné výměníky zapojené do příslušného okruhu technické vody, důležité 
k určení předávání nízkopotenciální tepelné energie do atmosféry [41], [42], [44]. 

Nízkotlaká kompresorová stanice a stanice zdroje chladu 

V tomto objektu se nacházejí nízkotlaká kompresorová stanice a stanice zdroje 
chladu. Nízkotlaká kompresorová stanice, která vyrábí nízkotlaký vzduch o dvou 
parametrech (sušený a nesušený), sloužící k pohonu armatur, pracovních strojů a k tlakové 
zkoušce kontejnmentu [41], [42], [44]. 

Pomocná plynová kotelna 

Pomocná plynová kotelna je záložním zdrojem tepla potřebného k provozu bloku. 
Kotelna vyrábí jednak technologickou páru a dále topnou vodu pro potřeby JE Temelín a 
Týna nad Vltavou [41], [42], [44]. 

Výměníková stanice – nebloková  

Výměníková stanice nebloková slouží pro vyvedení tepla v podobě horké vody do 
Týna nad Vltavou, pro rozvod topné vody po areálu JE Temelína k výrobě teplé užitkové 
vody [41], [42], [44]. 

Jímka odpadních vod 500 m3 

Slouží ke sběru přečištěných splaškových vod, odluhů z vnějších chladících řádů a 
vod z neutralizace před jejich vypouštěním do objektu Malé vodní elektrárny v Kořenku 
[41], [42], [44]. 

Hospodářství technických plynů 

Slouží ke skladování a úpravě tlaku plynného dusíku a jeho rozvodu k hlavnímu 
výrobnímu bloku. Dále slouží ke skladování vodíku a jeho přívodu k blokům [41], [42], 
[44]. 

Sklad olejů a nafty 

Slouží k stáčení, skladování, čištění, prohřevu a výdeji turbínového a motorového 
oleje hlavního výrobního bloku a dieselgenerátorové stanice a k stáčení, skladování, 
prohřevu a výdeji motorové nafty pro dieselgenerátorovú stanici [41], [42], [44]. 
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4. Teoretické předpoklady – systémový popis větrné elektrárny 

Zástupcem technologických zařízení vyrábějících elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů je větrná elektrárna, konkrétně Vestas V80-2.0 MW. Výběr 
výrobce větrné elektrárny byl zvolen na základě největší velikosti instalovaného výkonu 
větrných elektráren v ČR (tabulka č. 3).  

Tabulka č. 3: Instalace větrných elektráren podle výrobců v ČR 

Pozn.: Tabulka zobrazuje čtyř nejvíc preferovaných výrobců větrných elektráren s největším počtem 
instalovaného výkonu udávaného v MW v ČR k datu 31. 12. 2012.   

Zdroj: CSVE 

Výrobcem a distributorem věterných elektráren Vestas je společnost Vestas Wind 
Systems A/S, Dánsko. Vestas V80-2.0 MW je onshore větrná elektrárna s převodovkou 
(mechanická energie je od rotoru přenášená hlavním hřídelem přes převodovku na 
generátor), určena na větrná místa s vysokou turbulencí. Jmenovitý výkon elektrárny je 2 
MW, přičemž průměrné využití instalované kapacity větrných elektráren se v ČR pohybuje 
kolem 21 - 26 % [7], [8].  

4.1. Princip fungování větrné elektrárny 

Princip činnosti větrné elektrárny spočívá v proměně větrné energie na elektrickou. 
Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná na stožáru 
energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřednictvím generátoru 
zdrojem elektrické energie. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly. Listy proto 
musejí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla. Se vzrůstající 
rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a 
s třetí mocninou energie vyprodukovanou generátorem. Je proto třeba zajistit efektivní 
a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému 
a elektrickému přetížení věrné elektrárny [28], [29]. 

 Větrné elektrárny Vestas mají schopnost se aktivně přizpůsobovat směrovaní větru, 
otáčením v rozsahu až 360°. Jsou vybaveny zařízením OptiTip®, které je samostatným 
systémem regulujícím naklápaní listů rotoru v každém okamžiku tak, aby byli vždy 
optimálně přizpůsobené příslušným povětrnostním podmínkám. Změny nastavení listů 
rotoru jsou aktivované hydraulickým systémem, který umožňuje listům axiální rotaci o 
95°. Zařízení tak přispívá za daných okolností k zvýšení výroby elektrické energie a k 
minimalizaci hlukových emisí [34]. 
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Všechny větrné elektrárny Vestas jsou vybavené systémem VCS (Vestas Converter 
System), který na základě možnosti rotoru pracovat s variabilním počtem otáček, 
umožňuje plynulou a stabilní výrobu elektrické energie těmito větrnými elektrárnami [34] 
[104].  

4.2. Technický popis větrné elektrárny 

Vestas V80 má celokovovou věž ukončenou gondolou se samotným zařízením 
větrné elektrárny – asynchronním generátorem na výrobu střídavého proudu a s trojlistým 
rotorem. Každá větrná elektrárna je ukotvená v betónovým základe o rozměrech cca 
18x18x2,5m, překrytým 50 cm vrstvou zeminy za účelem zarovnání s okolním terénem. 
Mezi hlavní komponenty technického řešení větrné elektrárny patří (obrázek č. 18): rotor; 
gondola; stožár; přípojka k elektrické síti [30]. 

 

Obrázek č. 18: Schéma a popis jednotlivých častí větrné elektrárny 

4.2.1 Rotor 

Skládá se z listů rotoru, rotorové hlavice, hlavního ložiska, náboje, vrtulového 
kužele a brzdy. Rotor větrné elektrárny Vestas V80 sestává ze tří rotorových listů. Výhoda 



Turjak Juraj: Zhodnocení a komparace dopadu na ŽP výroby 1 MJ elek. energie v jaderné 
elektrárně a ve větrné elektrárně v ČR využitím metody LCA 

2014  34 

tři listů spočívá v menším namáhání od gyroskopických momentů, lepším vyvážením a 
menším namáháním celého rotoru od dynamických sil vlivem rozdílné rychlosti větru na 
ploše [31]. 

Rotorový list je kompozitová skořepina, jež je uvnitř vyztužena nosníkem, který 
přenáší hlavní zatížení. Tato skořepina  je laminována z mnoha vrstev skelné tkaniny. Mezi 
tkaniny se někdy vkládá ještě výplňový materiál – tvrzená pěna, která zvyšuje plošnou 
tuhost [103].  

Každý list rotoru je složený z dvou polovín, slepených s nosnou traverzou. List je 
tvořený ze 40 % epoxidové živice a z 60 % vyztuženým skleněným vláknem. Na nosník listu 
je občas použito kromě skelné tkaniny také kevlaru či uhlíku (ve formě tkaniny či 
rowingů). Rotorové listy jsou uchyceny k hlavě větrné elektrárny 54 kusy pevnostních 
šroubů. Pevnostní šrouby jsou zalaminovány přímo do stěny rotorového listu. K spojení 
listu rotoru s jeho ložiskem je použitá samostatná ocelová vložka. Ložisko listu rotoru je 
tvořené čtyřbodovým kuličkovým ložiskem, sešroubovaným s hlavou listu rotoru [32], [34], 
[107].  

4.2.2 Gondola 

Je to sklolaminátový obal (vyrobený z plastu vyztuženého skleněným vláknem), 
chránicí všechny komponenty strojovně vevnitř před deštěm, sněhem, prachem, slunečným 
zářením apod. Otvor umožňující přístup do strojovny z věže je umístěný centrálně. V 
strojovně o rozměrech 3,6x4,05x13,25 m je okrem vlastního zařízení na výrobu elektrické 
energie, i údržbový jeřáb s nosností cca 800 kg, která může byt v případě potřeby zdvíhání 
hlavních komponentů rozšířená na nosnost 10 000 kg [34].  

Strojovna tvoří srdce větrné elektrárny a skládá se z hlavního hřídele větrné 
elektrárny, nosního rámu strojovny, převodovky větrné elektrárny, spojení mezi 
převodovkou a generátorem, generátoru větrné elektrárny, systému natáčení strojovny, a 
hydraulického systému větrné elektrárny [33]. 

Rotor je umístěn na hřídeli, která výkon od rotoru přenáší do převodovky. Ta 
zvyšuje otáčky pro generátor, který pohání. Vestas využívá ve své konstrukci uspořádání 
rotor - převodovka – asynchronní generátor. Jedná se o spolehlivé konstrukční spojení, kdy 
asynchronní generátor je schopen činnosti v rozmezí otáček, a tedy regulace celého 
systému je snazší [35], [105]. 

Na hřídeli mezi převodovkou a generátorem je umístěna brzda, která dokáže 
v případě potřeby během několika sekund zastavit rotor. K rámu strojovny jsou připevněny 
elektropohony, které natáčí celou strojovnou. Některé systémy, jako například brzda, 
natáčení lopatek, či aretace natáčení strojovny mohou být ovládány hydraulicky. 
V gondole se tedy skrývá hydraulický okruh (olejová nádrž, čerpadlo, tlakové rozvody) 
[33], [105]. 
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 Napěťový transformátor je umístěný v samostatné místnosti v zadní části 
strojovny. Konstrukce této místnosti je vytvořená ze speciální suché živice, která byla 
vyvinutá speciálně pro použití ve větrných elektrárnách. O otáčení pastorku směrovaní 
vetru, který zasahuje do zubů velikého otočného věnce na vrcholu věže, se starají čtyři 
elektricky poháněné převody směrovaní větru. Ložiskový systém směrovaní větru je 
systémem kluzného ložiska se zabudovanou frikcí a samoblokující funkcí [34]. 

4.2.3 Stožár 

Skládá se ze stožárové věže a základu. Věž je z ocele typu S 355 J2G3/NL, 
ošetřené proti korozi ochrannými protikorozními vrstvami pro vnější povrch C4 až C5-M, 
vnitřní prostory jsou ošetřené protikorozními vrstvami C3 až C4. Výška věže je 67 m [34]. 

Z estetického hlediska jsou listy rotorů a celý skelet volený v nekontrastné světlo 
šedé barvě (RAL 7035). Z důvodu bezpečnosti letecké dopravy jsou na vrcholu (tj. na 
koncích listů rotoru) povinně jako letecké překážky označené červeno-bílým nátěrem a na 
vrcholech stožáru mají instalované výstražné červené světlá [34], [106]. 
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5. Teoretické předpoklady – výpočetní metodiky 

5.1. Metodika výpočtu hodnot toků pomocí objemové hmotnosti 

Hmotnost materiálního toku je uváděna v jednotkách kilogram [kg] a vypočtena 
podle rovnice (3):

 
tokutokutoku Vm *ρ=          (3) 

mtoku    - hmotnost materiálního toku [kg] 

ρtoku   - měrná objemová hodnota daného toku [kg/m3] 

Vtoku   - objem toku [m3]   

5.2. Metodika výpočtu měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Měrné spotřeby energetických a materiálových vstupů a výstupů jsou spočteny na 
základě zjištěných a dopočtených údajů. Na jejich výpočet je použita rovnice (4): 

produktuhlavního

produktu
produktu AH

AH
MH

_

=        (4) 

MHproduktu   - měrná hodnota počítaného produktu [m.j.] 

AHproduktu  - absolutní hodnota počítaného produktu [m.j.] 

AHhlavního_produktu - absolutní hodnota hlavního produktu [m.j.]   

5.3. Metodika výpočtu transformovaných hodnot pomocí referenčního 
toku 

RT

HT
HT írea

vanátransformo
ln

=         (5) 

HTtransformovaná  - transformovaná hodnota toku [m.j.] 

HTrealní   - hodnota materiálního nebo energetického toku [m.j.] 

RT   - referenční tok [m.j.]  
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5.4. Metodika výpočtu dopravního faktoru 

Dopravní faktor je uváděn v jednotkách tunokilometr [tkm] a vypočten podle 
rovnice (6):    

surovinysurovinyproduktu VHDF *=         (6) 

DFproduktu  - dopravní faktor daného produktu [tkm] 

Hsuroviny  - hodnota přepravované suroviny [t] 

Vsuroviny  - stanovená dopravní vzdálenost suroviny [km] 

U dopravního faktoru se předpokládá s 50% využitelností jízdy. To znamená, že 
počítá se 100% naložením ve směru do jaderné elektrárny a s prázdným naložením na cestě 
spět.    

5.5. Metodika výpočtu spotřeby elektrické energie - jeřáb 

Průměrná spotřeba elektrické energie u jeřábu je uváděna v jednotkách kilowat 
[kW] a vypočtena podle rovnice (7):    

zařel PS *6,0=           (7) 

Sel   - průměrná spotřeba elektrické energie [kW] 

Pzař   - instalovaný příkon zařízení [kW] 

5.6. Metodika výpočtu spotřeby pohonní hmoty - jeřáb 

Průměrná spotřeba pohonní hmoty (nafty) u jeřábu za hodinu při plném výkonu je 
vypočtena podle rovnice (8): 

zařph PS /240=          (8) 

Sph   - průměrná spotřeba pohonní hmoty za hodinu [g] 

Pzař   - instalovaný příkon zařízení [W] 
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6. Modelování životního cyklu jaderné elektrárny 

Předmětem studie je jaderná elektrárna Temelín, kterou lze popsat jako celek 
sestaven z několika komponentů, které jsou vyrobeny a smontovány. Výběr jaderné 
elektrárny byl stanoven na základě daných předpokladů: 

• Jeden z největších producentů podílejících se na výrobě elektrické energie 
v České republice.  

• Možnost komunikace s jednotlivými výrobními sektory jaderné elektrárny 
a tak možnost získaní potřebných údajů k vytvoření LCA studie 

• Možnost komunikace s dodavateli, kteří jsou většinou „domácími“ 
společnostmi.     

6.1. Stanovení cílů a rozsahu u jaderné elektrárny 

Cílem této částí studie je vytvoření životního cyklu jaderné elektrárny Temelín za 
účelem zhodnocení výroby 1 MJ elektrické energie vyprodukované tímto zařízením a 
stanovení dopadu na životní prostředí. 

Rozsah studie bude zahrnovat procesy týkající se výroby a provozu jedné jaderné 
elektrárny – materiální a energetické toky jednotlivých komponentů, doprava a montáž 
komponentů, fázi užití a fázi likvidaci.  

Při vytváření inventarizační analýzy se vychází ze základních fází životního cyklu 
jaderné elektrárny stanovených při určování hranic systému (obrázek č. 19): 

• výstavba jaderné elektrárny Temelín,  

• provoz jaderné elektrárny Temelín,  

• demontáž jaderné elektrárny Temelín. 

 Každá fáze je datově velice náročná. Doporučuje se zaměřit na hmotnostní a 
energetické toky přesahující 5 % hmotnostní hranici. Avšak u komponentů hlavního 
výrobního bloku jaderné elektrárny jsou zahrnuty hmotnostní a energetické toky i nižší 
jako 5 %, z důvodů následného zpracování a nakládání těchto komponentů 
kategorizovaných jako radioaktivní odpad.  
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Obrázek č. 19: Schematický popis procesů a toků zahrnutých v LCA jaderné elektrárny 

6.1.1 Funkční jednotka a referenční tok – jaderná elektrárna 

Významnost stanovení funkční jednotky je v pochopení vztahu environmentálních 
dopadů ne ke konkrétnímu zařízení, ale k velikosti jeho funkce. Tedy k množství služby, 
kterou nám dané zařízení poskytuje. Funkcí jaderné elektrárny je výroba elektrické energie 
využitím neobnovitelného zdroje energie, tedy obohaceného uranu jako paliva. U zařízení 
vyrábějících elektrickou energii je výhodné použít jako funkční jednotku 1 MJ elektrické 
energie dodané do rozvodné sítě.  

Všechny získané hodnoty materiálových a energetických toků u jaderné elektrárny 
Temelín jsou transformovány na hodnoty podělené referenčním tokem podle rovnice (5). 

Následně je možnost srovnání získaných výsledků vztažených na jednotku 1 MJ s 
LCA studiemi jiných zařízení produkujících elektrickou energii. Nesprávným určením 
funkční jednotky a referenčního toku bychom eliminovali tuto možnost srovnání. 
Všeobecná charakteristika funkční jednotky je popsána v kapitole 3.1.2 [3].  
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Roční produkce elektrické energie u jaderné elektrárny Temelín je cca 12,22 mil. 
MWh. Hodnota byla získána z průměru ročních produkcí elektrické energie u jaderné 
elektrárny Temelín za období 2004 - 2008 (tabulka č. 4). Životnost jaderné elektrárny se 
předpokládá na 60 let. Pak celkové množství vyprodukované jadernou elektrárnou je 733,2 
mil. MWh, nebo 2,63952E+12 MJ. 

Tabulka č. 4: Množství vyrobené elektrické energie v jaderné elektrárny Temelín za období 2004-
2008

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

6.1.2 Hranice systému – jaderná elektrárna 

Hranicemi systému je celý komplex jaderné elektrárny Temelín, vyjma rozvodové 
sítě a transformační stanice. Geografický rozsah studie je u jaderné elektrárny Temelín 
jednoznačně daný jej lokalitou. 

Jaderná elektrárna se nachází v Jihočeském kraji asi 5 km jižně od města Týn nad 
Vltavou a 24 km severně od Českých Budějovic u obce Temelín. Od hranic s Německem a 
Rakouskem je vzdálena asi 45 až 50 km. Nadmořská výška Temelína je asi 500 m nad 
mořem. Vltava je vzdálená přibližně 5 km směrem na východ.  

Proto pro všechny toky související s transportem komponentů, paliva, nebo jiných 
složek potřebných k realizaci a provozu zařízení, bude konečná lokalita právě umístnění 
jaderné elektrárny. Časový rozsah je stanovený na celkovou životnost zařízení. U toho typu 
jaderných elektráren se předpokládá ze životností cca 60 let. 

6.1.3 Požadavky na kvalitu dat – jaderná elektrárna 

U jaderné elektrárny je potřeba určit procesy pro všechny fáze životního cyklu, tedy 
procesy související s těžbou vstupních materiálů, výrobou vstupních surovin, realizací 
výstavby zařízení, výrobou energie a odstraněním zařízení. Samotní komplex jaderné 
elektrárny jako celek zahrnuje však množství technologických zařízení, budov a prostorů, 
proto je výhodné posuzovat jenom hlavní komponenty jaderné elektrárny. Podrobní 
komplexní hodnocení není jen časově náročné, ale také je potřeba získaní mnohých 
častokrát nedostupných informací.  

Ve většině případů jsou použity primární údaje, získány přímo z technologických 
oddělení jaderné elektrárny Temelín, nebo od dodavatelů jednotlivých komponentů. Na tak 
rozsáhlém díle, jakým je výstavba jaderné elektrárny, je možno dokumentovat rozsah 
mezinárodní spolupráce špičkových firem v jednotlivých oborech.   
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Tabulka č. 5: Seznam dodavatelů podílejících se na výstavbě jaderné elektrárny Temelín 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 
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V tabulce č. 5  jsou uvedeny nejvýznamnější dodavatelé této elektrárny. Avšak je 
nutné si uvědomit, že každý dodavatel má většinou své subdodavatele. Tím dostáváme 
ohromný řetězec vzájemných vazeb a vztahů.  

Tam kde se nedají použít primární data, jsou použita sekundární data, případně 
některé údaje jsou dopočteny, anebo stanoveny ve formě kvalifikovaného odhadu. 
Sekundární data jsou získaná z výročních správ a publikací vydaných společností ČEZ, 
část z dokumentací EIA týkajících se jaderné elektrárny Temelín, část z ruských publikací 
o reaktoru VVER 1000 typ 320, z českého statistického úřadu a z energetického 
regulačního úřadu. Některé informace o vstupních produktech byli doplněné z integrované 
databáze v rámci programu SimaPro, nebo z databáze procesů Ecoinvent. 

6.2. LCI analýza jaderné elektrárny 

V rámci určení životního cyklu jaderné elektrárny jsou stanovené tři základní fáze: 

• výstavba jaderné elektrárny,  

• provoz jaderné elektrárny,  

• demontáž a likvidace jaderné elektrárny.  

Každá fáze zahrnuje další jednotkové procesy, se kterými je spjaté množství 
rozdílných materiálních a energetických toků. Obrázek č. 19 znázorňuje hranice systému u 
jaderné elektrárny s jejími základními fázemi životního cyklu. Inventarizační analýza bude 
popsána pro tyto jednotlivé fáze. 

6.3. Fáze - výstavba jaderné elektrárny 

V této fáze životního cyklu dochází k největší spotřebě materiálů ale i energií. 
Předpokládaná doba výstavby a montáže jednotlivých komponentů jaderné elektrárny 
Temelín byla 6 let. Během výstavby bylo použito několik stavebních mechanizmů a jiných 
zařízení (např. pomocná kotelna) [42], [101].   

Teoreticky můžeme touto fázi výstavby jaderné elektrárny Temelín rozdělit na dvě 
části:  

• Komponenty jaderné elektrárny Temelín – zahrnuje množství materiálních a 
energetických toků nutných pro vytvoření jednotlivých komponentů a pro jejich 
dopravu na konečné místo montáže.  

• Výstavba jaderné elektrárny Temelín – zahrnuje množství materiálních a 
energetických toků nutných pro výstavbu budovních komplexů a jejich součástí.  
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6.3.1 Komponenty jaderné elektrárny Temelín 

Hlavní komponenty jaderné elektrárny: reaktor, potrubí primárního okruhu, hlavní 
cirkulační čerpadlo, kompenzátor objemu, parogenerátor, polární jeřáb, bazén vyhořelého 
paliva, zavážecí stroj, hydroakumulátory, ventilační komín, systém havarijního chlazení 
aktivní zóny, dieselgenerátory, napájecí nádrž, hlavní parní potrubí sekundárního okruhu, 
vysokotlaký díl turbíny, nízkotlaký díl turbíny, generátor, budič, separátor, kondenzátor, 
tepelný výměník, čerpadla čerpací stanice, transformátor. V příloze A tabulky č. 100 jsou 
uvedeny bližší specifikace k jednotlivým komponentům. Popis komponentů a významnost 
v souvislosti s fungováním jaderné elektrárny je rozebrán v kapitole 4.2 a 4.3. 

Životnost některých komponentů je menší než 60 let, proto při modelování 
životního cyklu jsou materiální a energetické toky související s jejich produkcí a dopravou 
zahrnuty více krát podle doby jejich životnosti [100].  

Doprava a montáž komponentů  

Doprava komponentů byla zabezpečována nadrozměrní nákladní přepravou, nebo 
pomocí železniční přepravy. Proces dopravy je namodelován pomocí dostupných procesů 
v databázi Ecoinvent na základě údajů o energetické spotřebě a použitých palivech. V 
tabulce č. 6 jsou znázorněny vzdálenosti mezi výrobci jednotlivých komponentů, z kterých 
pak byly spočteny dopravní faktory podle vzorce č. 6. 

Tabulka č. 6: Dopravní vzdálenosti 

 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 
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6.3.2 Výstavba jaderné elektrárny Temelín 

Doba výstavby a montáže od zahájení prací na podkladních betonech budovy 
reaktoru do uvedení bloku do zkušebního provozu je 60 měsíců. Jaderná elektrárna 
Temelín má dva shodné hlavní výrobní bloky. Hlavní výrobní blok je nejdůležitějším 
objektem jaderné elektrárny. Každý z nich se skládá z těchto stavebních objektů: 

• budova reaktoru – kontejnment a jeho obestavba,  

• budova strojovny, 

• blokové výměníkové stanice, 

• rozvodny [10], [11].  

Areál jaderné elektrárny obsahuje kromě hlavních výrobních bloků i několik 
dalších budovních komplexů – chladicí věže, sklad vyhořelého paliva, vodojem apod. 
(obrázek č. 20). Kromě budovních objektů jsou zde i objekty pozemních komunikačních 
sítí, rozvody vnějšího potrubí, a oplocení areálu.    

 

Obrázek č. 20: Areál jaderné elektrárny Temelín 

Poznámka k obr č. 20: Dispoziční popis jednotlivých budovních objektů je zobrazen v příloze B 
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Provoz stavebních mechanizmů 

Stavebními mechanizmy jsou definována zařízení, která se podílela na přípravě 
staveniště i na realizaci dílčích částí v procesu výstavby. Předpokládá se použití věžových 
jeřábů a jednoho těžkého pásového, případně kotveného jeřábu s hmotným protizávažím, 
pro nejtěžší zdvihy prefabrikovaných konstrukcí stavebních a technologických [61]. 

Spotřeby pohonných hmot u stavebních mechanizmů jsou určeny podle databáze 
Ecoinvent. Výpočet spotřeby pohonných hmot případně elektrické energie u jeřábů je 
stanoven na základě vzorců č. 7 a č. 8. 

Při stanovování emisí a spotřeby pohonných hmot, je vhodné staveniště pojmout 
jako plošný zdroj, pro nějž je nutno zjistit průměrné sekundové emise z jednotky plochy. 
Protože pohyb stavebních mechanizmů se odehrává na velké ploše staveniště a nelze jej 
přesně vymezit v prostoru a v čase [61]. 

Nadefinováním emisních faktorů a počtů kilometrů, ujetých za dobu stavební 
činnosti jednotlivými druhy dopravních prostředků a techniky, je možné následní stanovení 
celkových emisí jednotlivých znečišťujících látek za celé období. Emisní faktory byly 
získány použitím databáze Ecoinvent, nebo pomocí databáze MEFA6.  

Databáze MEFA6 byla rovněž využita pro odhad emisí z motorů strojů, pro něž 
v podkladech nebyly uvedeny ujeté vzdálenosti (např. nakladače nebo rypadla). Provoz 
takových strojů byl aproximován, podobně jako u buldozerů, pohybem určitou (malou) 
rychlostí po dobu celé pracovní směny. Tím bylo možno i takovým strojům přiřadit emisní 
faktor podle MEFA a určitou ujetou vzdálenost [61]. 

Výběr rychlosti zohledňuje nároky na výkon motoru – větší potřeba výkonu je 
simulována nižší rychlostí pojezdu, pro kterou MEFA6 udává vyšší emisní faktor. Přehled 
jednotlivých takto odhadnutých emisních faktorů je v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7: Stavební mechanizmy – emisní faktory 

 

Zdroj: Informační systém EIA 

Jako plošný zdroj bude působit plocha staveniště resp. zařízení staveniště a provoz 
stavebních mechanismů na ploše staveniště. Uvedené údaje v tabulce č. 8 představují 
celkové emise z plošných zdrojů za dobu výstavby (6 let) [61].  

Tabulka č. 8: Celkové emise do ovzduší za období výstavby z plošných zdrojů 

Zdroj: Informační systém EIA 

V době provádění stavby se v rámci zařízení staveniště předpokládá provoz kotelny 
na lehký topný olej. Kotelna bude sloužit jako záložní po dobu odstávky stávajících bloků 
po dobu cca 100 h/rok. V tabulce č. 9 jsou uvedeny celkové hodnoty emisí do ovzduší 
z bodových zdrojů [61]. 
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Tabulka č. 9: Celkové emise do ovzduší za období výstavby z bodových zdrojů 

Zdroj: Informační systém EIA 

Doprava stavebních materiálů a prefabrikovaných vazníků a jejich montáž  

Cement, štěrkopísek, kamenivo a popílek byly dopravovány železničními vagóny a 
pneumaticky vykládány do zásobních sil. Doprava betonové směsi byla zabezpečena 
automíchači typu T 815 AM 369, T 148 AM 368 a autocisternami typu HCA 20. Dopravní 
vzdálenost od betonáren k jaderné elektrárně byla cca 3,622 km. Dopravu betonu na místo 
betonáže u chladících věží zajišťoval šplhací jeřáb Potain. Betonáž celého pláště trvala 10 - 
12 měsíců [63] [65]. 

Tabulka č. 10: Vyjádření dopravních faktorů u přepravy betónové směsi 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Přeprava vazníků byla zabezpečována většinou nadrozměrní nákladní přepravou. U 
unikátních železobetonových prefabrikovaných vazníků byla využitá železniční přeprava. 
Například nosníky, každý s váhou přes 100 tun, délkou  23 metrů a výškou v nejvyšším 
bodě kolem 4 m, musely být na stavbu dopraveny vozy, které umožnily umístění jednoho 
vazníku na dva vagony, a to kvůli jejich obrovské hmotnosti [63], [65], [102]. 

Spotřeba betonové směsi  

Betonová směs na výstavbě jaderné elektrárny Temelín je jedním z rozhodujících 
stavebních materiálů při výstavbě. Pro potřeby stavby byl ustanoven 1. 4. 1986 provoz 
Transportbeton, který zabezpečuje v plném rozsahu výrobu, přepravu, ukládku betonových 
směsí pro potřeby budování konstrukcí jaderné elektrárny Temelín [62], [64]. 
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Tabulka č. 11: Přehled výroby betonové směsi na výstavbě jaderné elektrárny Temelín 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Spotřeba konstrukční oceli  

Konstrukční ocel nutná k vytvoření armobloků, nebo k využití jako výztuže do 
betónové směsi. Spotřeba konstrukční oceli i s přepočtenými hodnotami na dopravní faktor 
(tkm) je znázorněna v tabulce č. 12 [69], [70]. 

Tabulka č. 12: Přehled spotřeby konstrukční oceli na výstavbě jaderné elektrárny Temelín 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Spotřeba materiálů - kabely 

Pro zařízení ochranní obálky (reaktor, parogenerátory a podporné systémy) jsou 
použité LV/MW energetické kabely. Jedná se o protipožární a bezhalogenové kabely od 1 
kV do 10 kV. Pro primární čerpadla, bezpečnostní ventily, odvod zbytkového tepla, kropící 
systém, ventilaci, klimatizaci apod. jsou použity ovládací kabely od 500 V do 1000 V. 
Izolace a konstrukce kabelů pro hlavní výrobní blok jsou optimalizovány pro nejvyšší 
spolehlivost a životnost 60 let. Také jsou tu použity přístrojové a senzorové kabely. 
Celkově asi 1800 km kabelů pro jednu část výrobního bloku [68], [71], [72]. 

Pro zařízení strojovny a přídavných objektů (turbogenerátor, kondenzátor a další 
bezpečnostní systémy) jsou využity LV XLPE kabely. Také jsou tu použity energetické 
kabely do 1 kV, přístrojové a senzorové kabely. Celkově asi 500 km kabelů pro jednu část 
výrobního bloku [68], [71], [72]. 

Pro sklady, dieselgenerátory, kanceláře apod. jsou použity kabely MV XLPE a LV 
konstrukční kabely. Celkově asi 600 km kabelů pro jednu část výrobního bloku [68], [71], 
[72]. 

V tabulce č. 13 je zobrazena celková spotřeba kabelů pro jadernou elektrárnu 
Temelín 
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Tabulka č. 13: Přehled spotřeby kabelů na výstavbě jaderné elektrárny Temelín 

Zdroj: firemní materiály Nexans 

Spotřeba materiálů – nátěrový systém 

Povrch uhlíkaté oceli v hermetické a s velké části i kontrolované zóně je upraven 
nátěrovým systémem Ameron celkové tloušťky 180 µm. Povrch betonových ploch 
vystavených tepelnému namáhání do 90°C nátěrovým systémem na bázi epoxidových 
vodou ředitelných dvousložkových hmot Ch-S-Epoxy 1008 s tvrdidlem Telalit 170 
respektive Telalit 80 celkové tloušťky 150 µm. Povrch ostatních ploch budovních objektů 
mimo hlavní výrobní blok je upraven dvousložkovým vodou ředitelným nátěrovým 
systémem kategorie C5-H celkové tloušťky 180 µm. Při všech nátěrových systémech se 
uvažuje s životností 15 let. V tabulce č. 14 jsou zobrazeny celkové spotřeby pro jeden nátěr 
objektů [74]. 

Tabulka č. 14: Přehled spotřeby nátěrových látek na výstavbě jaderné elektrárny Temelín 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Pozn.: Hodnoty v tabulce zahrnují množství nátěrových látek jenom pro jeden nátěr (tudíž pro dobu 15 let). 

Nadefinování spotřeby materiálů pro hlavní objekty jaderné elektrárny 

Z důvodu lepší selekce materiálů (ve fázi demontáže, již odpadů) při definování 
scénářů s jejich nakládáním jsou pro hlavní výrobní objekty specifikovány jejich spotřeby 
materiálů a nejsou brána jako celek. Například pro konstrukční materiály kontejmentu je 
nadefinováno nakládání jako s nebezpečným odpadem, avšak u chladicích věží, nebo 
bazénů s rozstřikem je nadefinováno nakládání jako s ostatním odpadem (případně i s 
recyklací ocelových odpadů).  

Budova reaktoru 

Vlastní objekt budovy reaktoru je rozdělen na tři základní části: 

• základová část, 

• hermetická zóna, 
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• obestavba (nehermetická zóna). 

Základovou část tvoří základová deska a tři samostatné podlaží do výšky 10,80 m.  
Základová deska je ze železobetonu a má rozměry 68,2x68,2x2,4 m. Je v ní uloženo 11000 
m3 betonu a 980 tun výztuže. Dále jsou v ní umístěny dojezdové jímky osobních výtahů z 
oceli a sběrné jímky z nerez oceli. Podlaží obsahují kontrolované (bezpečnostní) zóny, na 
které jsou použity omyvatelné epoxidové nátěry. Podlahy jsou tu většinou z uhlíkatých 
nebo nerez plechů [55], [57], [66].  

Hermetická zóna ve výšce 13,20 m pod vlastní obálkou, se skládá z hermetického 
stropu, z hermetické obálky s kopulí a z vnitřní ocelové vestavby, ve které je umístěn 
reaktor. Hermetický strop má obdobnou skladbu jako základová deska. Vlastní hermetická 
obálka je tvořena předepjatou železobetonovou konstrukcí a vnitřní ocelovou vystýlkou. 
Vnitřní průměr obálky je 45 m, výška 38 m, tloušťka stěn 1,2 m [55], [57], [66].  

Obestavba je volné pokračování základní části. Následuje osm podlaží od výšky 
13,20 do 45,40 m. Obklopuje vnější část válce obálky až po strojovny výtahů. 

Konstrukční soustavy stěn budovy tvoří železobetonové a ocelové buňky 
(armobloky). Jako stropní konstrukce jsou použity ploché nebo žebrované prefabrikáty. 
Stejně jako u stěn i ve stropě jsou ocelové jednostranné armobloky. Technické řešení 
vychází z použití těžké montáže těchto prvků a využití jejich konstrukce jako bednění [55], 
[69], [70]. 

Tloušťka obvodových stěn a části stěn vnitřních je 90 cm, tloušťka stěn kolem 
velkých nádrží a transportního koridoru je 120 cm. Většina vnitřních stěn má tloušťku 60 
cm. Příčky jsou tvořeny železobetonovými prefabrikáty tloušťky 15 cm.  

Armobloky jsou nestandardní ocelové konstrukce vyrobené ze stavební ocelové 
armatury a válcovaných materiálů. Jednostrannou nebo oboustrannou líc tvoří ocelová 
vystýlka z plechu o tloušťce 8 až 12 mm. Tato vystýlka po dobu betonáže přebírá funkci 
bednění. V hermetické zóně jsou armobloky jediným konstrukčním prvkem. Tvoří všechny 
části vestavby, obálky i kopule a nejtěžší z nich dosahují po kompletaci hmotnost až 220 
tun. 

Vrchní částí kontejnmentu je kopule o celkové váze asi 220 tun. Konstrukce 
budovy reaktoru je předepnutá celkem 264 kotvami (192 obálka, 72 kopule; 24 dvojitých 
ve stropu), přičemž se každá kotva předepne silou 1000 MN [55], [57], [66]. 
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Tabulka č. 15: Hlavní technické údaje budovy reaktoru 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Budova strojovny 

Objekt je řešen jako jednolodní ocelová hala půdorysných rozměrů 42x128 m, 
výšky 42,3 m, ve které je umístěn turbogenerátor. Konstrukce vestavby podzemní čásit je 
tvořena železobetonovými prefabrikáty (sloupy a průvlaky), které jsou zmonolitněny. 
Celkový objem staveništních prefabrikátů je asi 1480 m3. Dále je zde uloženo 440 tun 
výztuže a 4300 m3 betonu. Zmonolitnění stropu je provedeno pomocí ztraceného bednění 
z trapézových plechů celkem asi 3200 m2. 

Nadzemní část je tvořena ocelovou konstrukcí s betonovými podlahami. Objem 
betonu je 16700 m3, hmotnost výztuže 1070 tun [55], [57], [66].  

Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně vestavby je přibližně 4500 tun. 
Spodní část této konstrukce je opláštěná keramickými panely, zbývající část je z opláštění 
F 300 a okna jsou typu WEMA. Výměra betonové podlahy na ocelové konstrukci vestavby 
činí 10000 m2. Samostatnou částí strojovny je základová deska pod turbogenerátor. 
Půdorysné rozměry jsou 16x60 m a celková tloušťka je 3,5 m. Pro betonáž desky je nutné 
nejdříve smontovat pomocnou ocelovou konstrukci o hmotnosti 162 tun, poté armovat 
desku s výztuží 130 tun a následně provést nepřetržitou betonáž asi 1550 m3 betonu [55], 
[57], [66]. 

Ostatní objekty hlavního výrobního bloku 

Mezi ostatní objekty patří výměníková stanice, rozvodna a dieselgenerátorová 
stanice. Výměníková stanice přímo souvisí s objekty strojovny. Je tvořena ocelovou halou 
o rozměrech 49x17 m. Od strojovny je oddělena pouze stěnou. 

Bloková výměníková stanice je stavební objekt přičleněný ke každému hlavnímu 
výrobnímu bloku. Obsahuje zařízení určené k předávání tepelné energie ze sekundárního 
okruhu do horkovodního systému elektrárny [66], [67]. 
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Tabulka č. 16: Spotřeba materiálů – budova výměníkové stanice 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Budova rozvodny je dvoutraktový prefabrikovaný objekt. Stropy jsou řešené 
ocelovou konstrukcí. Povrch celého objektu bude kryt keramickým pláštěm. 

Tabulka č. 17: Spotřeba materiálů – budova rozvodny 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Budova dieselgenerátorové stanice má shodné konstruktivní řešení jako budova 
reaktoru. Ke každému výrobnímu bloku patří tři blokové dieselgenerátorové stanice 
s venkovními zásobními nádržemi nafty a jedna společní [66], [67]. 

Tabulka č. 18: Spotřeba materiálů – dieselgenerátorové stanice 

Zdroj: firemní materiály VSB a.s. 

Sklad vyhořelého jaderného paliva  

Jedná se o průmyslový skladový objekt členěný na příjmovou a skladovou část. 
Skladová část je  půdorysných rozměrů 46,7x74,0 a výšky 24,30 m. Příjmová část je  
půdorysných rozměrů 25,5x67,0 a výšky 25,85 m [47], [66]. 

Ve skladové části je spodní část základu rozměrů 6,5 m x 1,5 m a horní část 2,9x1,3 
m. V příjmové části jsou základy tvořeny základovou deskou tloušťky 1,2 m se ztužujícími 
stěnami proměnné šířky a výšky 3,2 m. Nosné konstrukce horní stavby jsou tepelně 
izolovány, kompletně na vnějším povrchu a do výšky 9,0 m na vnitřním povrchu [47], 
[66].   
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Hlavním nosným prvkem jsou příčné rámové vazby, které tvoří obvodové sloupy 
rozměrů 800/2900 mm, vnitřní sloupy 800/3000 mm a spojitý prefamonolitický vazník 
šířky 400 mm a proměnné výšky 2800 – 3200 mm. Střední sloupy jsou integrovány do 
vnitřní podélné stěny tl. 400 mm. Obvodové sloupy jsou posíleny vnitřní a vnější 
obvodovou stěnou tl. 600 a 400 mm. Střešní konstrukce je navržena v prefa-monolitické 
variantě a je tvořena monolitickou železobetonovou deskou  o celkové tloušťce 400mm 
[47], [66].   

Na základy byl použit beton C 30/37. Pro železobetonové konstrukce horní stavby  
je navržen beton C35/45 a C40/50. Výztuž je navržena B500B a B500C. Základové 
konstrukce, sloupy, stěny, střešní desky a vazníky  byly převážně vyztužovány hlavní 
výztuží Ø32 mm, stěny a střecha Ø28 a Ø25. Ve většině případů byla výztuž stykována 
přesahem, ojediněle byly použity lisované spojky [47], [66]. 

Tabulka č. 19: Spotřeba materiálů – sklad vyhořelého paliva 

Zdroj: firemní materiály Statika s.r.o.  

Chladící okruh 

Systém hlavního chladícího (cirkulačního) okruhu zahrnuje čerpací stanici chladicí 
vody, potrubní propojení do strojovny, chlazení kondenzátoru turbosoustrojí, potrubní 
propojení na chladicí věž, vlastní chladicí věž, přívodní kanály ochlazené vody z 
chladicích věží do čerpací stanice a další. Cirkulační okruh chladící vody je uzavřený s 
doplňováním ztrát v okruhu z úpravny chladící vody. Odluh chladicího okruhu je před 
vypuštěním do recipientu zaveden do kontrolní jímky [42], [44].  

Každý jaderný blok má samostatný chladicí okruh. Tyto okruhy mohou být 
propojeny jak na straně kanálů ochlazené vody, tak na straně výtlačných potrubí ze 
strojovny na chladicí věže. 

Tabulka č. 20: Spotřeba materiálů – budova čerpací stanice chladící vody 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 
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Tabulka č. 21: Spotřeba materiálů – potrubní propojení chladícího okruhu 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Chladící věže 

Jedná se o chladící věže typu Itterson, tj. chladící věže s přirozeným tahem 
vzduchu. Konstrukce pláště je železobetonová. Je tvořená vodotěsným betonem B20 a 
ocelovými pruty o hmotnosti 1000 tun. Šikmé stojky jsou také železobetonové konstrukce. 
Betonovou konstrukci tvoří uvnitř věže 263 sloupů, 620 průvlaků, 3024 systémových 
trámků a 84 žlabových nosníků [42], [44].  

Do stěn žlabů jsou zaústěny pracovní potrubí DN 200 a DN 150 o celkové délce 15 
km. Ve spodní části těchto potrubí je uchyceno 9736 ks rozstřikovacích trysek. Chladící 
výplň tvoří 3 vrstvy PVC bloků (celkem 254436 ks). Každý blok tvoří cca 10 fólií o 
rozměrech 1000x6000x420 mm. Na hraně trámků jsou eliminátory, které jsou složeny z 10 
tvarovaných PVC profilů (celkem 9970 ks) [42], [44], [76]. 

Tabulka č. 22: Spotřeba materiálů – chladící věž 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Chladící bazény s rozstřikem 

V areálu se nachází 6 těchto bazénů (tabulka č. 23). 

Tabulka č. 23: Spotřeba materiálů – bazén s rozstřikem 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Ostatní objekty 
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Čerpací stanice cirkulační chladící vody, technické vody nedůležité a požární vody. 
Pro každý výrobní blok je jedna čerpací stanice (tabulka č. 24). 

Tabulka č. 24: Spotřeba materiálů – budova čerpací stanice 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Vodojem surové vody se dvěma komorami, každá o kapacitě 15000 m3 (tabulka č. 
25). 

Tabulka č. 25: Spotřeba materiálů – vodojem surové vody 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Úpravna chladící vody má za úkol zajistit úpravu surové vody (tabulka č. 26).  

Tabulka č. 26: Spotřeba materiálů – úpravna chladící vody 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Chemická úpravna vody slouží k výrobě demineralizované vody určené k plnění a 
doplňování ztrát ve vnitřních okruzích (primárním a sekundárním) a k výrobě změkčené 
vody pro okruh topné vody a pro okruh chlazené vody [42], [44], [75], [76]. 

Tabulka č. 27: Spotřeba materiálů – chemická úpravna vody 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 
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Pozemní komunikační a železniční síť 

V areálu jsou vybudovány komunikační sítě zajišťující dopravní obslužnost 
jednotlivých stavebních objektů. U objektů se mohou komunikace rozšiřovat v užitkové 
plochy.  

V areálu elektrárny je vybudována vnitrozávodní komunikační síť, která zajišťuje 
přístup k jednotlivým objektům elektrárny. 

Tabulka č. 28: Spotřeba materiálů – pozemní komunikační síť 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Areál elektrárny je také napojen na železniční síť příjezdní vlečkou odbočující ze 
železniční stanice Temelín. Po vlečce je uskutečňován veškerý železniční dopravní provoz 
související s elektrárnou. Z předávacího kolejiště je vedena vlečková kolej (vnější vlečkou) 
do areálu elektrárny, kde se rozvětvuje jednak do manipulačního kolejiště elektrárny a 
jednak pokračuje jako vlečková kolej č. 4 do jihovýchodního a východního prostoru areálu 
závodu. Z této vlečky jsou vedeny další jednotlivé koleje k provozním objektům elektrárny 
a kolej je propojena na východní z hlavího manipulačního kolejiště [10].  

Tabulka č. 29: Spotřeba materiálů – železniční síť 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Napojení elektrárny na železniční síť v železniční stanici Temelín je zřejmé z 
kolejového plánu vnějších a vnitřních vleček (obrázek č. 21). 
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Obrázek č. 21: Schematické znázornění vnějších a vnitřních vleček 

Oplocení areálu 

Z celkové plochy 143 ha areálu jaderné elektrárny Temelín je oplocených 123 ha. 
Oplocení je vybaveno systémem průmyslové televize včetně samostatného osvětlení, 
detekce pohybu v prostoru koridoru a zabezpečení všech vrat na vlečkách a silničních 
komunikacích. Pro oplocení se využívá svařovaný typ pletiva, který se skládá z panelů 
a sloupků. Během životnosti jaderné elektrárny se předpokládá s jeho rekonstrukcí každých 
15 let.   

Tabulka č. 30: Spotřeba materiálů – oplocení 

Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny pro oplocení plochy 123 ha. 

Zdroj: firemní materiály ČEZ a.s. 

Vznik odpadů ve fázi výstavby 

Z celkového množství vzniklého odpadu se předpokládá, že stavební odpad tvořil 
majoritní podíl asi 98 %, zejména z uvolňování staveniště pro jaderný zdroj (demolice, 
přeložky inženýrských sítí atd.). Při definování odpadového scénáře se předpokládá, že až 
85 % stavebních materiálů bylo upravováno recyklačními technologiemi na sekundární 
stavební materiál. Tento odpad se prioritně využil při výstavbě např. při výrobě 
podkladních betonů, do podkladních vrstev komunikací, pro výplňové nekonstrukční 
betony (netechnologické objekty), pro zásypy a podsypy inženýrských sítí, zpevňování a 
úpravy povrchů, pro plochy a stavby zařízení staveniště atd. Zbylých 25 % bylo uloženo na 
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skládku Temelínec. V tabulce č. 31 je znázorněno procentuální složení stavebního 
materiálu [10]. 

Tabulka č. 31: Procentuální složení stavebního materiálu 

Zdroj: Informační systém EIA 

Přibližně 0,26 % tvořil odpad kategorie nebezpečný, který byl uložen na skládku 
příslušné kategorie. Vzdálenost vhodných skládek nebezpečného odpadu je cca 16 - 20 km 
od jaderné elektrárny Temelín. Zbytek tvořili odpady kategorie ostatní (komunální odpad). 
Tento typ odpadu byl uložen na skládku Temelínec. V tabulce č. 32 jsou uvedeny 
předpokládané hmotnostní hodnoty vzniku odpadů ve fázi výstavby jaderné elektrárny 
Temelín [10]. 

Tabulka č. 32: Odpady vzniklé při výstavbě 

Zdroj: Informační systém EIA 

6.4. Fáze - provoz jaderné elektrárny 

Délka provozu jaderné elektrárny Temelín se předpokládá na 60 let. Z důvodu lepší 
interpretace výsledků a jejich vyhodnocení bude tato fáze rozdělena na několik etap: 

• provoz jaderné elektrárny,  

• cyklus vody, 

• radioaktivní výpusti,  

• palivový cyklus. 
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6.4.1 Provoz jaderné elektrárny 

Zahrnuje údaje tykající se spotřeb: elektrické energie, provozních hmot, chemikálií 
apod.  

Tabulka č. 33: Spotřeba elektrické energie při provozu jaderné elektrárny za jeden rok 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Hodnoty v tabulce č. 33 představují příkon vlastní spotřeby elektrické energie pro 
jeden a pro dva bloky elektrárny. Pod pojmem blok se rozumí včetně poměrné části 
souvisejících neblokových systémů. 

Provozní hmoty – ropné látky 

Největší množství ropních látek je spotřebováno provozem dieselgenerátorů a 
pomocní kotelny. Provoz dieselgenerátorů je na naftu. Provoz kotelny je na lehký topný 
olej.  

Tabulka č. 34: Spotřeba ropných látek při provozu jaderné elektrárny za jeden rok 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Provozní hmoty - chemikálie 

Spotřebu provozních hmot pro primární část tvoří zejména chemikálie pro 
udržování chemických režimů primárního okruhu, chemikálie pro regenerační roztoky a 
chemikálie pro dekontaminační roztoky. Chemikálie používané v sekundární i primární 
části jsou pro potřeby primární části čerpány ze sekundární části, v souladu s aktuálními 
požadavky provozu a jsou souhrnně uvedeny ve spotřebě chemikálií pro sekundární část. 
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Tabulka č. 35: Spotřeba chemických látek – primární část 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Spotřebu provozních hmot pro sekundární část tvoří zejména chemikálie pro 
výrobu demineralizované vody, chemikálií pro úpravu turbínového kondenzátu a 
chemikálií pro úpravu přídavné chladicí vody. Příprava demineralizované vody je 
provozována celoročně, úprava turbínového kondenzátu je provozována pouze při najetí 
bloku nebo při mimořádném průniku chladicí vody v kondenzátoru. Úprava přídavné 
chladicí vody je provozována pouze při mimořádně zhoršené kvalitě surové vody, podle 
zkušeností cca 2 týdny v roce. 

Tabulka č. 36: Spotřeba chemických látek – sekundární část 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Chemické látky dodává pro jadernou elektrárnu Temelín společnost Nalco 
Österreich Ges.m.b.H. sídlící v Rakousku. Celková vzdálenost cestní přepravy je 208 km. 
Celková hmotnost spotřebovaných chemických látek v jaderné elektrárně Temelín je 
1346,1 t/rok. Výpočet dopravního faktoru podle vzorce č. 6. 

Množství emisí do ovzduší ve fázi provozu  

Ve fázi provozu jsou největšími producenty emisí dieselgenerátory a pomocná 
kotelna. 
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Tabulka č. 37: Emise do ovzduší - dieselgenerátor 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Stanovené hodnoty v tabulce č. 37 jsou určené jenom pro jeden dieselgenerátor. 
Počet dieselgenerátorů pro oba bloky jaderné elektrárny je šest blokových a dva společné. 
Teplota spalin 340 °C. Dané zařízení není trvale provozovaným zdrojem, je provozováno 
podle potřeby v omezeném počtu dní v roce. Hodnoty jsou vypočteny pro 100 provozních 
hodin v roce [61]. 

Tabulka č. 38: Emise do ovzduší – pomocná kotelna 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Záložní pomocná kotelna využívá 3 kotle. Teplota spalin 120°C. Není trvale 
provozovaným zdrojem, je provozována podle potřeby v omezeném počtu dní v roce. 
Předpokládaná doba provozu je nejvýše 100 dnů v roce.  

Tabulka č. 39: Emise do ovzduší – ostatní bodové zdroje 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Uvedené hodnoty v tabulce č. 39 představují objem emisí produkovaných 
neradiačními bodovými zdroji v areálu jaderné elektrárny.  
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Tabulka č. 40: Emise do ovzduší – chladící věž 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Stanovené hodnoty v tabulce č. 40 jsou určené jenom pro jednu chladící věž. Počet 
chladících věží pro oba bloky jaderné elektrárny je 4. Teplota vzduchu 23 °C. Dané 
zařízení je trvale provozovaným zdrojem. Hodnoty jsou vypočteny pro 8760 provozních 
hodin v roce [61].   

Odpadové hospodářství ve fázi provozu 

Odhad celkové průměrné produkce odpadů vychází z produkce odpadů z provozu 
stávající elektrárny. Produkce komunálního odpadu je přímo úměrná počtu pracovníků 
v lokalitě. Neaktivní kaly jsou začleněny do etapy „cyklus vody“. U nebezpečného odpadu 
není zahrnut odpad radioaktivního paliva, ten je zahrnut v etapě „palivový cyklus“. 

Konkrétně se předpokládá vznik hydraulických, motorových, převodových a 
mazacích olejů, odpadních barev a laků, kovových obalů, olověných akumulátorů, 
vyřazených anorganických chemikálií, kovů, plastů, papíru, izolačních materiálů, kalů, 
zářivek, laboratorních chemikálií, směsného stavebního a demoličního odpadu, 
komunálního odpadu atd. 

Tabulka č. 41: Typy odpadů ve fázi provozu 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Nakládání s jednotlivými druhy odpadů je zobrazeno v tabulce č. 42. Komunální 
odpad bude ukládán na skládku komunálního odpadu Temelínec. Nebezpečný odpad bude 
předáván osobě oprávněné k jejich převzetí za účelem uložení na skládku příslušné 
kategorie. 

Tabulka č. 42: Nakládaní s odpadem ve fázi provozu 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 
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6.4.2 Cyklus vody 

Cyklus vody zahrnuje spotřebu vody. Funkce vody v rámci provozu jaderné 
elektrárny je jako: moderátor, teplonosné chladící médium, voda v systému kontinuálního 
čistění chladiva, voda zajišťující chlazení vyhořelého paliva v bazénu, voda v systému 
doplňování prací, voda pro iontoměniče v systému čištění chladiva při regeneraci [49], 
[80].  

Pro primární okruh je nutné zabezpečení dokonale čisté vody. Odběr surové vody 
bude proveden ve stávajícím odběrném místě, tj. v čerpací stanici umístěné na levém břehu 
nádrže vodního díla Hněvkovice. V současné době je přívod do areálu elektrárny řešen 
dvěma výtlačnými potrubními řady DN 1600 do stávajícího vodojemu v areálu jaderné 
elektrárny o celkovém objemu 2x15 000 m3 [50], [75], [76]. 

Ze stávajícího vodojemu bude surová voda v případě potřeby vedena do úpravny 
chladicí vody, kde dojde pomocí čiření k odstranění nežádoucího znečištění. Množství 
čiřené vody pro chladící cyklus závisí zejména na charakteru surové vody. Surová voda 
bude upravována pouze v případě jejího výrazného znečištění, znemožňujícího její použití 
jako přídavné vody do chladicího okruhu. Výroba demineralizované vody bude probíhat 
celoročně. Připravovat se bude v nové chemické úpravně vody. Uvažovaná koncepce 
chemické úpravy vody je založena na kombinaci reverzní osmózy a ionexové 
demineralizace. Množství odběru surové vody z řeky Vltava je znázorněno v tabulce č. 43 
[10], [50], [75], [76]. 

Tabulka č. 43: Spotřeba surové vody 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Odpadní voda ve fázi provozu 

Naprostou většinu cca 99,5 % tvoří odpadní technologické vody ze sekundární 
části, zbývající množství cca 0,5 % tvoří odpadní vody z kontrolovaného pásma [49], [75], 
[76].  

Množství vyprodukované odpadní vody je znázorněno v tabulce č. 44. 

Tabulka č. 44: Množství odpadní vody 

Pozn.: Hodnota v tabulce č. 42 představuje stávající povolené množství vypouštěných technologických 
odpadních vod. 
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Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Množství neaktivních kalů je přímo úměrné množství upravované vody (tabulka č. 
45). Kaly z provozu elektrárny budou ukládány na odkaliště neaktivních kalů v Temelínci.  

Tabulka č. 45: Množství neaktivních kalů 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

V tabulce č. 46 jsou uvedeny kvalitativní ukazatele vnosu znečišťujících látek, 
které mají vazbu na celkový roční odtok. 

Tabulka č. 46: Kvalitativní ukazatele vnosu znečišťujících látek 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

6.4.3 Radioaktivní výpusti 

Radionuklidy se v jaderné elektrárně vytvářejí během dvou procesů, a to během 
štěpného procesu a během procesu aktivace. V etapě „radioaktivní výpusti“ jsou zahrnuta 
množství vypuštěných radionuklidů do ovzduší a do vodotečí [48]. 

Radionuklidy v plynných látkách se vypouští do ovzduší ventilačním komínem na 
hlavním výrobním bloku. K odloučení radioaktivních látek z plynných radioaktivních 
odpadů se využívá filtrace, než se jejich aktivita sníží na úroveň nižší stanovenému limitu. 
Největším zdrojem aktivity plynných radioaktivních odpadů je ventilace odplyňovače vody 
primárního okruhu [48].  

V tabulce č. 47 jsou uvedeny roční výpustí radionuklidů do ovzduší ze dvou bloků 
jaderné elektrárny Temelín (oba výrobní bloky i budova aktivních pomocných provozů). V 
tabulce jsou uvedena maxima z naměřených hodnot výpustí jednotlivých radionuklidů. Pro 
jednotlivé radionuklidy je toto maximum bráno z hodnot naměřených v letech 2004 – 2008 
[10].    
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Tabulka č. 47: Roční výpustí radionuklidů do ovzduší 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Hlavním zdrojem aktivity kapalných odpadů je voda z primárního okruhu. Na její 
úpravu se používají procesy destilace a čištění na ionexových filtrech. Vyčištěná voda se 
vrací zpět do technologických okruhů. Pouze část vzniklého kapalného kondenzátu z čisticí 
stanice aktivních odpadních vod se vypouští do životního prostředí [48], [80]. 

V tabulce č. 48 jsou uvedena maxima z naměřených hodnot výpustí jednotlivých 
radionuklidů z jaderné elektrárny Temelín do vodotečí (oba výrobní bloky i budova 
aktivních pomocných provozů). Pro jednotlivé radionuklidy je toto maximum bráno z 
hodnot naměřených v letech 2006 - 2008. Pokud je naměřená hodnota pod minimální 
detekovatelní aktivitu, nezapočítává se do bilancí (označeno <DL) [10]. 
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Tabulka č. 48: Roční výpustí radionuklidů do vodotečí 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

6.4.4 Palivový cyklus 

V etapě „palivový cyklus“ jsou zahrnuty všechny procesy související s výrobou a 
využitím jaderného paliva v jaderné elektrárně (obrázek č. 22). Pro tlakovodní reaktory se 
jako palivo využívá spékaný UO2 s mírným obsahem štěpitelného izotopu 235U92.  

 

Obrázek č. 22: Schematické znázornění palivového cyklu 

Teoreticky tudíž můžeme palivový cyklus rozdělit na tři základní částí: 

• přední – zabývá se těžbou uranu a výrobou paliva,  

• střední – zabývá se využitím paliva v reaktoru, 

• zadní – zabývá se zpracováním vyhořelého jaderného paliva a jeho 
uložením (v některých případech se využívá přepracování vyhořelého 
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jaderného paliva, avšak táto možnost není zahrnuta do inventarizační 
analýzy této studie) [51], [52], [77].  

Přední část palivového cyklu 

Uran se těží konvenčním hlubinným, nebo povrchovým způsobem. (případně 
chemicky vyluhováním z hornin kyselinou, táto možnost není zahrnuta do inventarizační 
analýzy této studie). Česká republika patří mezi 10 – 15 zemí na světě, které disponují 
zásobami přírodního uranu (v současnosti důl Rožná I v Dolní Rožínce). Geologické 
zásoby uranu jsou uvedeny v příloze č. 4 [39], [43].  

V chemických úpravnách se ruda rozemele, třídí a louží s kyselinou. Extrahované 
sloučeniny uranu se srážejí a suší. Vzniká uranový koncentrát U3O8 (diuranát amonný 
(NH4)2U2O7*nH2O) s obsahem přírodního uranu alespoň 65 %, kterému se pro intenzivní 
žlutou barvu říká žlutý koláč. Uranový koncentrát je ještě dále vyčištěn a konvertován na 
plynný hexafluorid uranu UF6 [11], [53], [77]. 

Upravený uran obsahuje přírodních 0,7 % izotopu 235U. Pro použití v tlakovodních 
reaktorech v jaderné elektrárně Temelín je doporučeno zvýšení izotopu na 3,7 – 3,8 %. 
Tyto procesy se nazývají rafinace a obohacování uranu [11], [51]. 

Obohacený uran se ve formě oxidu uraničitého lisuje do tablet, tzv. peletek. Popis 
tablety je v tabulce č. 49.  

Tabulka č. 49: Popis palivové tablety UO2 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Tablety se spékají za vysokých teplot a vkládají se do trubek ze zirkoniové slitiny. 
Zavařením těchto trubek vznikají palivové proutky. Svazek takových palivových proutků 
tvoří palivovou kazetu (tabulka č. 50) [11]. 

Tabulka č. 50: Palivová kazeta 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 
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V tabulce č. 51 jsou uvedeny hodnoty energetických a materiálních toků 
spotřebovaných při výrobě 1 tony uranového paliva. Pro cyklus těžby a obohacení uranové 
rudy je využit proces nadefinovaný v databázi Ecoinvent, který předpokládá se spotřebou 
3,5 tuny uranové rudy na 1 kg uranu s obohacením izotopu na 3,8 %.     

Tabulka č. 51: Materiální a energetické toky – výroba 1 tuny uranového paliva 

Zdroj: Ecoinvent Database 

V tabulce č. 52 jsou uvedeny hodnoty emisí do ovzduší vznikajících při výrobě 1 
tuny palivových tablet. 

Tabulka č. 52: Emise vzduch – výroba 1 tuny uranového paliva 

Zdroj: Ecoinvent Database 

V tabulce č. 53 jsou uvedeny hodnoty emisí do vody vznikajících při výrobě 1 tuny 
palivových tablet. 

Tabulka č. 53: Emise voda – výroba 1 tuny uranového paliva 

Zdroj: Ecoinvent Database 
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V tabulce č. 54 jsou uvedeny hodnoty odpadů vznikajících při výrobě 1 tuny 
palivových tablet. 

Tabulka č. 54: Odpady – výroba 1 tuny uranového paliva 

Zdroj: Ecoinvent Database 

Střední část palivového cyklu 

Palivová kazeta vydrží přibližně 4 roky v provozu, než klesne koncentrace izotopu 
235U pod požadované minimální množství. V jaderné elektrárně Temelín mají čtyřletý 
cyklus výměny paliva. V tabulce č. 55 jsou uvedeny hodnoty spotřeby paliva v jaderné 
elektrárně Temelín pro jeden reaktor.     

Tabulka č. 55: Spotřeba uranového paliva 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

V tabulce č. 56 jsou uvedeny hodnoty dopravních faktorů pro uranové palivo 
jaderné elektrárny Temelín. Do roku 2010 byla dodavatelem paliva americká firma 
Westinghouse, od roku 2010 je to ruský výrobce TVEL. Ruský TVEL má smlouvu 
dodávání paliva do roku 2020. V rámci této studie se předpokládá s jeho dodáváním paliva 
i po roku 2020. 

Tabulka č. 56: Dopravní faktory uranového paliva 

Zdroj: firemní materiály ČEZ 

Vyhořelé palivo je vyvezeno z reaktoru do skladovacího bazénu vedle něj, kde zůstane 
cca 5 let, aby se snížila teplota a radioaktivita. Voda v bazénu zároveň slouží jako stínění proti 
radiačnímu záření. Materiální a energetické toky související s transportem paliva v rámci 
areálu jsou nadefinovány v etapě „provoz jaderné elektrárny“ [56]. 
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Zadní část palivového cyklu 

Zadní část palivového cyklu zahrnuje nakládání s vyhořelým palivem. V bazénech 
u reaktorů klesne radioaktivita vyhořelého paliva v závislosti na délce skladování zhruba 
na 50 % hodnoty, jakou má bezprostředně po vyjmutí z reaktoru. Z bazénu je vyhořené 
palivo převezeno do meziskladu (dočasný sklad použitého paliva). Mezisklad je umístěn v 
areálu jaderné elektrárny. Materiální a energetické toky související s výstavbou skladu jsou 
zahrnuty v etapě „výstavba jaderné elektrárny“ [52], [54], [55].  

Existují dva možné způsoby skladování v meziskladech: mokrý a suchý. V jaderné 
elektrárně Temelín se využívá suchý způsob. Palivo je skladováno do kontejnerů typu 
CASTOR. Kapacita skladu je 1370 tun uranu, což představuje použité palivo za 30 let 
provozu elektrárny Temelín. Toto množství paliva se vejde do 152 kontejnerů CASTOR, 
na které je sklad dimenzován. Kontejnery CASTOR vyrábí německý výrobce GNS (popis 
kontejneru v tabulce č. 57). Materiální a energetické toky související s transportem kontejnerů 
v rámci areálu jsou nadefinovány v etapě „provoz jaderné elektrárny“ [56], [58], [77]. 

Tabulka č. 57: Popis kontejneru Castor 

Zdroj: firemní materiály GNS 

V meziskladech zůstává palivo přibližně 40 let. Následně může být uloženo jako 
radioaktivní odpad, nebo může být palivo přepracováno a znovu použito. Palivový cyklus s 
přepracováním paliva se nazývá cyklus uzavřený, cyklus bez přepracování paliva se nazývá 
otevřený. V rámci studie je namodelovaný otevřený palivový cyklus (obrázek č. 23). Po 
dostatečné době uložení vyhořelého paliva v meziskladu, je uloženo do trvalého 
hlubinného úložiště [52], [57]. 
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Obrázek č. 23: Schematické znázornění otevřeného a uzavřeného palivového cyklu 

Hlubinná úložiště jsou budována ve velkých hloubkách a ve stabilních 
geologických prostředích. Je možné do něj uložit vyhořelé palivo, ale i další radioaktivní 
odpady vznikající při provozu jaderné elektrárny nebo vysokoaktivní odpady. V ČR a 
zatím ani nikde na světě nejsou v provozu hlubinná úložiště. Staví se v USA (Yucca 
Mountains v Nevadě) a ve Finsku; ve Švédsku (Äspö) a Švýcarsku (Grimsel) mají 
podzemní laboratoře, kde se testuje možnost umístění hlubinného úložiště, v Německu se 
uvažovalo o umístění úložiště v bývalém solném dole (Gorleben), ale kvůli protestům 
veřejnosti a pochybnostech o jeho vhodnosti zde byly zatím práce pozastaveny [51], [59], 
[60]. 
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Protože v ČR není momentálně žádné hlubinné úložiště, jsou ve studii pro koncové 
nakládaní s radioaktívním odpadem namodelovány dopravní faktory k úložišti ve výstavbě 
na ostrově Olkiluoto ve Finsku [61]. 

6.5. Fáze - demontáž a likvidace jaderné elektrárny 

Představuje vyřazování jaderné elektrárny Temelín z provozu, následnou demontáž, 
a likvidaci jednotlivých komponentů jaderné elektrárny Temelín. 

Ukončení provozu je první etapou vyřazování, kdy bude odstaven reaktor a palivo 
vyvezeno do bazénu skladování. Časově je definována jako období, ve kterém je v 
bazénech vyhořelé palivo po potřebnou dobu. V etapě ukončení provozu budou rovněž 
prováděny demontáže a demolice nepotřebných zařízení a objektů mimo primární část. Pak 
bude následovat demontáž primární části [10], [11], [78].  

Při demontáži a likvidaci jaderné elektrárny a jejího areálu se předpokládá využití 
stavebních mechanizmů. Obdobně jako u výstavby jsou spotřeby pohonných hmot u 
stavebních mechanizmů určeny podle databáze Ecoinvent. Výpočet spotřeby pohonných 
hmot případně elektrické energie u jeřábů je stanoven na základě vzorců č. 7 a č. 8. 

Emise, související s demontážními resp. demoličními pracemi nepřekročí emise 
období přípravy a provádění. Proto jsou v této fázi celkové emise do ovzduší z plošných 
zdrojů obdobné jako ve fázi výstavby uvedené v tabulce č. 8 [10]. 

V této fázi je také nutné nadefinování nakládání s odpady z demoličních prácí a 
s jednotlivými technologickými zařízeními.  V rámci studie jsou namodelovány tyto 
scénáře: 

• Technologické zařízení a budovy hlavního výrobního bloku – specifikovány 
jako radioaktivní odpady. 

• Ostatní zařízení a budovní komplexy – specifikovány jako inertní odpad, 
případně velmi malé množství oceli bude recyklováno. 
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6.6. Hodnocení dopadů životního cyklu jaderné elektrárny – metodika 
CML-IA 

Dosažené výsledky jsou zpracovány pomocí software SimaPro 7.2. Metodika 
CML-IA je mindpointová metodika (rozebrána v kapitole 3.3.8). 

6.6.1 Charakterizace CML-IA 

Procentuální zhodnocení dopadů elementárních toků v jednotlivých kategoriích 
dopadů je vizuálně znázorněno v grafu č. 1 (bližší specifikace kategorií dopadů u 
charakterizace CML-IA je rozebrána v kapitole 3.3.4). 

Graf č. 1: Charakterizace podle metodiky CML-IA (%) 

 

Pozn.: Legenda k číslům pod tabulkou je uvedena v příloze G. JE Temelín v popisu grafu představuje 
transformované hodnoty pro energetické a materiální toky související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 102 přílohy C jsou uvedeny procentuální hodnoty dopadů procesních 
systémů v jednotlivých kategoriích dopadů znázorněných v grafu č. 1. V tabulce č. 103 
přílohy C jsou znázorněny hodnoty dopadů v jednotlivých kategoriích dopadů. V příloze D 
jsou zobrazeny hodnoty nejvýznamnějších toků pro každou kategorii dopadů. 

6.6.2 Normalizace CML-IA 

V metodice CML-IA se provádí normalizace vztažením charakterizačního výsledku 
dané kategorie dopadu k referenčnímu výsledku kategorie dopadu určenému pro 
odpovídající geografickou jednotku součtem všech elementárních toků působících na 
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danou kategorii dopadu. Normalizovány hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů jsou 
zobrazeny vizuálně v grafu č. 2 a číselně v tabulce č. 104 přílohy C.  

Graf č. 2: Normalizace podle CML-IA 

 

Pozn.: Legenda k číslům pod tabulkou je uvedena v příloze G. JE Temelín v popisu grafu představuje 
transformované hodnoty pro energetické a materiální toky související s komponenty jaderné elektrárny.  

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

U detailní LCA analýzy je normalizace povinná a pro každý základní indikátor jsou 
normalizační výsledky kalkulovány pro referenční situace: svět v roce 1990, Evropa v roce 
1995 a Nizozemsko v roce 1997 [24]. 

Seskupení a vážení jsou považovány za volitelný krok a proto nejsou uvedena 
žádna doporučená pravidla pro tyto kroky v SimaPro 7.2 [24]. 

6.7. Dílčí interpretace výsledků výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné 
elektrárně Temelín – metodika CML-IA 

Při zhodnocení normalizovaných výsledků získaných použitím metodiky CML-IA 
je z grafu č. 2 patrné, že nejvýznamnější dopad na životní prostředí má fáze „radioaktivní 
výpusti“, která tvoří 56,613 % z celkového dopadu. V tabulce č. 58 je znázorněný 
procentuální podíl normalizovaných hodnot dopadu jednotlivých fází životního cyklu 
z celkového dopadu. 

V tabulce č. 59 jsou znázorněny normalizovány hodnoty dopadu jednotlivých fází 
životního cyklu.  
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Tabulka č. 58: Procentuální zobrazení dopadu jednotlivých fází životního cyklu (%) 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 
Temelín 

Provoz JE 
Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 
Temelín 

Suma 

0,650 0,082 0,349 0,945 56,513 41,436 0,024 100 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 59: Normalizovány hodnoty dopadu jednotlivých fází životního cyklu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 
Temelín 

Provoz JE 
Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktiv
ní výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 
Temelín 

Celkem 

2,75E-16 3,48E-17 1,48E-16 4,00E-16 2,39E-14 1,75E-14 1,03E-17 4,228E-14 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 60 je zobrazen procentuální dopad na životní prostředí 
normalizovaných hodnot z výroby 1 MJ elektrické energie z jaderné elektrárny Temelín v 
jednotlivých kategoriích dopadu.  

Tabulka č. 60: Procentuální zobrazení dopadu normalizovaných hodnot v jednotlivých kategoriích 
dopadu (%) 
Kategorie dopadu Hodnota Kategorie dopadu Hodnota 
Abiotic depletion 0,196 Fresh water aquatic ecotox. infinite 1,032 
Acidification 0,108 Marine aquatic ecotox. 20a 1,851 
Eutrophication 0,042 Marine aquatic ecotox. 100a 2,651 
Global warming 20a 0,013 Marine aquatic ecotox. 500a 2,634 
Global warming 100a 0,108 Marine aquatic ecotoxicity infinite 6,639 
Global warming 500a 0,013 Terrestrial ecotoxicity 20a 0,003 
Upper limit of net global warming 0,014 Terrestrial ecotoxicity 100a 0,013 
Lower limit of net global warming 0,010 Terrestrial ecotoxicity 500a 0,042 
Ozone layer depletion 5a 0,019 Terrestrial ecotoxicity infinite 0,073 
Ozone layer depletion 10a 0,030 Marine sediment ecotox. 20a 1,836 
Ozone layer depletion 15a 0,037 Marine sediment ecotox. 100a 2,317 
Ozone layer depletion 20a 0,041 Marine sediment ecotox. 500a 2,331 
Ozone layer depletion 25a 0,045 Marine sediment ecotox. infinite 5,050 
Ozone layer depletion 30a 0,048 Freshwater sediment ecotox. 20a 2,450 
Ozone layer depletion 40a 0,052 Freshwater sediment ecotox. 100a 2,471 
Ozone layer depletion steady state 0,049 Freshwater sediment ecotox. 500a 2,239 
Human toxicity 20a 0,012 Freshwater sediment ecotox. infinite 1,870 
Human toxicity 100a 0,012 Average European (kg NOx eq) 0,073 
Human toxicity 500a 0,012 Average European (kg SO2-Eq) 0,034 
Human toxicity infinite 0,131 Land competition 0,000 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 1,144 Ionising radiation 59,967 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 1,161 Photochemical oxidation 0,013 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 1,115 Photochemical oxidation (low NOx) 0,002 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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V tabulce č. 61 jsou zobrazeny normalizovány hodnoty dopadu na životní prostředí 
z výroby 1 MJ elektrické energie z jaderné elektrárny Temelín v jednotlivých kategoriích 
dopadu. Významní dopad je patrný v kategorii dopadu „ionizační záření“, který tvoří 
59,967 % z celkového dopadu. V této kategorii je 94,24 % podíl způsoben radioaktivními 
výpusti do ovzduší a do vodotečí ve fázi provozu jaderné elektrárny a 5,72 % podíl z etapy 
„palivový cyklus“.  

Kategorie ionizační záření zahrnuje nepříznivé dopady uvolňování radioaktivních 
látek do životního prostředí a také přímou expozici radiačního záření. Expozice organizmů 
je způsobena jednak příjmem radioaktivních látek (vzduchem, potravou) a za druhé přímou 
radiací z prostředí [81]. 

Tabulka č. 61: Zobrazení dopadu normalizovaných hodnot v jednotlivých kategoriích dopadu 
(bezrozměrná jednotka) 
Kategorie dopadu Hodnota Kategorie dopadu Hodnota 
Abiotic depletion 8,27E-17 Fresh water aquatic ecotox. infinite 4,36E-16 
Acidification 4,58E-17 Marine aquatic ecotox. 20a 7,82E-16 
Eutrophication 1,79E-17 Marine aquatic ecotox. 100a 1,12E-15 
Global warming 20a 5,29E-18 Marine aquatic ecotox. 500a 1,11E-15 
Global warming 100a 4,56E-17 Marine aquatic ecotoxicity infinite 2,81E-15 
Global warming 500a 5,51E-18 Terrestrial ecotoxicity 20a 1,22E-18 
Upper limit of net global warming 5,93E-18 Terrestrial ecotoxicity 100a 5,43E-18 
Lower limit of net global warming 4,41E-18 Terrestrial ecotoxicity 500a 1,78E-17 
Ozone layer depletion 5a 7,98E-18 Terrestrial ecotoxicity infinite 3,07E-17 
Ozone layer depletion 10a 1,26E-17 Marine sediment ecotox. 20a 7,76E-16 
Ozone layer depletion 15a 1,55E-17 Marine sediment ecotox. 100a 9,8E-16 
Ozone layer depletion 20a 1,75E-17 Marine sediment ecotox. 500a 9,86E-16 
Ozone layer depletion 25a 1,91E-17 Marine sediment ecotox. infinite 2,14E-15 
Ozone layer depletion 30a 2,04E-17 Freshwater sediment ecotox. 20a 1,04E-15 
Ozone layer depletion 40a 2,19E-17 Freshwater sediment ecotox. 100a 1,04E-15 
Ozone layer depletion steady state 2,05E-17 Freshwater sediment ecotox. 500a 9,47E-16 
Human toxicity 20a 4,96E-18 Freshwater sediment ecotox. infinite 7,91E-16 
Human toxicity 100a 5,04E-18 Average European (kg NOx eq) 3,09E-17 
Human toxicity 500a 5,24E-18 Average European (kg SO2-Eq) 1,43E-17 
Human toxicity infinite 5,55E-17 Land competition 1,58E-20 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 4,84E-16 Ionising radiation 2,54E-14 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 4,91E-16 Photochemical oxidation 5,5E-18 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 4,72E-16 Photochemical oxidation (low NOx) 6,98E-19 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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6.8. Hodnocení dopadů životního cyklu jaderné elektrárny – metodika 
Eco-indicator 99 

Dosažené výsledky jsou zpracovány pomocí software SimaPro 7.2. Metodika Eco-
indicator 99 je endpointová metodika (rozebrána v kapitole 3.3.9). Podle hodnotových 
perspektiv ji dělíme: rovnostářská, EA; hierarchistická, HA; individualistická, IA. V této 
kapitole jsou rozebrány výsledky použitím rovnostářské, EA metodiky Eco-indicator 99. 

6.8.1 Charakterizace Eco-indicator 99 EA 

Procentuální zhodnocení dopadů elementárních toků v jednotlivých kategoriích 
dopadů je vizuálně znázorněno v grafu č. 3 (bližší specifikace charakterizace jsou 
rozebrána v kapitole 3.3.4). 

Graf č. 3: Charakterizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky 
související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 62 jsou uvedeny procentuální hodnoty dopadů procesních systémů 
v jednotlivých kategoriích dopadů. 
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Tabulka č. 62: Charakterizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

Kategorie 
dopadu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 

Temelín 

Provoz 
JE 

Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 

Temelín 
Suma 

Kar 4,9304 1,2502 0,523 5,4712 0 85,3528 2,4723 100 

ResOL 4,6983 0,99 4,6595 4,481 0 83,962 1,2093 100 

ResAL 12,2907 0,678 10,723 9,4313 0 65,6958 1,1813 100 

Kli 9,9263 1,5162 6,4357 10,8843 0 71,0147 0,2228 100 

Ion 0,0039 2,55E-05 0,0019 0,0355 94,1589 5,7996 2,1E-05 100 

Ozo 1,5347 0,0535 0,2503 1,2237 0 96,8925 0,0453 100 

Eko 25,8694 1,2067 3,6952 10,5335 0 57,5363 1,1589 100 

Aci/Eu 8,5149 0,6313 29,1257 6,3109 0 54,3627 1,0545 100 

Kra 0,03 0,0001 0,0024 0,0458 0 99,9177 0,004 100 

Mine 86,4429 1,89E-05 0,001 0,0195 0 14,6297 -1 100 

Fos 7,7955 0,5717 3,6547 8,9581 0 78,7723 0,2477 100 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

6.8.2 Zhodnocení škod Eco-indicator 99 EA 

Zhodnocení škod, nebo damage assessment vyjádřuje obdobní procentuální podíl 
dopadů daných toků pro jednotlivé kategorie dopadu, jako u charakterizace. Při použití 
metodiky Eco-indicator 99 může být transformován na tři hlavní kategorie dopadu – lidské 
zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin (vizuálně znázorněno v grafu č. 4). 
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Graf č. 4: Damage assessment podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky 
související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

6.8.3 Normalizace Eco-indicator 99 EA 

Normalizováním získáme bezrozměrné hodnoty (bližší specifikace v kapitole 
3.3.5). Metodika Eco-indicator 99 transformuje hodnoty při normalizaci s ohledem na 
evropské krajiny. Normalizovány hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů jsou zobrazeny 
vizuálně v grafu č. 5 a číselně v tabulce č. 63. 
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Graf č. 5: Normalizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky 
související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 63: Normalizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA 

Kategorie 
dopadu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 

Temelín 

Provoz 
JE 

Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 

Temelín 
Suma 

Kar 8,26E-10 2,10E-10 8,77E-11 9,17E-10 0,00E+00 1,43E-08 4,14E-10 8,26E-10 

ResOL 1,14E-11 2,40E-12 1,13E-11 1,09E-11 0,00E+00 2,03E-10 2,93E-12 1,14E-11 

ResAL 1,03E-08 5,66E-10 8,95E-09 7,87E-09 0,00E+00 5,48E-08 9,85E-10 1,03E-08 

Kli 2,59E-09 3,96E-10 1,68E-09 2,84E-09 0,00E+00 1,85E-08 5,81E-11 2,59E-09 

Ion 7,22E-12 4,69E-14 3,57E-12 6,53E-11 1,73E-07 1,07E-08 3,87E-14 7,22E-12 

Ozo 2,72E-11 9,47E-13 4,43E-12 2,17E-11 0,00E+00 1,71E-09 8,01E-13 2,72E-11 

Eko 1,43E-09 6,68E-11 2,05E-10 5,83E-10 0,00E+00 3,19E-09 6,42E-11 1,43E-09 

Aci/Eu 9,42E-10 6,99E-11 3,22E-09 6,98E-10 0,00E+00 6,02E-09 1,17E-10 9,42E-10 

Kra 5,04E-11 2,36E-13 4,08E-12 7,69E-11 0,00E+00 1,68E-07 6,71E-12 5,04E-11 

Mine 3,41E-09 7,43E-16 4,16E-14 7,69E-13 0,00E+00 5,76E-10 -4,31E-11 3,41E-09 

Fos 2,46E-08 1,80E-09 1,15E-08 2,82E-08 0,00E+00 2,48E-07 7,81E-10 2,46E-08 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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6.8.4 Vážení Eco-indicator 99 EA 

Vážením přiřadíme váhové faktory (bližší specifikace v kapitole 3.3.7). Metodika 
Eco-indicator 99 využívá předpokladu rozdělení obyvatel do tří základních hodnotových 
skupin podle sociologických studií a kulturních teorií.  

V této kapitole jsou data vztaženy k rovnostářské EA metodike Eco-indicator 99. 
V příloze E tabulce č. 106 a 107 jsou na porovnání uvedeny data vážení podle 
hierarchistické HA i individualistické IA metodiky Eco-indicator 99.  

Hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů s přepočtem váhových faktorů jsou 
zobrazeny vizuálně v grafu č. 6 a číselně v tabulce č. 64. 

Graf č. 6: Vážení podle metodiky Eco-indicator 99 EA (mPt) 

 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky 
související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 64: Vážení podle metodiky Eco-indicator 99 EA 

Kategorie 
dopadu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 

Temelín 

Provoz 
JE 

Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 

Temelín 
Suma 

Kar 2,5E-04 6,3E-05 2,6E-05 2,8E-04 0,0E+00 4,3E-03 1,2E-04 2,5E-04 

ResOL 3,4E-06 7,2E-07 3,4E-06 3,3E-06 0,0E+00 6,1E-05 8,8E-07 3,4E-06 

ResAL 3,1E-03 1,7E-04 2,7E-03 2,4E-03 0,0E+00 1,6E-02 3,0E-04 3,1E-03 

Kli 7,8E-04 1,2E-04 5,0E-04 8,5E-04 0,0E+00 5,6E-03 1,7E-05 7,8E-04 

Ion 2,2E-06 1,4E-08 1,1E-06 2,0E-05 5,2E-02 3,2E-03 1,2E-08 2,2E-06 

Ozo 8,1E-06 2,8E-07 1,3E-06 6,5E-06 0,0E+00 5,1E-04 2,4E-07 8,1E-06 

Eko 7,2E-04 3,3E-05 1,0E-04 2,9E-04 0,0E+00 1,6E-03 3,2E-05 7,2E-04 

Aci/Eu 4,7E-04 3,5E-05 1,6E-03 3,5E-04 0,0E+00 3,0E-03 5,8E-05 4,7E-04 

Kra 2,5E-05 1,2E-07 2,0E-06 3,8E-05 0,0E+00 8,4E-02 3,4E-06 2,5E-05 

Mine 6,8E-04 1,5E-10 8,3E-09 1,5E-07 0,0E+00 1,2E-04 -8,6E-06 6,8E-04 

Fos 4,9E-03 3,6E-04 2,3E-03 5,6E-03 0,0E+00 5,0E-02 1,6E-04 4,9E-03 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

6.8.5 Single score Eco-indicator 99 EA 

Výsledné hodnoty dopadu, tzv. single score výroby 1 MJ elektrické energie pro 
jednotlivé fáze životního cyklu jaderné elektrárny Temelín jsou zobrazeny vizuálně v grafu 
č. 7 a číselně v tabulce č. 65. 
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Graf č. 7: Single score podle metodiky Eco-indicator 99 EA (mPt) 

 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky 
související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 65: Single score podle metodiky Eco-indicator 99 EA 
Fáze životního 
cyklu 

Kar 
Res 
OL 

Res 
AL 

Kli Ion Ozo Eko 
Aci/ 
Eu 

Kra Mine Fos 

JE Temelín 
2,48E-
04 

3,42E-
06 

3,08E-
03 

7,77E-
04 

2,17E
-06 

8,15E-
06 

7,16E-
04 

4,71E-
04 

2,52E-
05 

6,81E-
04 

4,92E-
03 

Výstavba JE 
Temelín 

6,29E-
05 

7,20E-
07 

1,70E-
04 

1,19E-
04 

1,41E
-08 

2,84E-
07 

3,34E-
05 

3,49E-
05 

1,18E-
07 

1,49E-
10 

3,61E-
04 

Provoz JE 
Temelín 

2,63E-
05 

3,39E-
06 

2,68E-
03 

5,04E-
04 

1,07E
-06 

1,33E-
06 

1,02E-
04 

1,61E-
03 

2,04E-
06 

8,32E-
09 

2,30E-
03 

Cyklus vody 
2,75E-
04 

3,26E-
06 

2,36E-
03 

8,52E-
04 

1,96E
-05 

6,50E-
06 

2,92E-
04 

3,49E-
04 

3,85E-
05 

1,54E-
07 

5,65E-
03 

Radioaktivní 
výpustí 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

5,19E
-02 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

0,00E
+00 

Palivový 
cyklus 

4,29E-
03 

6,10E-
05 

1,64E-
02 

5,56E-
03 

3,20E
-03 

5,14E-
04 

1,59E-
03 

3,01E-
03 

8,40E-
02 

1,15E-
04 

4,97E-
02 

Likvidace JE 
Temelín 

1,24E-
04 

8,79E-
07 

2,96E-
04 

1,74E-
05 

1,16E
-08 

2,40E-
07 

3,21E-
05 

5,83E-
05 

3,35E-
06 

-
8,61E-
06 

1,56E-
04 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické látky) 
– ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, Ekotoxicita – 
Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – Mine, Fosilní paliva – 
Fos. 
Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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6.9. Dílčí interpretace výsledků výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné 
elektrárně Temelín – metodika Eco-indicator 99 

Při zhodnocení jednotlivých fází životního cyklu výroby 1 MJ elektrické energie v 
jaderné elektrárně Temelín je z grafu č. 7 patrné, že nejvýznamnější dopad na životní 
prostředí má fáze „palivový cyklus“, která tvoří 67,417 % z celkového dopadu. Významný 
dopad představují také radioaktivní výpusti, který je 20,787 % z celkového dopadu. 
V tabulce č. 66 je znázorněný procentuální podíl dopadu všech fází životního cyklu 
z celkového dopadu. 

Tabulka č. 66: Procentuální zobrazení dopadu jednotlivých fází životního cyklu (%) 

JE Temelín 
Výstavba 
JE Temelín 

Provoz JE 
Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace JE 
Temelín 

Suma 

4,373 0,313 2,898 3,941 20,787 67,417 0,272 100 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 67 je zobrazen procentuální dopad na životní prostředí z výroby 1 MJ 
elektrické energie z jaderné elektrárny Temelín v jednotlivých kategoriích dopadu.  

Tabulka č. 67: Procentuální zobrazení dopadu v jednotlivých kategoriích dopadu (%) 
Kar ResOL ResAL Kli Ion Ozo Eko Aci/Eu Kra Mine Fos 

2,012 0,029 10,017 3,133 22,077 0,213 1,108 2,215 33,639 0,315 25,242 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Nejvýznamnější hodnoty jsou patrné v kategorii dopadu „využití a přeměna 
krajiny“, které tvoří 33,639 %. Tato kategorie je založena na empirických datech výskytu 
cévnatých rostlin, jejichž četnost může být negativně ovlivněna lidskou činností v krajině. 
V úvahu jsou brány jak lokální škody způsobené využíváním, či přeměnou krajiny, tak 
regionální škody na ekosystémech. Vysoký podíl v kategorii „využití a přeměna krajiny“ 
až 99,91 % je způsoben palivovým cyklem jaderné elektrárny. 

 Významných hodnot dosahují také kategorie „fosilní paliva“, „ionizační záření“ a 
„respirační nemoci (anorganické látky)“. 

Dopad v kategorii „fosilní paliva“ je 25,245 % z celkového dopadu. Největší 78,77 
% podíl v této kategorii je způsoben fázi „palivový cyklus“. 

Dopad kategorie „ionizační záření“ tvoří 22,077 % z celkového dopadu. V této 
kategorii je 94,15 % podíl způsoben radioaktivními výpusti do ovzduší a do vodotečí ve 
fázi provozu jaderné elektrárny. 
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Dopad kategorie „respirační nemoci (anorganické látky)“ tvoří 10,017 % 
z celkového dopadu. V této kategorii je 65,70 % podíl způsoben fázi „palivový cyklus“. 

V tabulce č. 68 jsou zobrazeny dopady kategorií dopadů u daných fází životního 
cyklu a v tabulce č. 69 jejich procentuální podíly. 

Tabulka č. 68: Dopady kategorií dopadů v jednotlivých fázích životního cyklu (mPt) 

Kategorie 
dopadu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 

Temelín 

Provoz 
JE 

Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 

Temelín 
Suma 

Kar 2,48E-04 6,29E-05 2,63E-05 2,75E-04 0,00E+00 8,58E-04 1,24E-04 1,59E-03 

ResOL 3,42E-06 7,20E-07 3,39E-06 3,26E-06 0,00E+00 1,22E-05 8,79E-07 2,39E-05 

ResAL 3,08E-03 1,70E-04 2,68E-03 2,36E-03 0,00E+00 3,29E-03 2,96E-04 1,19E-02 

Kli 7,77E-04 1,19E-04 5,04E-04 8,52E-04 0,00E+00 1,11E-03 1,74E-05 3,38E-03 

Ion 2,17E-06 1,41E-08 1,07E-06 1,96E-05 5,19E-02 6,40E-04 1,16E-08 5,26E-02 

Ozo 8,15E-06 2,84E-07 1,33E-06 6,50E-06 0,00E+00 1,03E-04 2,40E-07 1,19E-04 

Eko 7,16E-04 3,34E-05 1,02E-04 2,92E-04 0,00E+00 3,19E-04 3,21E-05 1,49E-03 

Aci/Eu 4,71E-04 3,49E-05 1,61E-03 3,49E-04 0,00E+00 6,02E-04 5,83E-05 3,13E-03 

Kra 5,04E-04 2,36E-06 4,08E-05 7,69E-04 0,00E+00 5,60E-02 6,71E-05 5,74E-02 

Mine 6,81E-04 1,49E-10 8,32E-09 1,54E-07 0,00E+00 3,00E-05 -8,61E-06 7,03E-04 

Fos 4,92E-03 3,61E-04 2,30E-03 5,65E-03 0,00E+00 9,94E-03 1,56E-04 2,33E-02 

Suma 0,0114 0,0008 0,0073 0,0106 0,0519 0,0729 0,0007 0,1556 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2  
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Tabulka č. 69: Procentuální podíly kategorií dopadů v jednotlivých fázích životního cyklu (%) 

Kategorie 
dopadu 

JE 
Temelín 

Výstavba 
JE 

Temelín 

Provoz JE 
Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktivní 
výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE 

Temelín 
Kar 2,173 8,022 0,361 2,601 0,000 1,177 16,714 

ResOL 0,030 0,092 0,047 0,031 0,000 0,017 0,118 

ResAL 26,973 21,658 36,868 22,317 0,000 4,512 39,756 

Kli 6,814 15,150 6,921 8,056 0,000 1,525 2,345 

Ion 0,019 0,002 0,015 0,185 100,000 0,878 0,002 

Ozo 0,071 0,036 0,018 0,061 0,000 0,141 0,032 

Eko 6,282 4,266 1,406 2,758 0,000 0,437 4,316 

Aci/Eu 4,131 4,458 22,139 3,301 0,000 0,825 7,846 

Kra 4,423 0,301 0,560 7,274 0,000 76,814 9,019 

Mine 5,972 0,000 0,000 0,001 0,000 0,041 -1,158 

Fos 43,110 46,015 31,664 53,415 0,000 13,632 21,010 

Suma 100 100 100 100 100 100 100 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

6.9.1 Analýza dominance – fáze životního cyklu jaderné elektrárny 

Analýzou dominance vyhodnocujeme největší vliv na hodnotu environmentálních 
dopadů z jednotlivých fází životního cyklu. Podíl dopadů je vyhodnocen pomocí 
kvalitativního zařazení ABC analýzy [4]. 

Tabulka č. 70: Analýza dominance – jaderná elektrárna 
Kategorie Kar ResOL ResAL Kli Ion Ozo Eko Aci/Eu Kra Mine Fos 

JE Temelín C C B C E D B C E A C 

Výstavba JE Temelín D D E D E E E E E E E 

Provoz JE Temelín E C C C E E D A E E D 

Cyklus vody C C C B E D C C E E C 

Radioaktivní výpustí E E E E A E E E E E E 

Palivový cyklus A A C B E A C C A D B 

Likvidace JE Temelín D D E E E E E E E E E 

Celkem E E C D C E E E B E B 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor 
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V tabulce č. 70 je znázorněna analýza ABC pro jednotlivé kategorie dopadu u 
jaderné elektrárny. Značení: A – dopad více než 50 %, B – dopad 25-50 %, C – dopad 10-
25 %, D – dopad 2,5-10 %, E – dopad méně než 2,5 %.  

6.9.2 Analýza příspěvku – fáze životního cyklu jaderné elektrárny 

V grafu č. 8 jsou znázorněny nejvýznamnější emisní toky vznikající v kategorii 
„lidské zdraví“. V grafu č. 9 jsou znázorněny nejvýznamnější surovinové toky vznikající 
v kategorii „úbytek surovin“. V grafu č. 10 jsou znázorněny nejvýznamnější toky 
v kategorii „kvalita ekosystémů“. 

Graf č. 8: Toky po vážení – kategorie lidské zdraví 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Graf č. 9: Toky po vážení – kategorie úbytek surovin 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Graf č. 10: Toky po vážení – kategorie kvalita ekosystémů 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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6.9.3 Srovnání palivových cyklů 

Nejvýznamnější dopad na životní prostředí u jaderné elektrárny reprezentuje fáze 
provozu jaderné elektrárny, konkrétně etapa palivový cyklus. Normalizováním a vážením 
hodnot podle metodiky Eco-indicator 99 EA vygenerovaných programem SimaPro 7.2 se 
poukazuje na významné hodnoty dosahovány hlavně v kategorii dopadu „využívání a 
přeměna krajiny“ (neboli „land use“).  

Palivový cyklus u jaderných elektráren zahrnuje množství elementární toků 
nutných pro výrobu palivových elementů. Samotná těžba a zpracování uranové rudy a její 
následné obohacování je spjaté s velkou spotřebou energií (elektrická energie) a často 
dochází k narušování a přeměně krajiny.  

Výroba a procesy spjaté s výrobou palivových elementů jsou v jednotlivých 
krajinách rozdílné. Např. spotřeba elektrické energie užitá v palivovém cyklu nemusí být 
v jednotlivých krajinách rozdílná, ale způsoby výroby elektrické energie v dané krajině 
můžou být rozdílné a tudíž i následné dopady na životní prostředí.  

Teoretické srovnání palivových cyklů je znázorněno vizuálně v grafu č. 11 a číselně 
pomocí hodnot v tabulce č. 71. Srovnávání jsou provedena pro Evropskou unii, Rusko a 
Spojené Státy Americké. 

Graf č. 11: Palivové cykly jaderná elektrárna Temelín, EU, Rusko a US 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

První sloupec představuje palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín a dosahuje 
největších hodnot. Je to dáno i tím, že nastala změna dodavatele paliva z amerického 
dodavatele na ruského a tudíž je v tom zahrnuta i celá nová vsazka paliva. Ostatní sloupce 
znázorňují spotřeby paliva u jaderné elektrárny za období 60 let avšak beze změny 
dodavatele. Rozdílnosti hodnot jsou způsobeny odlišnými procesy výroby a zpracováním 
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uranové rudy na palivové články a také odlišností v typu výroby elektrické energie v té 
dané krajině, či v společenstvu (Evropu, Rusko a Spojené Státy Americké). 

Tabulka č. 71: Hodnoty palivových cyklů – jaderná elektrárna Temelín, EU, Rusko, US (mPt) 
Kategor
ie 

Kar 
ResO

L 
ResA

L 
Kli Ion Ozo Eko 

Aci/E
u 

Kra Mine Fos 

Pal. 
JETE 

4,29E
-03 

6,10E
-05 

1,64E
-02 

5,56E
-03 

3,20E
-03 

5,14E
-04 

1,59E
-03 

3,01E
-03 

0,00E+0
0 

1,15E
-04 

4,97E
-02 

Pal. EU 
4,00E
-03 

6,14E
-05 

1,45E
-02 

7,33E
-03 

3,98E
-03 

1,19E
-03 

1,64E
-03 

2,74E
-03 

0,00E+0
0 

8,73E
-05 

4,65E
-02 

Pal. 
Rusko 

4,13E
-03 

5,90E
-05 

1,60E
-02 

5,47E
-03 

3,06E
-03 

5,44E
-04 

1,57E
-03 

2,92E
-03 

0,00E+0
0 

1,14E
-04 

4,83E
-02 

Pal. US 
3,97E
-03 

5,53E
-05 

1,44E
-02 

4,63E
-03 

3,04E
-03 

2,75E
-04 

1,30E
-03 

2,69E
-03 

0,00E+0
0 

9,57E
-05 

4,40E
-02 

Pozn.: Pal. JETE-palivový cyklus jaderná elektrárna Temelín, Pal. EU - palivový cyklus EU, Pal. Rusko-
palivový cyklus Rusko, Pal. US - palivový cyklus US. Jednotka je megapoint (mPt). Uvedené hodnoty 
v tabulce jsou vztažené k funkční jednotce. Funkční jednotkou je 1 MJ vyrobené elektrické energie u jaderné 
elektrárny. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 72 jsou sečteny hodnoty dopadů jednotlivých kategorií dopadů a je 
získán celkový dopad palivového cyklu v dané krajině. Můžeme konstatovat, že vyráběním 
a zpracováním uranových tablet v Rusku (současný dodavatel) pro jadernou elektrárnu 
Temelín během celého jejího životního cyklu bez změny dodavatele z jiné krajiny má o 
1,07 % menší dopad jako vyráběním a zpracováním uranových tablet v EU a o 4,74 % 
větší dopad jako vyráběním a zpracováním uranových tablet v USA. 

Tabulka č. 72: Hodnoty celkového dopadu u daných typů palivových cyklů (mPt) 
  Pal. EU Pal. Rusko Pal. US 

Celkový dopad (mPt) 1,64E-01 1,62E-01 1,55E-01 

Pozn.: Pal. JETE-palivový cyklus jaderná elektrárna Temelín, Pal. EU - palivový cyklus EU, Pal. Rusko-
palivový cyklus Rusko, Pal. US - palivový cyklus US. Jednotka je megapoint (mPt). Uvedené hodnoty 
v tabulce jsou vztažené k funkční jednotce. Funkční jednotkou je 1 MJ vyrobené elektrické energie u jaderné 
elektrárny. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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7. Modelování životního cyklu větrné elektrárny 

V této časti disertační práce je předmětem studie větrná elektrárna Vestas V80-
2MW. Důvod výběru, princip fungování i technicky popis zmiňované větrné elektrárny je 
rozebrán v kapitole č. 4. 

7.1. Stanovení cílů a rozsahu u větrné elektrárny 

Cílem této části studie je vytvoření životního cyklu větrné elektrárny Vestas V80 za 
účelem zhodnocení výroby 1 MJ elektrické energie vyprodukované tímto zařízením a 
stanovení dopadu na životní prostředí. 

Rozsah studie zahrnuje procesy týkající se výroby a provozu jedné větrné 
elektrárny Vestas V80, tudíž materiální a energetické toky jednotlivých komponentů, 
doprava a montáž komponentů, fázi užití a fázi likvidaci.  

 

Obrázek č. 24: Schematické znázornění procesů a toků zahrnutých v LCA větrné elektrárny 

Při vytváření životního cyklu větrné elektrárny jsou elementární toky jednotlivých 
procesů rozděleny do 4 kategorií, jak je schematicky znázorněno na obrázku č. 24: 

• výroba komponentů, 

• výstavba a montáž větrné elektrárny,  

• provoz a údržba větrné elektrárny, 

• demontáž a likvidace větrné elektrárny [9]. 
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7.1.1 Funkční jednotka a referenční tok – větrná elektrárna 

Funkcí větrné elektrárny je výroba elektrické energie využitím obnovitelného 
zdroje energie (větru). Funkční jednotkou je proto zvolen 1 MJ vyrobené elektrické 
energie, ale také kvůli komparaci s jadernou elektrárnou Temelín (JETE), nebo i se 
studiemi jiných zdrojů vyrábějících elektrickou energii [3].  

Referenčním tokem je celkové množství vyrobené elektrické energie v MJ za celý 
životní cyklus větrné elektrárny. Protože se nejedná o konkrétní již realizovanou větrnou 
elektrárnu v určité lokalitě, jejíž účinnost je dána povětrnostními podmínkami jejího 
umístnění, je referenční tok stanoven všeobecně pro ČR a větrnou elektrárnu 
s instalovaným výkonem 2 MW.  

K výpočtu referenčního toku využijeme koeficient ročního využití, definující 
účinnost větrného zdroje. Ukazuje, nakolik je v průběhu roku využíván instalovaný výkon 
(výrobní kapacita) energetického zdroje. Počítá se jako porovnání skutečného množství 
vyrobené energie s teoretickým maximálním množstvím, vyrobeným při celoročním 
provozu se jmenovitým výkonem. V českých podmínkách se koeficient ročního využití 
pohybuje v mezích 16 – 28 % (středová hodnota je 22 %). Vypočte se podle rovnice (9) 
[36]: 

100*
*hP

W
k

i

r
r =

    [%]     (9)  

kr - koeficient ročního využití  

Wr - vyjadřuje roční množství vyrobené energie (kWh/rok) 

Pi - instalovaný výkon (kW)  

h - počet hodin, které má rok (8760 kalendářní rok) 

Matematickou úpravou získáme množství vyrobené energie za rok v kWh/rok pro 
elektrárnu s instalovaným výkonem 2 MW a s 22 % koeficientem ročního využití. 
Konverzí podle vzorce 1kWh = 3,6 MJ získáme referenční tok (tabulka č. 73). Délka 
životnosti větrné elektrárny je stanovena na 20 let. 

Tabulka č. 73: Referenční tok větrné elektrárny 

Zdroj: autor 
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7.1.2 Hranice systému - větrná elektrárna 

Hranice systému zahrnují samotné zařízení větrné elektrárny včetně přístupové 
komunikace a terénních úprav v okolí elektrárny. Do hranic systému není zahrnutá 
rozvodová síť potřebná k napojení k transformátorové stanici, tudíž není zahrnuta 
vysokonapěťová transformátorová stanice a podzemní kabely (obrázek č. 25). Geografický 
rozsah je určen všeobecně pro Českou republiku [3]. 

 

Obrázek č. 25: Zobrazení hranic systému u větrné elektrárny 

7.1.3 Požadavky na kvalitu dat – větrná elektrárna 

Hodnoty materiálních a energetických toků pro jednotlivé procesy (zejména 
materiální hodnoty komponentů, materiální a energetické hodnoty jejich výroby) jsou 
získané od výrobce větrných elektráren – VESTAS Wind Systems A/S, Dánsko. Také 
zdrojem některých dat je databáze Ecoinvent. Pro procesy montáže, provozu a demontáže 
jsou data získaná z dokumentace posuzovaní procesů na životní prostředí (EIA) u větrných 
elektráren v ČR.  

7.2. LCI analýza větrné elektrárny 

Inventarizační analýza bude popsána pro jednotlivé fáze životního cyklu větrné 
elektrárny (zobrazené na obrázku č. 24).  
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7.2.1 Alokace dat – větrná elektrárna 

U větrných elektráren může být zanedbána možnost vzniku alokace mezi dalšími 
(vedlejšími) produkty, protože elektrárny produkují jenom elektrickou energii. Avšak 
alokačních principů se využije u procesů, ve kterých jsou použita průměrná data. Například 
procesy výroby nejsou místně určeny do konkrétních zemí, neboť nejsou zatím definitivně 
stanoveni dodavatelé. Také dopravní vzdálenosti pro transport jednotlivých komponentů 
jsou stanoveny do 100 km, avšak této komponenty můžou být vyrobeny v rámci i mimo 
území České republiky. Také se předpokládá obchod s elektrickou energií v rámci EU, 
který vede k použití průměrné technologie výroby v celé EU [3], [9].  

7.2.2 Fáze - výroba komponentů 

Rotor 

Listy rotoru vyrobeny z kompozitních materiálů metodou laminování. Postup, kdy 
prosycováním tkaniny pojivem vzniká kompozitní díl. Tkaninou je zpravidla skelná 
tkanina a pojivem epoxidová pryskyřice. Jsou modelovány pomocí procesů pro výrobu 
skelné tkaniny. Hmotnost jednoho listu je 6,5 tuny. Celková hmotnost rotoru je 37,2 tuny. 
Zahrnuto je 200 km silniční dopravy. Všechny uvažované procesy jsou dostupné v 
databázi Ecoinvent [3], [9]. 

Gondola  

Materiály pro výrobu částí gondoly a vnitřních mechanizmů jsou různé. Jedná se 
především o ocel, nerezavějící ocel, plasty. Kontrolní systém, který je umístěn v gondole, 
se skládá především z elektronických součástí. Převodovka větrných elektráren bývá velmi 
rozmanitých konstrukcí. Hmotnost gondoly pro VESTAS V80 je 61,2 tuny. Doprava je 
uvažovaná 200 km silniční. Všechny procesy výroby a zpracování její součástí jsou 
dostupné v databázi Ecoinvent [3], [9]. 

Stožár 

Skládá se z věže a základu. Pro zpracování věže jsou zahrnuty procesy válcování a 
sváření. Věž je vysoká 78 metrů a její hmotnost je 165 tun. Je zhotovena z konstrukční 
ocele a její obal je plastový laminát. Zahrnuto je 200 km silniční dopravy. Všechny 
procesy a materiály jsou dostupné v databázi Ecoinvent. 

Základ je tvořen ze 40 tun betonářské výztuže a 805 tun betonu. Pro dopravu 
betonu je zahrnuto 20 km na jednu trasu a pro dopravu ocele 50 km na trasu [3], [9]. 
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7.2.3 Fáze - výstavba a montáž větrné elektrárny 

Každá stavba větrné elektrárny sestává ze samotného zařízení na výrobu elektrické 
energie, z betónového základu vybudovaného pod povrchem terénu a z manipulační plochy 
v bezprostřední blízkosti větrné elektrárny. Táto plocha, slouží jako plocha pro přistavení 
techniky, pomocí které se vybuduje samotná konstrukce větrné elektrárny.  

Během výstavby bude nutné zajistit určité množství užitkové vody pro potřeby 
některých stavebních úkonů, případně pro řešení konkrétních situací. Kamenná drť na 
výstavbu komunikace bude dovážená z nejbližších dostupných zdrojů a její předpokládaná 
spotřeba na jeden běžný metr komunikace je 1,8 m3 [37].  

Výstavba a montáž sestává z následujících kroků: 

• cesta a manipulační plocha,  

• betónový základ, 

• montáž - věž a strojovna větrné elektrárny,  

• montáž - rotor, 

• montáž - síť elektrického vedení a trafostanice [37]. 

Cesta a manipulační plocha  

K elektrárně je nutné vybudovat příjezdovou komunikaci. Pro výstavbu se 
využívají ve (převážné) většině existující polní cesty, které se zpevní drveným kamenivem 
v šířce 4,5 metra a hloubce cca 40 cm. Stejným způsobem se vybuduje i manipulační 
plocha, která se nachází při patce elektrárny a slouží na odstavení stavebních mechanizmů, 
jeřábů, a montážního materiálu a komponentů elektrárny [37]. 

Betónový základ  

Zemní práce sestávají z výkopu základové jámy o rozměrech 18x18 metrů a 
hloubky 3 m při samém okraji manipulační plochy. Před samotním betonováním se uloží 
do výkopu ocelová armatura, cca 40 tun ocelové armovací výztuže. Hloubka 
železobetonového základu bude 2,5 m. Následuje vylití bednění betonem, jehož je třeba 
více než 500 m3. Na vrchol betónového bloku se osadí ocelová koruna, která je současně 
nejspodnější častí samotné větrné elektrárny. Ocelová koruna se stává po vytvrdnutí betonu 
jeho neoddělitelnou součásti. Betónový základ se překrývá 0,5 metrovou vrstvou ornice. 
Základ je připravený k montáži větrné elektrárny po uplynutí cca 2 – 3 měsíců [37], [38]. 

Montáž - věž a strojovna  

Samotná montáž konstrukce a osazení technologie trvá cca 3 dni. Ocelová věž se 
skládá z pěti dílů, které jsou přivezeny tahači na manipulační plochu. Pomoci přistavěného 
jeřábu se postupně jednotlivé díly zmontují do formy stožáru, přičemž se jejich spojení 
realizuje sešroubováním, tzv. vnitřním spojem. Spodní díl je připevněný přímo k ocelové 
koruně, která vyčnívá přibližně 30 cm nad úrovní země [37].  
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Strojovna je přivezená tahači v jednom kompletním celku na místo výstavby i s 
vnitřním vybavením, kterého hlavní součástí je generátor. Celý tento komponent je 
jeřábem osazený na vrchol ocelové věže a spojen šroubovými spoji. Spotřeba jeřábu je 300 
litrů nafty a 1 litr oleje za hodinu [37].  

Montáž - rotor  

Rotor se skládá z náboje a troch listů. Na strojovnu se připevní jeřábem náboj a 
jednotlivé listy se připevňují dodatečně. Montáž rotoru si vyžaduje spolupráci dvou jeřábů 
[37].  

Doprava komponentů a surovin 

Počet jízd nákladních automobilů s materiálem na výstavbu jedné větrné elektrárny 
je odhadován v počtu cca 400 jízd. Konkrétně ze zařízení nad 3,5 t budou nejreálněji 
použity domíchávače 5 m3 na 155 dojezdů + 80 dojezdů pro zeminu + 45 dojezdů jiných 
stavebních strojů a jeřábů, včetně dovozu komponentů větrné elektrárny, což spolu 
představuje 280 dojezdů mechanismů nad 3,5 t na stavbu jedné větrné elektrárny. Pro 
přepravu komponentů se předpokládá využití speciálního konvoje přizpůsobeného pro 
těžkou a nadrozměrnou dopravu (stanovena jednotná vzdálenost 200 km na komponent). 
Vzdálenosti pro přepravu betonu jsou stanoveny na 20 km a pro betonářskou ocel 50 km. 
Pro účely studie se vycházelo ze spotřeby paliva 70 litrů nafty na 100 km [3], [37]. 

Odpady 

Ve fázi výstavby bude vznikat řada odpadů souvisejících přímo se stavební a 
montážní činností, převážně však obaly technologických celků (tabulka č. 74). 

Tabulka č. 74: Typy odpadů vznikající ve fázi výstavby 

 

Zdroj: [37] 
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7.2.4 Fáze - provoz a údržba větrné elektrárny 

Pro samotný provoz větrného parku se nevyžaduje zásobování užitkovou ani pitnou 
vodou. Během provozu si chod větrné elektrárny nevyžaduje žádné suroviny, s výjimkou 
používaných olejů a mazadel. Během provozu větrné elektrárny se pravidelně provádí 
kontroly, doplňuje se olej a mazivo. V převodovce je okolo 330 litrů oleje, který je 
pravidelně jednou za rok posílán na rozbor a v hydraulice je asi 40 litrů oleje, který se musí 
taktéž jednou za rok v celém objemu vyměnit. Uvažovaná doprava z důvodu údržby větrné 
elektrárny během provozu je 600 km za rok.  

Větší opravy a výměny technologických celků během provozu připadají v úvahu 
pouze u těchto komponentů: rotor, generátor a pohyblivé části ve strojovně. Avšak do 
studie nejsou zahrnuty možnosti oprav a výměny jednotlivých komponentů [37]. 

Elektrická energie je potřebná pouze k fungování signálního osvětlení, k provozu 
řídící jednotky, k vyhřívání apod. Roční spotřeba elektrické energie ze sítě představuje pro 
jednu větrnou elektrárnu typu VESTAS přibližně 12 000 kWh [37]. 

7.2.5 Fáze - demontáž a likvidace větrné elektrárny 

Po ukončení životnosti jsou nainstalovány zařízení odstraněny a plochy takto 
vzniklé upravené. Z technického hlediska jde při demontáži nadzemních částí větrné 
elektrárny o opačný postup (jeřáby), jak se prováděl při montáži. Odstranění stavby sestává 
z demontáže nadzemní nosné konstrukce, která se zhodnotí jako druhotná surovina. Pro 
většinu materiálů, které se používají pro výrobu komponentů větrné elektrárny, se uvažuje 
jejich recyklace (tabulka č. 75). Pro přepravu demontovaných komponentů se předpokládá 
využití speciálního konvoje přizpůsobeného pro těžkou a nadrozměrnou dopravu, přičemž 
je také stanovena jednotná vzdálenost, a to 200 km na komponent [3], [9]. 

Tabulka č. 75: Scénáře nakládání s demontovanými materiály 

 
Zdroj: VESTAS 
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V rámci studie se betonový základ ponechá a překryje souvislou 50 cm vrstvou 
ornice. Se získaným štěrkem a drceným kamenem získaným z odstranění těchto 
zpevněných ploch, se může naložit jako s druhotnou stavební surovinou [37]. 

7.3. Hodnocení dopadů životního cyklu větrné elektrárny – metodika 
CML-IA 

Dosažené výsledky jsou zpracovány pomocí software SimaPro 7.2 a vyhodnoceny 
pomocí metodiky CML-IA.  

7.3.1 Charakterizace CML-IA 

Procentuální zhodnocení dopadů elementárních toků v jednotlivých kategoriích 
dopadů je vizuálně znázorněno v grafu č. 12. 

Graf č. 12: Charakterizace podle metodiky CML-IA (%) 

 

Pozn.: Legenda k číslam pod grafem je uvedena v příloze G. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

7.3.2 Normalizace CML-IA 

Normalizovány hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů jsou zobrazeny vizuálně 
v grafu č. 13.  
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Graf č. 13: Normalizace podle CML-IA 

Pozn.: Legenda k číslam pod grafem je uvedena v příloze G. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

7.4. Dílčí interpretace výsledků výroby 1 MJ elektrické energie ve větrné 
elektrárně Vestas V80 – metodika CML-IA 

Při zhodnocení výsledků normalizovaných hodnot získaných použitím metodiky 
CML-IA je z grafu č. 13 patrné, že nejvýznamnější dopad na životní prostředí má fáze 
„výstavba VE“, která tvoří 50,505 % z celkového dopadu a fáze „výroba komponentů“, 
která tvoří 40,816 % z celkového dopadu. V tabulce č. 76 je znázorněný procentuální podíl 
normalizovaných hodnot dopadu jednotlivých fází životního cyklu z celkového dopadu. 

Tabulka č. 76: Procentuální zobrazení dopadu jednotlivých fází životního cyklu (%) 
Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE Suma 

40,816 50,505 3,103 5,575 100 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 77 jsou znázorněny normalizovány hodnoty dopadu jednotlivých fází 
životního cyklu.  

Tabulka č. 77: Normalizovány hodnoty dopadu jednotlivých fází životního cyklu 
Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE Celkem 

2,47E-15 3,06E-15 1,88E-16 3,38E-16 6,05E-15 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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7.5. Hodnocení dopadů životního cyklu větrné elektrárny – metodika 
Eco-indicator 99 

Dosažené výsledky jsou zpracovány pomocí software SimaPro 7.2 použitím 
rovnostářské, EA metodiky Eco-indicator 99. 

7.5.1 Charakterizace Eco-indicator 99 EA 

Procentuální vyjádření poměru dopadů elementárních toků v jednotlivých 
kategoriích dopadů je vizuálně znázorněno v grafu č. 14. 

Graf č. 14: Charakterizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 78 jsou uvedeny procentuální hodnoty dopadů procesních systémů 
v jednotlivých kategoriích dopadů. 
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Tabulka č. 78: Charakterizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 
Kategorie dopadu Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE 
Karcinogeneze 59,169 13,129 3,398 24,306 
Respirační nemoci (organické látky) 76,523 9,998 0,000 13,459 
Respirační nemoci (anorganické látky) 27,844 34,355 4,265 33,536 
Klimatické změny 25,410 23,194 9,035 42,362 
Ionizační záření  58,995 0,000 0,000 41,040 
Úbytek stratosférického ozónu 86,534 0,000 0,000 13,428 
Ekotoxicita 15,996 46,965 6,096 30,942 
Acidifikace/eutrofizace 26,238 42,984 2,076 28,702 
Využití a přeměna krajiny 21,704 46,946 3,440 27,909 
Minerální zdroje 76,060 69,531 3,667 -49,258 
Fosilní paliva 39,605 47,518 1,818 11,059 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

7.5.2 Zhodnocení škod Eco-indicator 99 EA 

V grafu č. 15 jsou vizuálně znázorněny procentuální podíl dopadů daných toků pro 
tři transformované kategorie dopadu – lidské zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin. 

Graf č. 15: Damage assessment podle metodiky Eco-indicator 99 EA (%) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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7.5.3 Normalizace Eco-indicator 99 EA 

Normalizovány hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů jsou zobrazeny vizuálně 
v grafu č. 16 a číselně v tabulce č. 79. 

Graf č. 16: Normalizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 79: Normalizace podle metodiky Eco-indicator 99 EA 
Kategorie dopadu Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE 
Karcinogeneze 1,077E-08 2,390E-09 6,186E-10 4,425E-09 
Respirační nemoci (organické látky) 2,736E-10 3,574E-11 0,000E+00 4,812E-11 
Respirační nemoci (anorganické látky) 3,366E-08 4,153E-08 5,155E-09 4,054E-08 
Klimatické změny 8,164E-09 7,452E-09 2,903E-09 1,361E-08 
Ionizační záření  7,905E-11 0,000E+00 0,000E+00 5,499E-11 
Úbytek stratosférického ozónu 3,987E-10 0,000E+00 0,000E+00 6,186E-11 
Ekotoxicita 9,728E-09 2,856E-08 3,708E-09 1,882E-08 
Acidifikace/eutrofizace 3,597E-09 5,892E-09 2,846E-10 3,934E-09 
Využití a přeměna krajiny 3,208E-09 6,939E-09 5,085E-10 4,125E-09 
Minerální zdroje 1,095E-07 1,001E-07 5,279E-09 -7,091E-08 
Fosilní paliva 1,606E-07 1,927E-07 7,372E-09 4,485E-08 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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7.5.4 Vážení Eco-indicator 99 EA 

Hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů s přepočtem váhových faktorů jsou 
zobrazeny vizuálně v grafu č. 17 a číselně v tabulce č. 80. 

Graf č. 17: Vážení podle metodiky Eco-indicator 99 EA (mPt) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 80: Vážení podle metodiky Eco-indicator 99 EA 

Kategorie dopadu Výroba komponentů 
Výstavba 

VE 
Provoz VE Likvidace VE 

Karcinogeneze 3,231E-03 7,170E-04 1,856E-04 1,327E-03 
Respirační nemoci (organické látky) 8,207E-05 1,072E-05 0,000E+00 1,443E-05 
Respirační nemoci (anorganické 
látky) 

1,010E-02 1,246E-02 1,547E-03 1,216E-02 

Klimatické změny 2,449E-03 2,236E-03 8,708E-04 4,083E-03 
Ionizační záření  2,371E-05 0,000E+00 0,000E+00 1,650E-05 
Úbytek stratosférického ozónu 1,196E-04 0,000E+00 0,000E+00 1,856E-05 
Ekotoxicita 4,864E-03 1,428E-02 1,854E-03 9,409E-03 
Acidifikace/eutrofizace 1,798E-03 2,946E-03 1,423E-04 1,967E-03 
Využití a přeměna krajiny 1,604E-03 3,470E-03 2,543E-04 2,063E-03 
Minerální zdroje 2,190E-02 2,002E-02 1,056E-03 -1,418E-02 
Fosilní paliva 3,212E-02 3,854E-02 1,474E-03 8,970E-03 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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7.5.5 Single score Eco-indicator 99 EA 

Výsledné hodnoty dopadu, tzv. single score výroby 1 MJ elektrické energie pro 
jednotlivé fáze životního cyklu větrné elektrárny Vestas V80 2 MW jsou zobrazeny 
vizuálně v grafu č. 18. 

Graf č. 18: Single score podle metodiky Eco-indicator 99 EA (mPt) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

7.6. Dílčí interpretace výsledků výroby 1 MJ elektrické energie ve větrné 
elektrárně – metodika Eco-indicator 99 

Při zhodnocení jednotlivých fází životního cyklu výroby 1 MJ elektrické energie ve 
větrné elektrárně Vestas V80 je z grafu č. 15 patrné, že nejvýznamnější dopad na životní 
prostředí má fáze „výstavba VE“, která tvoří 45,92 % z celkového dopadu. Významný 
dopad představuje také výroba komponentů, která je 37,97 % z celkového dopadu. 

Z grafu č. 18 je v kategorii dopadu u minerálních látek ve fázi likvidace větrné 
elektrárny patrná záporná hodnota. Tato hodnota představuje recyklaci některých 
materiálních toků (předpokládá se z 90 % recyklací u spotřebovaných materiálních toků – 
tabulka č. 75), které jsou „vráceny“ do prostředí (předpokládá se jejich znovu využití). 

V tabulce č. 81 je znázorněný procentuální podíl dopadu jednotlivých fází 
životního cyklu z celkového dopadu. 

-0,020

0,0

0,020

0,040

0,060

0,080

0,10

0,120

Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE

m
P

t

Carcinogens Respiratory organics Respiratory inorganics Climate change

Radiation Ozone layer Ecotoxicity Acidification/ Eutrophication

Land use Minerals Fossil fuels



Turjak Juraj: Zhodnocení a komparace dopadu na ŽP výroby 1 MJ elek. energie v jaderné 
elektrárně a ve větrné elektrárně v ČR využitím metody LCA 

2014  105 

Tabulka č. 81: Procentuální zobrazení dopadu jednotlivých fází životního cyklu (%) 
Výroba komponentů Výstavba VE Provoz VE Likvidace VE Suma 

37,97 45,92 3,58 12,53 100,00 

Pozn.: VE – větrná elektrárna 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 82 je zobrazen procentuální dopad na životní prostředí z výroby 1 MJ 
elektrické energie z větrné elektrárny Vestas V80 v jednotlivých kategoriích dopadu.  

Tabulka č. 82: Procentuální zobrazení dopadu v jednotlivých kategoriích dopadu (%) 
Kar ResOL ResAL Kli Ion Ozo Eko Aci/Eu Kra Mine Fos 

2,65 0,05 17,59 4,67 0,02 0,07 14,75 3,32 3,58 13,96 39,34 

Pozn.: VE – větrná elektrárna 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Nejvýznamnější hodnoty jsou patrné v kategorii dopadu „fosilní paliva“, které tvoří 
39,34 %. Významných hodnot dosahují také kategorie „respirační nemoci (anorganické 
látky)“, které tvoří 17,59 %, kategorie „ekotoxicita“ 14,75 % a kategorie „minerální 
zdroje“ 13.96 %. 

7.6.1 Analýza dominance – fáze životního cyklu větrné elektrárny 

V tabulce č. 83 je znázorněna analýza ABC pro jednotlivé kategorie dopadu u 
jaderné elektrárny. Značení: A – dopad více než 50 %, B – dopad 25-50 %, C – dopad 10-
25 %, D – dopad 2,5-10 %, E – dopad méně než 2,5 %. 

Tabulka č. 83: Analýza dominance – větrná elektrárna 
Kategorie Kar ResOL ResAL Kli Ion Ozo Eko Aci/Eu Kra Mine Fos 

Výroba komponentů A A B B A A C B C A B 

Výstavba VE C C B C E E B B B A B 

Provoz VE D E D D E E E E D D E 

Likvidace VE C C B B B C B B B E C 

Celkem E E C D E E C D D C B 

Pozn.: Karcinogeneze – Kar, Respirační nemoci (organické látky) – ResOL, Respirační nemoci (anorganické 
látky) – ResAL, Klimatické změny – Kli, Ionizačné záření – Ion, Úbytek stratosférického ozónu – Ozo, 
Ekotoxicita – Eko, Acidifikace/eutrofizace - Aci/Eu, Využití a přeměna krajiny – Kra, Minerální zdroje – 
Mine, Fosilní paliva – Fos. 

Zdroj: autor 
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8. Komparace výsledků LCA studií výroby 1 MJ elektrické 
energie vyrobené v jaderné a ve větrné elektrárně 

Výhodou vytváření studií LCA a zhodnocováním celkových dopadů daných 
zařízení na životní prostředí je i možnost následného srovnávaní jednotlivých zařízení. 

Předmětem srovnávání je výroba 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně 
Temelín a ve větrné elektrárně VESTAS V80 o instalovaném výkonu 2 MW. Srovnání a 
zhodnocení výsledků mezi jadernou a větrnou elektrárnou je provedeno nejdřív pomocí 
midpointové metodiky CML-IA a následně pomocí endpointové metodiky Eco-indicator 
99 EA.   

8.1. Komparace výsledků metodikou CML-IA 

Dosažené výsledky jsou zpracovány pomocí software SimaPro 7.2. Metodika 
CML-IA je mindpointová metodika. 

8.1.1 Charakterizace CML-IA 

Procentuální srovnání charakterizačních hodnot u jaderné elektrárny Temelín a u 
větrné elektrárny Vestas V80 je vizuálně znázorněno v grafu č. 19. U některých kategorií 
dopadů (globální oteplovaní, humánní toxicita, ekotoxicita apod.) jsou výsledky určeny pro 
různé časové horizonty – 20, 100, 500 let a nekonečno. 

Z výsledků znázorněných v grafu č 16 je patrné, že u většiny kategorií dopadů jsou 
zaznamenány významnější charakterizační hodnoty u jaderné elektrárny jako u větrné 
elektrárny.  

V příloze F v tabulce č. 108 jsou znázorněny charakterizační hodnoty jaderné a 
větrné elektrárny pro jednotlivé kategorie dopadu.  

V příloze F v tabulce č. 109 je znázorněno procentuální srovnání charakterizačních 
hodnot jaderné a větrné elektrárny pro jednotlivé kategorie dopadu. 
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Graf č. 19: Charakterizace podle metodiky CML-IA – komparace jaderné a větrné elektrárny (%) 

 

Pozn.: Legenda k číslum pod grafem je uvedena v příloze G. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.1.2 Normalizace CML-IA 

Graf č. 20: Normalizace podle CML-IA – komparace jaderné a větrné elektrárny  

 

Pozn.: Legenda k číslum pod grafem je uvedena v příloze G. 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Normalizovány hodnoty pro jednotlivé kategorie dopadů jsou zobrazeny vizuálně 
v grafu č. 20 a číselně v tabulce č. 110 přílohy F. 
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8.2. Dílčí interpretace výsledků výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné 
elektrárně Temelín a ve větrné elektrárně Vestas V80 – metodika 
CML-IA 

Použitím metodiky CML-IA je z grafu č. 20 patrné, že větší celkový dopad na 
životní prostředí má výroba 1 MJ v jaderné elektrárně jako ve větrné elektrárně. Konkrétně 
o 3,62282E-14 mPt, vyjádřeno v procentech o 14,32 % (tabulka č. 84). 

Tabulka č. 84: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie 

Zařízení 
Celkový dopad 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 4,23E-14 100 
LCA VE 2-MW 6,05E-15 85,68 

rozdíl 3,62282E-14 14,32 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.3. Komparace výsledků metodikou Eco-indicator 99 EA 

Pro srovnávání výsledků je využit software SimaPro 7.2 a výsledky jsou 
vyhodnoceny podle rovnostářské, EA metodiky Eco-indicator 99. 

8.3.1 Charakterizace Eco-indicator 99 EA 

Procentuální vyjádření poměru dopadů elementárních toků v jednotlivých 
kategoriích dopadů je vizuálně znázorněno v grafu č. 21. 
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Graf č. 21: Charakterizace podle Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny 
(%) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

V tabulce č. 85 jsou uvedeny procentuální poměry dopadů procesních systémů 
v jednotlivých kategoriích dopadů u jaderné a u větrné elektrárny. 

Tabulka č. 85: Charakterizace Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny (%) 
Kategorie dopadu LCA JE Temelín LCA VE 2-MW 
Karcinogeneze 92,060 100,000 
Respirační nemoci (organické látky) 67,780 100,000 
Respirační nemoci (anorganické látky) 69,017 100,000 
Klimatické změny 81,225 100,000 
Ionizačné záření  100,000 0,073 
Úbytek stratosférického ozónu 100,000 26,029 
Ekotoxicita 9,108 100,000 
Acidifikace/eutrofizace 80,731 100,000 
Využití a přeměna krajiny 100,000 8,793 
Minerální zdroje 2,737 100,000 
Fosilní paliva 77,754 100,000 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.3.2 Zhodnocení škod Eco-indicator 99 EA 

V grafu č. 22 jsou vizuálně znázorněny procentuální poměry podíl dopadů daných 
toků pro tři hlavní transformované kategorie dopadu – lidské zdraví, kvalita ekosystémů a 
úbytek surovin. 
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Graf č. 22: Damage assessment Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny (%) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.3.3 Normalizace Eco-indicator 99 EA 

Srovnání hodnot po normalizování pro jednotlivé kategorie dopadů u jaderné a u 
větrné elektrárny je zobrazena vizuálně v grafu č. 23 a číselně v tabulce č. 86. 

Graf č. 23: Normalizace Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

 

  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Human health Ecosystem quality Resources

%

LCA JE Temelín LCA VE 2-MW

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Carcinogens Respiratory 
organics

Respiratory 
inorganics

Climate 
change

Radiation Ozone layer Ecotoxicity Acidification/ 
Eutrophication

Land use Minerals Fossil fuels

LCA JE Temelín LCA VE 2-MW



Turjak Juraj: Zhodnocení a komparace dopadu na ŽP výroby 1 MJ elek. energie v jaderné 
elektrárně a ve větrné elektrárně v ČR využitím metody LCA 

2014  111 

Tabulka č. 86: Normalizace Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny 
Kategorie dopadu LCA JE Temelín LCA VE 2-MW 
Karcinogeneze 1,68E-08 1,82E-08 
Respirační nemoci (organické látky) 2,42E-10 3,58E-10 
Respirační nemoci (anorganické látky) 8,34E-08 1,21E-07 
Klimatické změny 2,61E-08 3,21E-08 
Ionizačné záření  1,84E-07 1,34E-10 
Úbytek stratosférického ozónu 1,77E-09 4,61E-10 
Ekotoxicita 5,54E-09 6,08E-08 
Acidifikace/eutrofizace 1,11E-08 1,37E-08 
Využití a přeměna krajiny 1,68E-07 1,48E-08 
Minerální zdroje 3,94E-09 1,44E-07 
Fosilní paliva 3,15E-07 4,06E-07 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.3.4 Vážení Eco-indicator 99 EA 

Komparace normalizovaných hodnot s přepočtem váhových faktorů pro jednotlivé 
kategorie dopadů je zobrazena vizuálně v grafu č. 24 a číselně v tabulce č. 87. 

Graf č. 24: Vážení Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny (mPt) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 87: Vážení Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny (mPt) 
Kategorie dopadu LCA JE Temelín LCA VE 2-MW 
Karcinogeneze 5,028E-03 5,461E-03 
Respirační nemoci (organické látky) 7,269E-05 1,073E-04 
Respirační nemoci (anorganické látky) 2,503E-02 3,626E-02 
Klimatické změny 7,829E-03 9,638E-03 
Ionizačné záření  5,516E-02 4,020E-05 
Úbytek stratosférického ozónu 5,310E-04 1,382E-04 
Ekotoxicita 2,770E-03 3,041E-02 
Acidifikace/eutrofizace 5,533E-03 6,854E-03 
Využití a přeměna krajiny 8,400E-02 7,391E-03 
Minerální zdroje 7,880E-04 2,879E-02 
Fosilní paliva 6,307E-02 8,111E-02 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.3.5 Single score Eco-indicator 99 EA 

Srovnání výsledních hodnot dopadu (single score) výroby 1 MJ elektrické energie v 
jaderné elektrárně Temelín a ve větrné elektrárně Vestas V80 je zobrazeno vizuálně 
v grafu č. 25. 

Graf č. 25: Single score Eco-indicator 99 EA – komparace jaderné a větrné elektrárny (mPt) 

 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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8.4. Dílčí interpretace komparace výsledků výroby 1 MJ elektrické 
energie v jaderné elektrárně Temelín a ve větrné elektrárně Vestas 
V80 – metodika Eco-indicator 99 EA 

Srovnáním hodnot získaných LCA analýzou získáváme celkový přehled o 
dopadech výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně Temelín a ve větrné 
elektrárně Vestas V80. Použitím metodiky Eco-indicator 99 je z grafu č. 25 patrné, že větší 
celkový dopad na životní prostředí má výroba 1 MJ v jaderné elektrárně jako ve větrné 
elektrárně. Konkrétně o 0,0437 mPt, vyjádřeno v procentech o 17,4701 % (tabulka č. 88) 

Tabulka č. 88: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie 

Zařízení 
Celkový dopad 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 0,2499 100 
LCA VE 2-MW 0,2062 82,5299 

rozdíl 0,0437 17,4701 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

8.4.1 Komparace výsledků pro jednotlivé kategorie dopadů – Eco-indicator 99 EA 

V tabulkách č. 89 - 99 je zhodnocen a porovnán environmentální dopad výroby 1 
MJ elektrické energie v jaderné a ve větrné elektrárně samostatně pro každou kategorii 
dopadu. Srovnáním váhových hodnot u těchto dvou zařízení má v 8 z 11 kategorií dopadů 
větší dopad větrná elektrárna, avšak celkový environmentální dopad je větší u jaderné 
elektrárny. 

Tabulka č. 89: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - karcinogeneze 

Zařízení 
Karcinogeneze 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 5,028E-03 92,060 
LCA VE 2-MW 5,461E-03 100 

rozdíl 0,00043 7,940 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 90: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - respirační nemoci 
(organické látky) 

Zařízení 
Respirační nemoci (organické látky) 
(mPt) (%) 

LCA JE Temelín 7,269E-05 67,780 
LCA VE 2-MW 1,073E-04 100 

rozdíl 0,0003 32,220 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 91: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - respirační nemoci 
(anorganické látky) 

Zařízení 
Respirační nemoci (anorganické látky) 

(mPt) (%) 

LCA JE Temelín 2,503E-02 69,017 

LCA VE 2-MW 3,626E-02 100 
rozdíl 0,01124 30,983 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 92: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - klimatické změny 

Zařízení 
Klimatické změny 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 7,829E-03 81,225 
LCA VE 2-MW 9,638E-03 100 

rozdíl 0,00181 18,775 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 93: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - ionizační záření 

Zařízení 
Ionizační záření 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 5,516E-02 100 
LCA VE 2-MW 4,020E-05 99,927 

rozdíl 0,05512 0,073 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 94: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - úbytek 
stratosférického ozónu 

Zařízení 
Úbytek stratosférického ozónu 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 5,310E-04 100 
LCA VE 2-MW 1,382E-04 73,971 

rozdíl 0,00039 26,029 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 95: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - ekotoxicita 

Zařízení 
Ekotoxicita 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 2,770E-03 90,892 
LCA VE 2-MW 3,041E-02 100 

rozdíl 0,02764 9,108 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 96: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - 
acidifikace/eutrofizace 

Zařízení 
Acidifikace/eutrofizace 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 5,533E-03 80,731 
LCA VE 2-MW 6,854E-03 100 

rozdíl 0,00132 19,269 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 97: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - využití a přeměna 
krajiny 

Zařízení 
Využití a přeměna krajiny 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 8,400E-02 100 
LCA VE 2-MW 7,391E-03 91,201 

rozdíl 0,07661 8,799 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 98: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - minerální zdroje 

Zařízení 
Minerální zdroje 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 7,880E-04 97,263 
LCA VE 2-MW 2,879E-02 100 

rozdíl 0,028 2,737 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 

Tabulka č. 99: Srovnání celkového dopadu výroby 1 MJ elektrické energie - fosilní paliva 

Zařízení 
Fosilní paliva 

(mPt) (%) 
LCA JE Temelín 6,307E-02 77,754 
LCA VE 2-MW 8,111E-02 100 

rozdíl 0,01804 22,246 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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9. Vyhodnocení a závěr 

Cílem této disertační práce bylo vytvoření životních cyklů zařízení vyrábějících 
elektrickou energii pomocí metody LCA a zhodnocení dopadů na životní prostředí výroby 
1 MJ elektrické energie v těchto zařízeních. Konkrétně byly zhodnoceny a porovnány 
životní cykly jaderné elektrárny Temelín a větrné elektrárny Vestas V80 pro Českou 
republiku.  

Jaderná elektrárna reprezentuje zařízení vyrábějící elektrickou energii 
z neobnovitelného zdroje energie a větrná elektrárna zařízení vyrábějící elektrickou energii 
z obnovitelného zdroje energie. Potenciálu neobnovitelných a obnovitelných zdrojů 
elektrické energie v České republice se věnuje Zpráva Nezávislé odborné komise pro 
posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (tzv. 
Pačesova komise). Podle této zprávy se předpokládá, že bude v roce 2020 instalováno cca 
1160 MW ve větrných elektrárnách. Rozmach větrných elektráren byl způsoben zejména 
podpůrními vládními mechanizmy, protože se jedná o tzv. „čistou energii“. Také pro 
laickou veřejnost představují zařízení využívající obnovitelných zdrojů (větrné, 
fotovoltaické elektrárny), jako zařízení s mnohem menšími environmentálními dopady, 
oproti zařízením využívajících neobnovitelných zdrojů (jaderné, uhelné elektrárny).  

Účelem disertační práce bylo stanovení environmentálních dopadů daných zařízení 
tak, aby byla možná jejich komparace. Proto je nutné velikosti jednotlivých dopadů 
transformovat na hodnoty a jednotky mezi sebou srovnatelné. Pro tento účel byla zvolena 
metoda LCA – Life Cycle Assessment. 

Postup modelování (vytváření) životního cyklu jaderné elektrárny Temelín je 
rozebrán v kapitole č. 6 této disertační práce a postup modelování životního cyklu větrné 
elektrárny Vestas V80 je rozebrán v kapitole č. 7 této disertační práce. Navržený postup 
vychází z dosud známých poznatků o metodice LCA a byl pak aplikován pro stanovenou 
funkční jednotku: 1 MJ výroby elektrické energie v těchto zařízeních.  

Pro sestavení LCA jaderné a větrně elektrárny bylo nutné určit materiální, 
energetické toky a procesy s nimi související pro všechny fáze životního cyklu daného 
zařízení (rozebrány v kapitole č. 6.2 a č. 7.2). Při vytváření LCI analýzy byly ve většině 
případů použita primární data, získaná přímo z technologických oddělení jaderné 
elektrárny Temelín, nebo od dodavatelů jednotlivých komponentů a u větrné elektrárny od 
firmy VESTAS Wind Systems A/S, Dánsko. Tam, kde nebylo možné použit primární data, 
jsou použita data sekundární, případně některé údaje jsou dopočteny, anebo stanoveny ve 
formě kvalifikovaného odhadu. Sekundární data jsou získaná z výročních správ a publikací 
vydaných společností ČEZ, část z dokumentací EIA týkajících se jaderné elektrárny 
Temelín, část z ruských publikací o reaktoru VVER 1000 typ 320, z českého statistického 
úřadu a z energetického regulačního úřadu. Některé informace o vstupních produktech byli 
doplněné z integrované databáze v rámci programu SimaPro 7.2, nebo z databáze procesů 
Ecoinvent. 
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Z výsledků inventarizační analýzy byly sestaveny LCIA výroby 1 MJ elektrické 
energie v jaderné elektrárně Temelín (kapitola č. 6.3) a ve větrné elektrárně Vestas V80 
(kapitola 7.3). Pro sestavení LCIA byly využity hodnotící metodiky CML-IA a Eco-
indicator 99. Závěry těchto LCIA jsou následující: 

Zhodnocení životního cyklu jaderné elektrárny – metodika CML-IA 

Zhodnocením normalizovaných výsledků získaných použitím metodiky CML-IA 
z výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně vyplývá, že nejvýznamnější dopad 
na životní prostředí má fáze „radioaktivní výpusti“, který tvoří 56,613 % z celkového 
dopadu. Tento dopad je tvořen zejména kategorii dopadu „ionizační záření“, která tvoří 
94,24 % podíl a je způsobena radioaktivními výpusti do ovzduší a do vodotečí ve fázi 
provozu jaderné elektrárny. Kategorie ionizační záření zahrnuje nepříznivé dopady 
uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí a také přímou expozici radiačního 
záření. Expozice organizmů je způsobena jednak příjmem radioaktivních látek (vzduchem, 
potravou) a za druhé přímou radiací z prostředí. 

Zhodnocení životního cyklu jaderné elektrárny – metodika Eco-indicator 99 EA 

Při zhodnocení výsledků získaných použitím metodiky Eco-indicator 99 EA z 
výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně Temelín vyplývá, že nejvýznamnější 
dopad na životní prostředí má fáze „palivový cyklus“, která tvoří 67,417 % z celkového 
dopadu. Významný dopad představují také „radioaktivní výpusti“, který je 20,787 % 
z celkového dopadu. Dopad v rámci fáze „palivový cyklus“ dosahuje nejvýznamnějších 
hodnot zejména v kategoriích dopadu „využití a přeměna krajiny“ je 76,814 % podíl, 
v kategorii „fosilní paliva“ je 13,632 % podíl a v kategorii „respirační nemoci (anorganické 
látky)“ 4,512 % podíl. Dopad v rámci fáze „radioaktivní výpusti“ má 100 % podíl v 
kategorii dopadu „ionizační záření“. 

Normalizováním a vážením hodnot podle metodiky Eco-indicator 99 EA byl zjištěn 
vysoký dopad v kategorii dopadu „využívání a přeměna krajiny“ (neboli „land use“) ve 
fázi „palivový cyklus“. 

V palivovém cyklu jaderných elektráren je zahrnuto množství elementárních toků 
nutných pro výrobu palivových elementů. Samotná těžba a zpracování uranové rudy a její 
následné obohacování je spjaté s velkou spotřebou energií (elektrická energie) a často 
dochází k narušování a přeměně krajiny. Výroba a procesy spjaté s výrobou palivových 
elementů jsou v jednotlivých krajinách rozdílné. Např. spotřeba elektrické energie užitá 
v palivovém cyklu nemusí být v jednotlivých krajinách rozdílná, ale způsoby výroby 
elektrické krajině můžou být rozdílné a tudíž i následné dopady na životní prostředí.  

Na základě vysokých hodnot ve fázi „palivový cyklus“ byly vytvořeny teoretické 
srovnání palivových cyklů. Srovnávání byly provedeny, pokud by se palivové články 
vyráběly jenom v Evropské unii, Rusku, nebo v Spojených Státech Amerických. 
Z výsledků získaných srovnáním palivových cyklů můžeme konstatovat, že vyráběním a 
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zpracováním uranových tablet v Rusku (současný dodavatel) pro jadernou elektrárnu 
Temelín během celého jejího životního cyklu bez změny dodavatele z jiné krajiny má o 
1,07 % menší dopad, jako vyráběním a zpracováním uranových tablet v EU, a o 4,74 % 
větší dopad jako vyráběním a zpracováním uranových tablet v USA. 

Zhodnocení životního cyklu větrné elektrárny – metodika CML-IA 

Při zhodnocení výsledků normalizovaných hodnot získaných použitím metodiky 
CML-IA bylo zjištěno, že nejvýznamnější dopad na životní prostředí má fáze „výstavba 
VE“, která tvoří 50,505 % z celkového dopadu a fáze „výroba komponentů“, která tvoří 
40,816 % z celkového dopadu. 

Zhodnocení životního cyklu větrné elektrárny – metodika Eco-indicator 99 EA 

Zhodnocením výsledků LCA větrné elektrárny bylo zjištěno, že nejvýznamnější 
dopad na životní prostředí má fáze „výstavba VE“, která tvoří 45,92 % z celkového dopadu 
a také fáze „výroba komponentů“, která tvoří 37,97 % z celkového dopadu. Dopad v rámci 
fáze „výstavba VE“ dosahuje nejvýznamnějších hodnot zejména v kategoriích dopadu 
„fosilní paliva“ tj. 40,71 % podíl, v kategorii „minerální zdroje“ 21,14 % podíl, v kategorii 
„ekotoxicita“ 15,08 % podíl a v kategorii „respirační nemoci (anorganické látky)“ 13,16 % 
podíl. Dopad v rámci fáze „výroba komponentů“ dosahuje nejvýznamnějších hodnot 
zejména v kategoriích dopadu „fosilní paliva“ 41,03 % podíl, v kategorii „minerální 
zdroje“ 27,97 % podíl a v kategorii „respirační nemoci (anorganické látky)“ 12,90 % podíl. 

Komparace výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné a ve větrné elektrárně – metodika 
CML-IA 

Srovnáním výsledných hodnot získaných LCA analýzou a použitím metodiky 
CML-IA bylo zjištěno, že větší celkový dopad na životní prostředí má výroba 1 MJ 
v jaderné elektrárně jako ve větrné elektrárně. Konkrétně o 3,62282E-14 mPt, vyjádřeno 
v procentech o 14,32 %. 

Komparace výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné a ve větrné elektrárně – metodika 
Eco-indicator 99 EA 

Srovnáním výsledných hodnot získaných LCA analýzou výroby 1 MJ elektrické 
energie v jaderné elektrárně Temelín a ve větrné elektrárně Vestas V80 bylo zjištěno, že 
větší celkový dopad na životní prostředí má výroba 1 MJ elektrické energie v jaderné 
elektrárně než ve větrné elektrárně. Konkrétně o 0,0437 mPt, vyjádřeno v procentech o 
17,4701 %. Avšak při srovnání každé kategorie dopadu samostatně bylo zjištěno, že větrná 
elektrárna má v 8 z 11 kategorií dopadů větší dopad. 
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Všeobecné zhodnocení a přínos disertační práce 

Výsledky disertační práce poukázaly na environmentální dopad výroby 1 MJ 
elektrické energie vytvořením životních cyklů jaderné elektrárny Temelín a větrné 
elektrárny Vestas V80 2 MW použitím metody LCA. Celkový dopad výroby 1 MJ 
elektrické je větší u jaderné elektrárny, přičemž nejvýznamnější podíl na tomto dopadu má 
fáze „palivový cyklus“. Při modelovaní této fáze, se vycházelo z předpokladu, že uranová 
ruda byla získána kombinaci hlubinné a povrchové těžby a vyhořelé palivo je ukládáno na 
trvalé úložiště (tzv. otevřený palivový cyklus).  

Zajímavou alternativou k této analýze by bylo vytvoření životního cyklu jaderné 
elektrárny s uzavřeným palivovým cyklem, tudíž s cyklem znovu využitím vyhořelého 
jaderného paliva (nadefinováním energetických a materiálových toků souvisejících 
s transmutací jaderného paliva). Případně namísto hlubinné (povrchové) těžby by byly 
nadefinovány energetické a materiální toky související se získáváním uranové rudy 
loužením kyselinou. 

Výsledky, které byly získány analýzou LCA, by mohly být zužitkovány v dalším 
rozhodování před realizaci obdobných zařízení, nebo by mohly být použita jako důležitý 
podklad při strategickém plánovaní a určování vládních priorit v energetice. Zajímavým 
přínosem této práce by byla možnost komparace environmentálních dopadů z výroby 1 MJ 
elektrické energie z jiných typů elektráren (uhelné, vodní, fotovoltaické). 
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Příloha A 

Tabulka č. 100: Komponenty jaderná elektrárna – materiální toky 

Reaktor VVER 1000/320 Celková hmotnost reaktoru i s chladivem  898500 
Tlaková nádoba celková hmotnost tlakové nádoby 351000 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel 
Nízkolegovaná chróm-
molybden-vanad ocel 

Tlaková nádoba – vnější část (tloušťka: 
193mm) 

338715 

  Nízkolegovaná ocel 
Tlaková nádoba – vnitřní část (tloušťka: 7 
mm) 12285 

Lineární krokový pohon typ LKP-M 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 1 
ks (kg) 

Ocel 12Ch18N10T-VD Pružiny 7,5 

  08Ch18N10T 
Přechody, pouzdro pohonu, trubky, 
příruby, segmenty 

925 

  14Ch17N2 Závěrná pouzdra, matice západky 67 
  ChN35VT Zátka, šrouby, svorníky 61 

  015Ch17M2B 
Jádra a kotvy elektromagnetů v bloku 
zdvihání, kostry elektromagnetů, bočník 
záv. Tyče 

311 

Nikl Ni 99,6 - ČSN 423405   Těsnění pouzdro pohonu - blok, zdvihání 9,2 

Grafit TP Ae 9294/Dok 
Těsnění ukazatel polohy - blok zdvihání, 
kabelové rozvody 

76 

Poniklovaná měď 
Termex 308, Pož 700, 
423001 - ČSN 428410 

Vodiče elektromagnetů, vodiče ukazatele 
polohy, těsnění pod konektory 

67 

Víko tlakové nádoby reaktoru 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Odnímatelní víko tlakové nádoby reaktoru 45635 
Transportní traverza 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Transportní traverza 36470 
Šrouby 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Šrouby upevňující víko tlakové nádoby 10255 
Zařízení na odnímaní víka 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Zařízení na odnímaní víka 10340 
Nosná a distanční deska 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel 
Nosná a distanční deska palivových 
souborů s podpěrami 

75300 

Rozdělovací hradící kroužek 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Rozdělovací hradící kroužek 680 
Utahovák přírubových spojů 
Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
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(kg) 

Ocel chróm molybdén 
Utahovák přírubových spojů - opěrný 
kroužek 

15000 

  ostatní typy ocele ostatní časti utahováku 24000 
Blok ochranních trubek 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Blok ochranních trubek 59100 
Plášť aktivní zóny 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Plášť aktivní zóny 31059 
Obaly regulačních tyčí 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Obaly regulačních tyčí (tloušťka – 0,6mm) 6355 
Vývody vnitroreaktrorového měření 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Vývody vnitroreaktrorového měření 2380 
Parogenerátor 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Parogenerátory - na blok JE: 4 ks 330000 

  Chróm niklová 
korozivzdorná ocel 

Teplosměnné trubky parogenerátoru - 11 
000 ks v parogenerátoru 

86000 

Hlavní cirkulační čerpadlo 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel 
Hlavní cirkulační čerpadlo - na blok JE: 4 
ks 

156000 

Parní kompenzátor objemu 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Parní kompenzátor objemu 208700 
Barbotážní nádrž 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel Nízkolegovaná ocel Barbotážní nádrž 15600 
Tlakový zásobník - hydroakumulátor 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel 
Chróm niklová 
korozivzdorná ocel 

Tlakový zásobník - 4 ks 79100 

Roztok H3BO3 Lehká voda Roztok v hydroakumulátoru - 50m3 50000 

  H3BO3 
Hmotnost H3BO3 v hydroakumulátoru - 
16gH3BO3/kg H2O 

800 

Potrubí 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel 
Chróm niklová 
korozivzdorná ocel 

Primární potrubí – z parogenerátoru do 
cirkulačního čerpadla - 4ks 

27730 

    
Primární potrubí – z cirkulačního čerpadla 
do reaktoru - 8ks 31500 

    Parní potrubí 0 
Turbína 
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Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Parní turbína - VT část (1 ks - turbína) 206000 
    Parní turbína - NT část (3 ks - turbína) 480000 
Budící synchronní alternátor 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
(kg) 

Ocel   
Budící synchronní alternátor - celková 
hmotnost 

39000 

Elektrického alternátoru (generátoru) 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   
Obal elektrického alternátoru (generátoru) 
- celková hmotnost  

564000 

    
kompletní stator bez chladičů se závěsy 
pro transport 

445300 

    navinutý stator 298000 
    chladič vodíku 12000 
    rotor včetně spojky bez sběracích kroužků 90079 
    základní rám bez budiče 31775 
    sběrací zařízení 7330 
    dilčí rotor sběracích kroužků 2543 
Neodymové 
magnety 
(NdFeB) 

  
Rotor elektrického alternátoru (generátoru) 
- elektromagnet 

128775 

Meď   
Stator elektrického alternátoru 
(genertátoru) - cívky 

36599 

Separátor - přihřívák 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   
Separátor - přihřívák - hmotnost prázdneho 
SPP (2 ks) 

392000 

  
plátovaný plech P24+2, 
akosť 11478.1+17248.4 Plášť SPP - separátoru (2 ks) 70000 

  plech P, 17246.4 Separační bloky - separátoru (pro 2 ks) 70000 

  ocel tr.11 
Podperná konstrukce - separátor - ocel 
tř.11 

40000 

10CrMo910   
Vlásenky - rourky ve vnitř separátoru (pro 
2 ks) 

48000 

Kondenzátor 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

ocel 11375.1 konstrukce kondenzátoru 452600 

titan   
teplosměnné trubky kondenzátoru - 31900 
ks 

73255 

NTO - nízkotlakový ohřívák 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   NTO 1 - NK-1000L 20609 
    NTO 2 - NK-1020L 27840 
    NTO 3 - NP-1200L 29660 
    NTO 4 - NP-1280L 31070 
  17248,4 teplosměnné trubky NTO 1 - 1580ks 12050 
  17248.4 teplosměnné trubky NTO 2 - 1529ks 11392 
  17248.4 teplosměnné trubky NTO 3 - 1886ks 13145 
  17248.4 teplosměnné trubky NTO 4 - 1951ks 14046 
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VTO - vysokotlakový ohřívák 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel   Konstrukce prázdneho VTO 57000 
  17248,4 Teplosměnné trubky VTO 15000 
Dieselgenerátor 6,3 MW 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     104000 
Kompaktní mříže na skladování vyhořelého jaderného paliva VVER 1000 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
(kg) 

Ocel X6CrNiTi18-10+1D 
1. sekce - desek horní, spodní a nosné, 
šestihrané trubky 

17114 

Ocel X6CrNiTi18-10+1D 
2. sekce - desek horní, spodní a nosné, 
šestihrané trubky 

27770 

Ocel X6CrNiTi18-10+1D 
3. sekce - desek horní, spodní a nosné, 
šestihrané trubky 

27916 

Ocel X6CrNiTi18-10+1D 
4. sekce - desek horní, spodní a nosné, 
šestihrané trubky 

27620 

Ocel X6CrNiTi18-10+1D 
5. sekce - desek horní, spodní a nosné, 
šestihrané trubky 22400 

Kondenzátní čerpadlo 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     1500 
Čerpání surové vody - čerpadlo 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     1580 
Doprava topných olejů - čerpadlo 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     1350 
Čerpání chladící vody - čerpadlo 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     10800 
Hlavní napájecí čerpadlo - podávací i napájecí 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel COR 13.6 Těleso čerpadla 2800 
Ocel COR 13.6 Víka tělesa - přední, zadní 1022 
Ocel 17022,6 Víko vnitřní - zadní 26,3 
Ocel COR 13.6 Hřídel 305 
Ocel 422960 Kolo oběžné 130 
Ocel 11523,1 Nosič segmentů 178 

Ocel 422712,5 
Těleso radiálního, axiálního ložiska, 
Třmen ložiska  

657,6 

Ocel 11373 
Deska, Víko radiálního ložiska, Viko, 
Příruba 

68 

Ocel   Kryt axiálního ložiska 120 

Ocel 11600,1 
Radiální ložisko čtyřploch, Kotouč 
axiálního ložiska, Deska nosná přední, 
zadní, ax ložiska, a ostatní části 

117,04 

Ocel   Příruba M.U přední, zadní, Kruh opěrny, 362,288 
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Víka, Šrouby, Matice, Priložky, Čepy, 
Pouzdra, Podložky  

Filtrační stanice - vzduchotechnické systémy 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  Hmotnost 
(kg) 

Odmlžovací filtr VSO 
Ocel     545 
    Vložky 80 
Elektrický ohřívač VSE 
Ocel     306 
    Vložky   
Aerosolový předfiltr VSP 
Ocel     457 
    Vložky 28,5 
Aerosolový vysoceúčinný filtr VSA 
Ocel     49 
    Vložky 58,5 
Jodový filtr VSJ 
Ocel     1691 
    Sorbent 1550 
Spojovací díly VSS 
Ocel     416 
Napojovací díly VSN 
Ocel     396 
Cirkulační potrubí - strojovna 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel 
Chróm niklová 
korozivzdorná ocel 

  1086000 

Polární jeřáb ve kontejnmentu 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     825212 
Zavážející stroj ve kontejnmentu 

Materiál Specifikace materiálu Komponenty  
Hmotnost 
(kg) 

Ocel     80000 

Zdroj: komplementace autor 
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Příloha B 

Tabulka č. 101: Legenda k dispozičnímu plánu jaderné elektrárny Temelín 

Budova reaktoru - SO 800/01-06 
Strojovna - SO490/01-02 
Bloková výměníková stanice - SO 491/01-02 
Strojovna vedení tepla – SO 492/01-03 
Rozvodna - SO 500/01-02 
Budova aktivních pomocných provozů - SO 801 
Dílny kontrolované zóny - SO 801/01 
Laboratoře a šatny - SO 801/02 
Čistící stanice aktivních médií - SO 801/03 
Dieselgenerátorová stanice bloková - SO 442/01-03 
Dieselgenerátorová stanice společná - SO 444/02 
Naftové hospodářství pro dieselgenerátorové stanice – SO 445/01-03 
Čerpací stanice cirkulační chladící vody - SO 584/01-02 
Blokový transformátor - SO 510/01-02 
Rezervní transformátory - SO 522/01-02 
Chladící věže - SO 581/01-04 
Vodojem surové vody - SO 576/01 
Úpravna chladící vody - SO 593/01 
Sklad chemikálií – SO 592/01 
Úpravna vody pro chladící nádrže – SO 594/01 
Kalové hospodářství – SO 599/01 
Chemická úpravna vody - Demineralizace - SO 590/01 
Chladící bazény s rozstřikem - SO 586/01-03 
Ústřední elektrodozorna - SO 529/01 
Nízkotlaká kompresorová stanice - SO 882 
Pomocná plynová kotelna - SO 491 
Výměníková stanice – nebloková - SO 492 
Jímka odpadních vod 500 m3 - SO 362/02 
Gravitační odlučovače oleje – SO 362/04 
Čistička odpadních vod – SO 367/01 
Hlavní technologické dílny - SO 634/01-04 
Hospodářství technických plynů - SO 643/01 
Sklad technických plynů – SO 642/01 
Sklad olejů a hořlavin - SO 641/01 
Provozní budova - SO 630/01-03 
Čerpací stanice pohonných hmot – SO 703/01 

Zdroj: autor – firemní materiály ČEZ a.s. 
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Příloha C 

Tabulka č. 102: Charakterizace CML-IA (%) – jaderná elektrárna 

Kategorie dopadu JE Temelín 
Výstavba JE 

Temelín 
Provoz JE 
Temelín 

Cyklus vody 
Radioaktivní 

výpustí 
Palivový 
cyklus 

Likvidace JE 
Temelín 

Abiotic depletion 22,655 1,262 8,514 29,108 0,000 38,265 0,196 
Acidification 30,633 0,593 24,481 21,750 0,000 21,837 0,706 
Eutrophication 3,848 0,439 19,607 68,692 0,000 6,698 0,716 
Global warming 20a 1,607 0,056 61,827 2,553 0,000 33,880 0,077 
Global warming 100a 22,610 3,434 14,585 24,722 0,000 34,146 0,502 
Global warming 500a 2,019 0,049 76,313 1,774 0,000 19,793 0,053 
Upper limit of net global warming 3,215 0,301 63,228 4,037 0,000 28,740 0,480 
Lower limit of net global warming 2,382 0,257 75,833 3,912 0,000 17,097 0,519 
Ozone layer depletion 5a 8,652 0,253 1,158 5,089 0,000 84,634 0,214 
Ozone layer depletion 10a 8,634 0,257 1,173 5,090 0,000 84,629 0,217 
Ozone layer depletion 15a 8,560 0,261 1,190 5,064 0,000 84,704 0,221 
Ozone layer depletion 20a 8,522 0,261 1,193 5,047 0,000 84,756 0,221 
Ozone layer depletion 25a 8,541 0,264 1,205 5,065 0,000 84,700 0,224 
Ozone layer depletion 30a 8,451 0,268 1,220 5,030 0,000 84,805 0,226 
Ozone layer depletion 40a 8,153 0,273 1,241 4,896 0,000 85,208 0,231 
Ozone layer depletion steady state 7,548 0,263 1,224 5,068 0,000 85,674 0,223 
Human toxicity 20a 39,531 2,289 6,934 16,332 0,000 33,218 1,696 
Human toxicity 100a 39,270 2,298 6,947 16,315 0,000 33,482 1,687 
Human toxicity 500a 38,464 2,315 6,954 16,315 0,000 34,304 1,648 
Human toxicity infinite 10,446 0,650 2,342 7,770 0,000 78,411 0,381 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 4,794 0,358 1,501 6,121 0,000 87,050 0,176 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 4,810 0,366 1,483 6,180 0,000 86,985 0,176 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 4,889 0,400 1,562 6,326 0,000 86,644 0,179 
Fresh water aquatic ecotox. infinite 5,081 0,489 1,773 6,687 0,000 85,786 0,184 
Marine aquatic ecotox. 20a 7,948 1,330 3,695 10,197 0,000 76,573 0,258 
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Marine aquatic ecotox. 100a 7,006 1,121 3,202 9,596 0,000 78,843 0,233 
Marine aquatic ecotox. 500a 6,932 1,115 3,169 9,680 0,000 78,865 0,240 
Marine aquatic ecotoxicity infinite 6,131 0,762 2,876 8,519 0,000 81,476 0,237 
Terrestrial ecotoxicity 20a 7,607 1,455 4,209 79,094 0,000 7,443 0,192 
Terrestrial ecotoxicity 100a 7,425 1,495 4,260 79,409 0,000 7,217 0,195 
Terrestrial ecotoxicity 500a 7,352 1,619 4,526 78,896 0,000 7,404 0,203 
Terrestrial ecotoxicity infinite 8,157 1,982 5,387 75,781 0,000 8,415 0,277 
Marine sediment ecotox. 20a 8,195 1,298 3,508 9,914 0,000 76,818 0,266 
Marine sediment ecotox. 100a 7,369 1,178 3,221 9,885 0,000 78,087 0,259 
Marine sediment ecotox. 500a 7,181 1,186 3,288 10,001 0,000 78,086 0,257 
Marine sediment ecotox. infinite 6,425 0,981 3,560 9,097 0,000 79,647 0,289 
Freshwater sediment ecotox. 20a 4,873 0,388 1,580 6,194 0,000 86,775 0,191 
Freshwater sediment ecotox. 100a 4,889 0,397 1,558 6,260 0,000 86,705 0,191 
Freshwater sediment ecotox. 500a 4,973 0,434 1,643 6,414 0,000 86,343 0,194 
Freshwater sediment ecotox. infinite 5,185 0,529 1,871 6,805 0,000 85,410 0,200 
Average European (kg NOx eq) 8,378 1,085 65,421 7,277 0,000 15,971 1,867 
Average European (kg SO2-Eq) 16,656 1,135 57,694 7,118 0,000 15,569 1,827 
Land competition 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ionising radiation 0,004 0,000 0,002 0,039 98,756 1,198 0,000 
Photochemical oxidation 46,245 0,571 7,177 22,319 0,000 23,904 -0,217 
Photochemical oxidation (low NOx) 9,304 4,415 37,277 14,091 0,000 33,457 1,457 
Malodours air 66,422 0,013 9,140 6,017 0,000 19,036 -0,627 
Equal benefit incremental reactivity 12,007 3,511 28,512 16,229 0,000 38,197 1,543 
Max. incremental reactivity 14,116 3,095 23,313 20,216 0,000 37,809 1,451 
Max. ozone incremental reactivity 12,420 3,422 26,865 17,350 0,000 38,399 1,545 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 103: Charakterizace CML-IA – jaderná elektrárna  

Kategorie dopadu Jednotka Celkem JE Temelín 
Výstavba 

JE Temelín 
Provoz JE 
Temelín 

Cyklus 
vody 

Radioaktiv
ní výpustí 

Palivový 
cyklus 

Likvidace 
JE Temelín 

Abiotic depletion kg Sb eq 5,2E-06 1,2E-06 6,5E-08 4,4E-07 1,5E-06 0,0E+00 2,0E-06 1,0E-08 
Acidification kg SO2 eq 7,9E-06 2,4E-06 4,7E-08 1,9E-06 1,7E-06 0,0E+00 1,7E-06 5,6E-08 
Eutrophication kg PO4--- eq 1,9E-06 7,2E-08 8,2E-09 3,7E-07 1,3E-06 0,0E+00 1,3E-07 1,3E-08 
Global warming 20a kg CO2 eq 1,3E-04 2,0E-06 7,2E-08 7,9E-05 3,3E-06 0,0E+00 4,3E-05 9,9E-08 
Global warming 100a kg CO2 eq 8,5E-04 1,9E-04 2,9E-05 1,2E-04 2,1E-04 0,0E+00 2,9E-04 4,3E-06 
Global warming 500a kg CO2 eq 1,0E-04 2,1E-06 5,0E-08 7,9E-05 1,8E-06 0,0E+00 2,0E-05 5,4E-08 
Upper limit of net global warming kg CO2 eq 1,3E-04 4,1E-06 3,8E-07 8,0E-05 5,1E-06 0,0E+00 3,7E-05 6,1E-07 
Lower limit of net global warming kg CO2 eq 1,1E-04 2,5E-06 2,7E-07 8,0E-05 4,1E-06 0,0E+00 1,8E-05 5,5E-07 
Ozone layer depletion 5a kg CFC-11 eq 4,7E-09 4,1E-10 1,2E-11 5,5E-11 2,4E-10 0,0E+00 4,0E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 10a kg CFC-11 eq 4,7E-09 4,1E-10 1,2E-11 5,5E-11 2,4E-10 0,0E+00 4,0E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 15a kg CFC-11 eq 4,7E-09 4,0E-10 1,2E-11 5,6E-11 2,4E-10 0,0E+00 4,0E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 20a kg CFC-11 eq 4,7E-09 4,0E-10 1,2E-11 5,6E-11 2,4E-10 0,0E+00 3,9E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 25a kg CFC-11 eq 4,7E-09 4,0E-10 1,2E-11 5,6E-11 2,4E-10 0,0E+00 3,9E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 30a kg CFC-11 eq 4,6E-09 3,9E-10 1,2E-11 5,7E-11 2,3E-10 0,0E+00 3,9E-09 1,0E-11 
Ozone layer depletion 40a kg CFC-11 eq 4,6E-09 3,7E-10 1,3E-11 5,7E-11 2,2E-10 0,0E+00 3,9E-09 1,1E-11 
Ozone layer depletion steady state kg CFC-11 eq 5,3E-09 4,0E-10 1,4E-11 6,5E-11 2,7E-10 0,0E+00 4,5E-09 1,2E-11 
Human toxicity 20a kg 1,4-DB eq 1,3E-04 5,0E-05 2,9E-06 8,8E-06 2,1E-05 0,0E+00 4,2E-05 2,2E-06 
Human toxicity 100a kg 1,4-DB eq 1,3E-04 5,0E-05 2,9E-06 8,9E-06 2,1E-05 0,0E+00 4,3E-05 2,2E-06 
Human toxicity 500a kg 1,4-DB eq 1,3E-04 5,1E-05 3,0E-06 9,1E-06 2,1E-05 0,0E+00 4,5E-05 2,2E-06 
Human toxicity infinite kg 1,4-DB eq 8,0E-04 8,4E-05 5,2E-06 1,9E-05 6,2E-05 0,0E+00 6,3E-04 3,1E-06 
Freshwater aquatic ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 1,9E-04 9,2E-06 6,9E-07 2,9E-06 1,2E-05 0,0E+00 1,7E-04 3,4E-07 
Freshwater aquatic ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 2,0E-04 9,6E-06 7,3E-07 2,9E-06 1,2E-05 0,0E+00 1,7E-04 3,5E-07 
Freshwater aquatic ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 2,0E-04 9,8E-06 8,0E-07 3,1E-06 1,3E-05 0,0E+00 1,7E-04 3,6E-07 
Fresh water aquatic ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 2,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 3,6E-06 1,4E-05 0,0E+00 1,7E-04 3,8E-07 
Marine aquatic ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 1,3E-04 1,0E-05 1,7E-06 4,7E-06 1,3E-05 0,0E+00 9,7E-05 3,3E-07 
Marine aquatic ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 7,9E-04 5,6E-05 8,9E-06 2,5E-05 7,6E-05 0,0E+00 6,3E-04 1,9E-06 
Marine aquatic ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 4,2E-03 2,9E-04 4,6E-05 1,3E-04 4,0E-04 0,0E+00 3,3E-03 1,0E-05 
Marine aquatic ecotoxicity infinite kg 1,4-DB eq 5,0E-01 3,1E-02 3,8E-03 1,4E-02 4,3E-02 0,0E+00 4,1E-01 1,2E-03 
Terrestrial ecotoxicity 20a kg 1,4-DB eq 1,3E-07 1,0E-08 1,9E-09 5,6E-09 1,0E-07 0,0E+00 9,9E-09 2,5E-10 
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Terrestrial ecotoxicity 100a kg 1,4-DB eq 6,2E-07 4,6E-08 9,3E-09 2,7E-08 5,0E-07 0,0E+00 4,5E-08 1,2E-09 
Terrestrial ecotoxicity 500a kg 1,4-DB eq 2,4E-06 1,8E-07 4,0E-08 1,1E-07 1,9E-06 0,0E+00 1,8E-07 5,0E-09 
Terrestrial ecotoxicity infinite kg 1,4-DB eq 6,1E-06 4,9E-07 1,2E-07 3,3E-07 4,6E-06 0,0E+00 5,1E-07 1,7E-08 
Marine sediment ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 2,2E-04 1,8E-05 2,8E-06 7,6E-06 2,2E-05 0,0E+00 1,7E-04 5,8E-07 
Marine sediment ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 8,5E-04 6,2E-05 1,0E-05 2,7E-05 8,4E-05 0,0E+00 6,6E-04 2,2E-06 
Marine sediment ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 3,8E-03 2,7E-04 4,5E-05 1,2E-04 3,8E-04 0,0E+00 2,9E-03 9,7E-06 
Marine sediment ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 3,5E-01 2,2E-02 3,4E-03 1,2E-02 3,2E-02 0,0E+00 2,8E-01 1,0E-03 
Freshwater sediment ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 4,2E-04 2,1E-05 1,6E-06 6,7E-06 2,6E-05 0,0E+00 3,7E-04 8,1E-07 
Freshwater sediment ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 4,4E-04 2,2E-05 1,8E-06 6,9E-06 2,8E-05 0,0E+00 3,8E-04 8,4E-07 
Freshwater sediment ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 4,4E-04 2,2E-05 1,9E-06 7,3E-06 2,9E-05 0,0E+00 3,8E-04 8,6E-07 
Freshwater sediment ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 4,5E-04 2,3E-05 2,4E-06 8,5E-06 3,1E-05 0,0E+00 3,9E-04 9,1E-07 
Average European (kg NOx eq) kg NOx eq 6,7E-06 5,6E-07 7,3E-08 4,4E-06 4,9E-07 0,0E+00 1,1E-06 1,3E-07 
Average European (kg SO2-Eq) kg SO2 eq 2,9E-06 4,8E-07 3,2E-08 1,6E-06 2,0E-07 0,0E+00 4,5E-07 5,2E-08 
Land competition m2a 2,0E-06 2,0E-06 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 
Ionising radiation DALYs 2,7E-09 1,2E-13 7,7E-16 5,8E-14 1,1E-12 2,7E-09 3,2E-11 6,3E-16 
Photochemical oxidation kg C2H4 2,9E-07 1,4E-07 1,7E-09 2,1E-08 6,5E-08 0,0E+00 7,0E-08 -6,4E-10 
Photochemical oxidation (low NOx) kg C2H4 eq 2,7E-08 2,5E-09 1,2E-09 1,0E-08 3,9E-09 0,0E+00 9,2E-09 4,0E-10 
Malodours air m3 air 1,3E+01 8,9E+00 1,8E-03 1,2E+00 8,1E-01 0,0E+00 2,6E+00 -8,4E-02 
Equal benefit incremental reactivity kg formed O3 3,8E-08 4,5E-09 1,3E-09 1,1E-08 6,1E-09 0,0E+00 1,4E-08 5,8E-10 
Max. incremental reactivity kg formed O3 2,2E-08 3,1E-09 6,8E-10 5,1E-09 4,4E-09 0,0E+00 8,3E-09 3,2E-10 
Max. ozone incremental reactivity kg formed O3 3,2E-08 4,0E-09 1,1E-09 8,7E-09 5,6E-09 0,0E+00 1,2E-08 5,0E-10 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 104: Normalizace CML-IA – jaderná elektrárna 

Kategorie dopadu JE Temelín 
Výstavba JE 

Temelín 
Provoz JE 
Temelín 

Cyklus vody 
Radioaktivní 

výpustí 
Palivový cyklus 

Likvidace JE 
Temelín 

Abiotic depletion 7,4E-18 4,12E-19 2,78E-18 9,51E-18 0 6,25E-17 6,41E-20 
Acidification 7,49E-18 1,45E-19 5,99E-18 5,32E-18 0 2,67E-17 1,73E-19 
Eutrophication 5,43E-19 6,19E-20 2,77E-18 9,69E-18 0 4,73E-18 1,01E-19 
Global warming 20a 3,61E-20 1,26E-21 1,39E-18 5,73E-20 0 3,8E-18 1,74E-21 
Global warming 100a 4,36E-18 6,63E-19 2,81E-18 4,77E-18 0 3,29E-17 9,68E-20 
Global warming 500a 6,21E-20 1,5E-21 2,35E-18 5,45E-20 0 3,04E-18 1,62E-21 
Upper limit of net global 
warming 

8,87E-20 8,3E-21 1,75E-18 1,11E-19 0 3,97E-18 1,33E-20 

Lower limit of net global 
warming 

6,23E-20 6,72E-21 1,98E-18 1,02E-19 0 2,24E-18 1,36E-20 

Ozone layer depletion 5a 1,57E-19 4,61E-21 2,11E-20 9,26E-20 0 7,7E-18 3,9E-21 
Ozone layer depletion 10a 2,47E-19 7,36E-21 3,36E-20 1,46E-19 0 1,21E-17 6,22E-21 
Ozone layer depletion 15a 3,03E-19 9,23E-21 4,21E-20 1,79E-19 0 1,5E-17 7,81E-21 
Ozone layer depletion 20a 3,39E-19 1,04E-20 4,75E-20 2,01E-19 0 1,69E-17 8,81E-21 
Ozone layer depletion 25a 3,71E-19 1,15E-20 5,24E-20 2,2E-19 0 1,84E-17 9,72E-21 
Ozone layer depletion 30a 3,92E-19 1,24E-20 5,66E-20 2,33E-19 0 1,97E-17 1,05E-20 
Ozone layer depletion 40a 4,04E-19 1,35E-20 6,16E-20 2,43E-19 0 2,11E-17 1,14E-20 
Ozone layer depletion steady 
state 

3,5E-19 1,22E-20 5,68E-20 2,35E-19 0 1,99E-17 1,03E-20 

Human toxicity 20a 8,42E-19 4,87E-20 1,48E-19 3,48E-19 0 3,54E-18 3,61E-20 
Human toxicity 100a 8,45E-19 4,95E-20 1,5E-19 3,51E-19 0 3,6E-18 3,63E-20 
Human toxicity 500a 8,5E-19 5,11E-20 1,54E-19 3,61E-19 0 3,79E-18 3,64E-20 
Human toxicity infinite 1,4E-18 8,72E-20 3,14E-19 1,04E-18 0 5,26E-17 5,11E-20 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 5,17E-18 3,86E-19 1,62E-18 6,6E-18 0 4,7E-16 1,9E-19 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 5,27E-18 4,01E-19 1,63E-18 6,77E-18 0 4,77E-16 1,93E-19 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 5,16E-18 4,23E-19 1,65E-18 6,68E-18 0 4,58E-16 1,89E-19 
Fresh water aquatic ecotox. 
infinite 

5E-18 4,81E-19 1,75E-18 6,59E-18 0 4,22E-16 1,81E-19 

Marine aquatic ecotox. 20a 1,53E-17 2,56E-18 7,12E-18 1,96E-17 0 7,37E-16 4,96E-19 
Marine aquatic ecotox. 100a 1,89E-17 3,02E-18 8,64E-18 2,59E-17 0 1,06E-15 6,3E-19 
Marine aquatic ecotox. 500a 1,86E-17 2,99E-18 8,49E-18 2,59E-17 0 1,06E-15 6,44E-19 
Marine aquatic ecotoxicity 
infinite 

4,04E-17 5,02E-18 1,9E-17 5,61E-17 0 2,68E-15 1,56E-18 
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Terrestrial ecotoxicity 20a 7,16E-20 1,37E-20 3,96E-20 7,44E-19 0 3,5E-19 1,81E-21 
Terrestrial ecotoxicity 100a 3,13E-19 6,3E-20 1,8E-19 3,35E-18 0 1,52E-18 8,21E-21 
Terrestrial ecotoxicity 500a 1,01E-18 2,23E-19 6,23E-19 1,09E-17 0 5,09E-18 2,79E-20 
Terrestrial ecotoxicity infinite 1,87E-18 4,55E-19 1,24E-18 1,74E-17 0 9,66E-18 6,37E-20 
Marine sediment ecotox. 20a 1,56E-17 2,47E-18 6,69E-18 1,89E-17 0 7,32E-16 5,06E-19 
Marine sediment ecotox. 100a 1,75E-17 2,8E-18 7,65E-18 2,35E-17 0 9,27E-16 6,16E-19 
Marine sediment ecotox. 500a 1,72E-17 2,84E-18 7,86E-18 2,39E-17 0 9,33E-16 6,15E-19 
Marine sediment ecotox. infinite 3,28E-17 5,01E-18 1,82E-17 4,64E-17 0 2,03E-15 1,47E-18 
Freshwater sediment ecotox. 20a 1,13E-17 8,98E-19 3,66E-18 1,43E-17 0 1,01E-15 4,42E-19 
Freshwater sediment ecotox. 
100a 

1,14E-17 9,29E-19 3,64E-18 1,46E-17 0 1,01E-15 4,47E-19 

Freshwater sediment ecotox. 
500a 

1,06E-17 9,22E-19 3,49E-18 1,36E-17 0 9,18E-16 4,12E-19 

Freshwater sediment ecotox. 
infinite 9,28E-18 9,46E-19 3,35E-18 1,22E-17 0 7,64E-16 3,59E-19 

Average European (kg NOx eq) 1,58E-18 2,05E-19 1,23E-17 1,37E-18 0 1,51E-17 3,52E-19 
Average European (kg SO2-Eq) 1,47E-18 1E-19 5,1E-18 6,29E-19 0 6,88E-18 1,61E-19 
Land competition 1,58E-20 0 0 0 0 0 0 
Ionising radiation 1,05E-18 6,84E-21 5,21E-19 9,53E-18 2,39E-14 1,45E-15 5,64E-21 
Photochemical oxidation 1,3E-18 1,6E-20 2,02E-19 6,28E-19 0 3,36E-18 -6,1E-21 
Photochemical oxidation (low 
NOx) 

2,78E-20 1,32E-20 1,11E-19 4,21E-20 0 4,99E-19 4,35E-21 

Malodours air 0 0 0 0 0 0 0 
Equal benefit incremental 
reactivity 

0 0 0 0 0 0 0 

Max. incremental reactivity 0 0 0 0 0 0 0 
Max. ozone incremental 
reactivity 

0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: JE Temelín v popisu grafu představuje transformované hodnoty pro energetické a materiální toky související s komponenty jaderné elektrárny.   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2  
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Příloha D 

Tabulka č. 105: Charakterizační hodnoty v jednotlivých kategoriích CML-IA – jaderná elektrárna 

abiotic depletion Substance Unit Total 
Raw material inputs Total of all compartments kg Sb eq 1,17E-06 
Raw material inputs Remaining substances kg Sb eq 6,52E-08 
Raw material inputs Gas, natural, 35 MJ per m3, in ground kg Sb eq 4,4E-07 
Raw material inputs Oil, crude, 42.6 MJ per kg, in ground kg Sb eq 1,51E-06 
Raw material inputs Coal, 18 MJ per kg, in ground kg Sb eq 0 
Raw material inputs Coal, brown, 8 MJ per kg, in ground kg Sb eq 9,89E-06 
nulls as ascend Coal, 29.3 MJ per kg, in ground kg Sb eq 1,01E-08 
nulls as ascend Gas, petroleum, 35 MJ per m3, in ground kg Sb eq 7,2E-274 
acidifikation Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg SO2 eq 2,43E-06 
Releases to air Remaining substances kg SO2 eq 4,7E-08 
Releases to air Sulfur oxides kg SO2 eq 1,94E-06 
Releases to air Nitrogen oxides kg SO2 eq 1,72E-06 
nulls as ascend Ammonia kg SO2 eq 0 
nulls as ascend Sulfur dioxide kg SO2 eq 8,65E-06 
average european (kg NOx eq) Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg NOx eq 5,63E-07 
Releases to air Remaining substances kg NOx eq 7,29E-08 
nulls as ascend Nitrogen oxides kg NOx eq 4,39E-06 
nulls as ascend Ammonia kg NOx eq 4,89E-07 
average european (kg SO2 eq) Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg SO2 eq 4,76E-07 
Releases to air Remaining substances kg SO2 eq 3,25E-08 
Releases to air Nitrogen oxides kg SO2 eq 1,65E-06 
nulls as ascend Ammonia kg SO2 eq 2,03E-07 
nulls as ascend Sulfur dioxide kg SO2 eq 0 
equal benefit incremental reaction Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg formed O3 4,5E-09 
Releases to air Remaining substances kg formed O3 1,32E-09 
Releases to air Pentane kg formed O3 1,07E-08 
Releases to air Butane kg formed O3 6,09E-09 
Releases to air Ethane kg formed O3 0 
Releases to air Propane kg formed O3 7,17E-08 
Releases to air Ethanol kg formed O3 5,79E-10 
Releases to air Carbon monoxide, fossil kg formed O3 7,2E-274 
Releases to air Formaldehyde kg formed O3   
Releases to air Ethene kg formed O3   
Releases to air Hexane kg formed O3   
Releases to air Propene kg formed O3   
nulls as ascend Heptane kg formed O3   
nulls as ascend Toluene kg formed O3   
eutrophication Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg PO4--- eq 7,21E-08 
Releases to water Remaining substances kg PO4--- eq 8,22E-09 
Releases to water Nitrogen oxides kg PO4--- eq 3,67E-07 
Releases to air Phosphorus, total kg PO4--- eq 1,29E-06 
Releases to water COD, Chemical Oxygen Demand kg PO4--- eq 0 
Releases to water Ammonia kg PO4--- eq 6,28E-07 
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nulls as ascend Nitrate kg PO4--- eq 1,34E-08 
nulls as ascend Phosphate kg PO4--- eq 7,2E-274 
freshwater aquatic ecotox 20a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 9,2E-06 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 6,87E-07 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 2,88E-06 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 1,18E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,000836 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 3,38E-07 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
freshwater aquatic ecotox 100a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 9,55E-06 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 7,27E-07 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 2,94E-06 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 1,23E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,000864 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 3,49E-07 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
freshwater aquatic ecotox 500a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 9,76E-06 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 7,99E-07 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 3,12E-06 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 1,26E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,000865 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 3,57E-07 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
freshwater aquatic ecotox infinite Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 1,04E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 9,97E-07 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 3,61E-06 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 1,36E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,000875 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 3,76E-07 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
freshwater sediment ecotx. 20a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 2,07E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,64E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 6,7E-06 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,63E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,001841 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 8,09E-07 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
freshwater sediment ecotx. 100a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 2,16E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,76E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 6,89E-06 
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Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,77E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,001917 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 8,44E-07 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
freshwater sediment ecotx. 500a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 2,21E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,93E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 7,31E-06 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,85E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,00192 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 8,63E-07 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
freshwater sediment ecotx. infinite Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 2,35E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 2,4E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 8,48E-06 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 3,08E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,001935 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 9,08E-07 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
global warming 20a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CO2 eq 2,05E-06 
Releases to air Remaining substances kg CO2 eq 7,15E-08 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CO2 eq 7,88E-05 
Releases to air Carbon dioxide, fossil kg CO2 eq 3,26E-06 
Releases to air Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CO2 eq 0 
Releases to air Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 kg CO2 eq 0,000216 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CO2 eq 9,87E-08 
nulls as ascend Dinitrogen monoxide kg CO2 eq 7,2E-274 
global warming 100a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CO2 eq 0,000192 
Releases to air Remaining substances kg CO2 eq 2,92E-05 
Releases to air Carbon dioxide kg CO2 eq 0,000124 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CO2 eq 0,00021 
Releases to air Carbon dioxide, fossil kg CO2 eq 0 
Releases to air Methane kg CO2 eq 0,001451 
nulls as ascend Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CO2 eq 4,26E-06 
nulls as ascend Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 kg CO2 eq 7,2E-274 
global warming 500a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CO2 eq 2,08E-06 
Releases to air Remaining substances kg CO2 eq 5,03E-08 
Releases to air Carbon dioxide, fossil kg CO2 eq 7,87E-05 
Releases to air Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 kg CO2 eq 1,83E-06 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CO2 eq 0 
Releases to air Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CO2 eq 0,000102 
Releases to air Dinitrogen monoxide kg CO2 eq 5,43E-08 
nulls as ascend Methane, tetrafluoro-, CFC-14 kg CO2 eq 7,2E-274 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CO2 eq   
human toxicity 20a. Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 5,01E-05 
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Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 2,9E-06 
Releases to water PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 8,79E-06 
Releases to air Nickel kg 1,4-DB eq 2,07E-05 
Releases to water PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Arsenic kg 1,4-DB eq 0,000211 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,15E-06 
Releases to air Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq   
Releases to air Cadmium kg 1,4-DB eq   
Releases to air Benzene kg 1,4-DB eq   
Releases to air Nitrogen oxides kg 1,4-DB eq   

nulls as ascend 
Dioxins, measured as 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin kg 1,4-DB eq   

nulls as ascend Copper kg 1,4-DB eq   
human toxicity 100a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 5,03E-05 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 2,94E-06 
Releases to water PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 8,9E-06 
Releases to water Nickel kg 1,4-DB eq 2,09E-05 
Releases to air PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,000215 
Releases to water Arsenic kg 1,4-DB eq 2,16E-06 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq   
Releases to air Cadmium kg 1,4-DB eq   
Releases to air Benzene kg 1,4-DB eq   
Releases to air Nitrogen oxides kg 1,4-DB eq   

nulls as ascend 
Dioxins, measured as 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin kg 1,4-DB eq   

nulls as ascend Copper kg 1,4-DB eq   
human toxicity 500a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 5,06E-05 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 3,04E-06 
Releases to water PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 9,15E-06 
Releases to water Nickel kg 1,4-DB eq 2,15E-05 
Releases to water PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,000226 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,17E-06 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
Releases to air Arsenic kg 1,4-DB eq   
Releases to air Cadmium kg 1,4-DB eq   
Releases to air Benzene kg 1,4-DB eq   
Releases to air Nitrogen oxides kg 1,4-DB eq   

Releases to air 
Dioxins, measured as 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin kg 1,4-DB eq   

nulls as ascend Copper kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Vanadium kg 1,4-DB eq 0 
human toxicity infinite Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 8,4E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 5,22E-06 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 1,88E-05 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 6,25E-05 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0 
Releases to air PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons kg 1,4-DB eq 0,003152 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 3,06E-06 
nulls as ascend Nickel kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
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ionising radiation Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments DALYs 1,18E-13 
Releases to air Remaining substances DALYs 7,66E-16 
nulls as ascend Carbon-14 DALYs 5,83E-14 
nulls as ascend Radon-222 DALYs 1,07E-12 
land competition Substance Unit Total 
Raw material inputs Total of all compartments m2a 1,96E-06 
Raw material inputs Remaining substances m2a 0 
Raw material inputs Occupation, industrial area m2a 0 
nulls as ascend Occupation, urban, continuously built m2a 0 
nulls as ascend Occupation, arable m2a 0 
lower limit of net global warming Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CO2 eq 2,5E-06 
Releases to air Remaining substances kg CO2 eq 2,7E-07 
Releases to air Carbon dioxide, fossil kg CO2 eq 7,97E-05 
Releases to air Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 kg CO2 eq 4,11E-06 
Releases to air Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CO2 eq 0 
Releases to air Nitrogen oxides kg CO2 eq 8,98E-05 
Releases to air Dinitrogen monoxide kg CO2 eq 5,46E-07 
Releases to air Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CO2 eq 7,2E-274 
Releases to air Methane, tetrafluoro-, CFC-14 kg CO2 eq   
nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CO2 eq   
nulls as ascend Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CO2 eq   
malodours air Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments m3 air 8,91273 
Releases to air Remaining substances m3 air 0,001751 
Releases to air Hydrogen sulfide m3 air 1,22638 
nulls as ascend Acetaldehyde m3 air 0,807329 
nulls as ascend Ammonia m3 air 0 
marine aquatic ecotox 20a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 1,01E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,69E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 4,68E-06 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq 1,29E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,000485 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 3,26E-07 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq   
marine aquatic ecotox 100a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 5,56E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 8,9E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 2,54E-05 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq 7,62E-05 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,003129 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 1,85E-06 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
marine aquatic ecotox 500a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 0,000288 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 4,63E-05 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,000132 
Releases to air Selenium kg 1,4-DB eq 0,000402 
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Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,016386 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 9,99E-06 
Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Nickel, ion kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
marine aquatic ecotox infinity Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 0,030609 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 0,003805 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0,014358 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,042533 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to air Beryllium kg 1,4-DB eq 2,033987 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 0,001181 
nulls as ascend Vanadium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
marine sediment ecotx. 20a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 1,78E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 2,82E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 7,62E-06 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 2,15E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,000835 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 5,78E-07 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
marine sediment ecotx. 100a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 6,23E-05 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 9,96E-06 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 2,72E-05 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 8,36E-05 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,003301 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 2,19E-06 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
marine sediment ecotx. 500a Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 0,000269 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 4,45E-05 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,000123 
Releases to air Molybdenum kg 1,4-DB eq 0,000375 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0 
Releases to water Vanadium kg 1,4-DB eq 0,014649 
Releases to water Barite kg 1,4-DB eq 9,65E-06 
Releases to water Nickel, ion kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
nulls as ascend Beryllium kg 1,4-DB eq   
marine sediment ecotx. infinite Substance Unit Total 
Releases to water Total of all compartments kg 1,4-DB eq 0,022294 
Releases to water Remaining substances kg 1,4-DB eq 0,003405 
Releases to water Vanadium, ion kg 1,4-DB eq 0,012353 
Releases to water Selenium kg 1,4-DB eq 0,031567 
Releases to water Molybdenum kg 1,4-DB eq 0 
Releases to air Barite kg 1,4-DB eq 1,381833 
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Releases to water Beryllium kg 1,4-DB eq 0,001003 
nulls as ascend Vanadium kg 1,4-DB eq 7,2E-274 
nulls as ascend Barium kg 1,4-DB eq   
max. incremental reactivity Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg formed O3 3,08E-09 
Releases to air Remaining substances kg formed O3 6,76E-10 
Releases to air Pentane kg formed O3 5,09E-09 
Releases to air Butane kg formed O3 4,41E-09 
Releases to air Formaldehyde kg formed O3 0 
Releases to air Ethanol kg formed O3 4,13E-08 
Releases to air Ethane kg formed O3 3,17E-10 
Releases to air Toluene kg formed O3 7,2E-274 
Releases to air Propane kg formed O3   
Releases to air Carbon monoxide, fossil kg formed O3   
Releases to air Ethene kg formed O3   
Releases to air Propene kg formed O3   
Releases to air Hexane kg formed O3   
Releases to air Benzene kg formed O3   
Releases to air Benzene, ethyl- kg formed O3 0 
nulls as ascend Heptane kg formed O3 7,2E-274 
nulls as ascend Acetaldehyde kg formed O3 0 
max. ozone incremental reactivity Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg formed O3 4E-09 
Releases to air Remaining substances kg formed O3 1,1E-09 
Releases to air Pentane kg formed O3 8,65E-09 
Releases to air Butane kg formed O3 5,59E-09 
Releases to air Ethane kg formed O3 0 
Releases to air Ethanol kg formed O3 6,18E-08 
Releases to air Propane kg formed O3 4,98E-10 
Releases to air Carbon monoxide, fossil kg formed O3 7,2E-274 
Releases to air Formaldehyde kg formed O3   
Releases to air Toluene kg formed O3   
Releases to air Ethene kg formed O3   
Releases to air Hexane kg formed O3   
Releases to air Propene kg formed O3   
nulls as ascend Heptane kg formed O3   
nulls as ascend Benzene kg formed O3 0 
ozon layer depletion steady Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 4E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,39E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 6,48E-11 
Releases to air Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CFC-11 eq 2,68E-10 
nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 2,27E-08 
ozone layer depletion 5a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 4,08E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,19E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,46E-11 
Releases to air Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 2,4E-10 
nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 1,99E-08 
ozone layer depletion 10a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 4,05E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,21E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,51E-11 
Releases to air Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 2,39E-10 
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nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 1,99E-08 
ozone layer depletion 15a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 4E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,22E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,56E-11 
Releases to air Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 2,37E-10 
nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 1,98E-08 
ozone layer depletion 20a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 3,97E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,22E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,55E-11 
Releases to air Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 2,35E-10 
nulls as ascend Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 1,97E-08 
ozone layer depletion 25a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 3,97E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,23E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,61E-11 
Releases to air Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 2,36E-10 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 1,97E-08 
ozone layer depletion 30a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 3,92E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,24E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,66E-11 
Releases to air Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 2,33E-10 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 1,97E-08 
ozone layer depletion 40a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CFC-11 eq 3,75E-10 
Releases to air Remaining substances kg CFC-11 eq 1,25E-11 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CFC-11 eq 5,7E-11 
Releases to air Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 kg CFC-11 eq 2,25E-10 
nulls as ascend Methane, tetrachloro-, CFC-10 kg CFC-11 eq 0 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CFC-11 eq 1,96E-08 
photochemical oxidation (low) Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg C2H4 eq 2,55E-09 
Releases to air Remaining substances kg C2H4 eq 1,21E-09 
Releases to air Propane kg C2H4 eq 1,02E-08 
Releases to air Butane kg C2H4 eq 3,86E-09 
Releases to air Carbon monoxide, fossil kg C2H4 eq 0 
Releases to air Pentane kg C2H4 eq 4,58E-08 
Releases to air Ethane kg C2H4 eq 3,99E-10 
Releases to air Hexane kg C2H4 eq 7,2E-274 
Releases to air Ethanol kg C2H4 eq   
Releases to air Benzene kg C2H4 eq   
Releases to air Toluene kg C2H4 eq   
Releases to air Ethene kg C2H4 eq   
nulls as ascend Heptane kg C2H4 eq   
nulls as ascend Formaldehyde kg C2H4 eq   
photochemical oxidation Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg C2H4 1,36E-07 
Releases to air Remaining substances kg C2H4 1,67E-09 
Releases to air Sulfur oxides kg C2H4 2,1E-08 
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Releases to air Carbon monoxide kg C2H4 6,54E-08 
Releases to air Methane kg C2H4 0 
Releases to air Pentane kg C2H4 3,5E-07 
Releases to air Sulfur dioxide kg C2H4 -6,4E-10 
Releases to air Ethane kg C2H4 7,2E-274 
nulls as ascend Butane kg C2H4   
nulls as ascend Carbon monoxide, fossil kg C2H4   
terrestrial ecotoxicity 20a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 1,01E-08 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,93E-09 
Releases to air Mercury kg 1,4-DB eq 5,58E-09 
Releases to air Vanadium kg 1,4-DB eq 1,05E-07 
Releases to air Formaldehyde kg 1,4-DB eq 0 
nulls as ascend Nickel kg 1,4-DB eq 4,94E-08 
nulls as ascend Selenium kg 1,4-DB eq 2,55E-10 
terrestrial ecotoxicity 100a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 4,63E-08 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 9,32E-09 
Releases to air Mercury kg 1,4-DB eq 2,66E-08 
nulls as ascend Vanadium kg 1,4-DB eq 4,95E-07 
nulls as ascend Nickel kg 1,4-DB eq 0 
terrestrial ecotoxicity 500a Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 1,8E-07 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 3,96E-08 
Releases to air Mercury kg 1,4-DB eq 1,11E-07 
nulls as ascend Vanadium kg 1,4-DB eq 1,93E-06 
nulls as ascend Nickel kg 1,4-DB eq 0 
terrestrial ecotoxicity infinite Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg 1,4-DB eq 4,94E-07 
Releases to air Remaining substances kg 1,4-DB eq 1,2E-07 
Releases to air Mercury kg 1,4-DB eq 3,26E-07 
Releases to air Vanadium kg 1,4-DB eq 4,59E-06 
nulls as ascend Nickel kg 1,4-DB eq 0 
nulls as ascend Arsenic kg 1,4-DB eq 2,55E-06 
upper limit of net global warming Substance Unit Total 
Releases to air Total of all compartments kg CO2 eq 4,09E-06 
Releases to air Remaining substances kg CO2 eq 3,83E-07 
Releases to air Carbon dioxide, fossil kg CO2 eq 8,04E-05 
Releases to air Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 kg CO2 eq 5,13E-06 
Releases to air Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 kg CO2 eq 0 
Releases to air Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 kg CO2 eq 0,000183 
Releases to air Nitrogen oxides kg CO2 eq 6,11E-07 
nulls as ascend Dinitrogen monoxide kg CO2 eq 7,2E-274 
nulls as ascend Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 kg CO2 eq   

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Příloha F 

Tabulka č. 108: Charakterizační hodnoty jaderné a větrné elektrárny – CML-IA 

Kategorie dopadu Jednotka 
Charakterizační hodnoty 

JE Temelín VE 2-MW 
Abiotic depletion kg Sb eq 1,309E-05 1,849E-05 
Acidification kg SO2 eq 1,483E-05 1,933E-05 
Eutrophication kg PO4--- eq 2,376E-06 1,378E-06 
Global warming 20a kg CO2 eq 3,003E-04 4,030E-05 
Global warming 100a kg CO2 eq 2,011E-03 2,385E-03 
Global warming 500a kg CO2 eq 1,848E-04 2,610E-05 
Upper limit of net global warming kg CO2 eq 2,734E-04 7,865E-05 
Lower limit of net global warming kg CO2 eq 1,769E-04 5,060E-05 
Ozone layer depletion 5a kg CFC-11 eq 2,067E-08 1,239E-08 
Ozone layer depletion 10a kg CFC-11 eq 2,059E-08 1,064E-08 
Ozone layer depletion 15a kg CFC-11 eq 2,049E-08 9,467E-09 
Ozone layer depletion 20a kg CFC-11 eq 2,045E-08 8,691E-09 
Ozone layer depletion 25a kg CFC-11 eq 2,041E-08 8,271E-09 
Ozone layer depletion 30a kg CFC-11 eq 2,036E-08 7,830E-09 
Ozone layer depletion 40a kg CFC-11 eq 2,025E-08 7,226E-09 
Ozone layer depletion steady state kg CFC-11 eq 2,344E-08 6,717E-09 
Human toxicity 20a kg 1,4-DB eq 2,952E-04 3,121E-03 
Human toxicity 100a kg 1,4-DB eq 2,998E-04 3,125E-03 
Human toxicity 500a kg 1,4-DB eq 3,120E-04 3,132E-03 
Human toxicity infinite kg 1,4-DB eq 3,326E-03 3,954E-03 
Freshwater aquatic ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 8,604E-04 1,953E-04 
Freshwater aquatic ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 8,895E-04 2,028E-04 
Freshwater aquatic ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 8,916E-04 2,081E-04 
Fresh water aquatic ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 9,036E-04 2,231E-04 
Marine aquatic ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 5,148E-04 2,291E-04 
Marine aquatic ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 3,297E-03 1,254E-03 
Marine aquatic ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 1,726E-02 6,491E-03 
Marine aquatic ecotoxicity infinite kg 1,4-DB eq 2,126E+00 7,031E-01 
Terrestrial ecotoxicity 20a kg 1,4-DB eq 1,722E-07 2,784E-07 
Terrestrial ecotoxicity 100a kg 1,4-DB eq 8,037E-07 1,281E-06 
Terrestrial ecotoxicity 500a kg 1,4-DB eq 3,173E-06 5,071E-06 
Terrestrial ecotoxicity infinite kg 1,4-DB eq 8,099E-06 2,063E-05 
Marine sediment ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 8,849E-04 4,020E-04 
Marine sediment ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 3,486E-03 1,390E-03 
Marine sediment ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 1,547E-02 6,021E-03 
Marine sediment ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 1,452E+00 5,003E-01 
Freshwater sediment ecotox. 20a kg 1,4-DB eq 1,897E-03 4,302E-04 
Freshwater sediment ecotox. 100a kg 1,4-DB eq 1,975E-03 4,499E-04 
Freshwater sediment ecotox. 500a kg 1,4-DB eq 1,980E-03 4,623E-04 
Freshwater sediment ecotox. infinite kg 1,4-DB eq 2,001E-03 4,978E-04 
Average European (kg NOx eq) kg NOx eq 1,100E-05 1,135E-05 
Average European (kg SO2-Eq) kg SO2 eq 4,639E-06 7,588E-06 
Land competition m2a 1,962E-06 3,400E-05 
Ionising radiation DALYs 2,839E-09 2,190E-12 
Photochemical oxidation kg C2H4 5,735E-07 1,929E-06 
Photochemical oxidation (low NOx) kg C2H4 eq 6,402E-08 5,285E-07 
Malodours air m3 air 2,364E+01 1,809E+02 
Equal benefit incremental reactivity kg formed O3 9,485E-08 3,430E-07 
Max. incremental reactivity kg formed O3 5,483E-08 1,246E-06 
Max. ozone incremental reactivity kg formed O3 8,167E-08 9,101E-07 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 109: Procentuální srovnání charakterizačních hodnot jaderné a větrné elektrárny – 

CML-IA 

Kategorie dopadu 
Charakterizační hodnoty (%) 

JE Temelín VE 2-MW 
Abiotic depletion 70,7868 100 
Acidification 76,7373 100 
Eutrophication 100 58,0197 
Global warming 20a 100 13,4194 
Global warming 100a 84,3194 100 
Global warming 500a 100 14,1252 
Upper limit of net global warming 100 28,7663 
Lower limit of net global warming 100 28,5992 
Ozone layer depletion 5a 100 59,9388 
Ozone layer depletion 10a 100 51,7019 
Ozone layer depletion 15a 100 46,194 
Ozone layer depletion 20a 100 42,5068 
Ozone layer depletion 25a 100 40,5286 
Ozone layer depletion 30a 100 38,4582 
Ozone layer depletion 40a 100 35,6793 
Ozone layer depletion steady state 100 28,6534 
Human toxicity 20a 9,4598 100 
Human toxicity 100a 9,5929 100 
Human toxicity 500a 9,964 100 
Human toxicity infinite 84,1082 100 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 100 22,696 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 100 22,797 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 100 23,3369 
Fresh water aquatic ecotox. infinite 100 24,6918 
Marine aquatic ecotox. 20a 100 44,4979 
Marine aquatic ecotox. 100a 100 38,0282 
Marine aquatic ecotox. 500a 100 37,5954 
Marine aquatic ecotoxicity infinite 100 33,0654 
Terrestrial ecotoxicity 20a 61,8406 100 
Terrestrial ecotoxicity 100a 62,742 100 
Terrestrial ecotoxicity 500a 62,5605 100 
Terrestrial ecotoxicity infinite 39,2612 100 
Marine sediment ecotox. 20a 100 45,4253 
Marine sediment ecotox. 100a 100 39,8673 
Marine sediment ecotox. 500a 100 38,9187 
Marine sediment ecotox. infinite 100 34,444 
Freshwater sediment ecotox. 20a 100 22,6785 
Freshwater sediment ecotox. 100a 100 22,7745 
Freshwater sediment ecotox. 500a 100 23,3448 
Freshwater sediment ecotox. infinite 100 24,8757 
Average European (kg NOx eq) 96,9855 100 
Average European (kg SO2-Eq) 61,135 100 
Land competition 5,7705 100 
Ionising radiation 100 0,0771 
Photochemical oxidation 29,7393 100 
Photochemical oxidation (low NOx) 12,1132 100 
Malodours air 13,0655 100 
Equal benefit incremental reactivity 27,6489 100 
Max. incremental reactivity 4,4015 100 
Max. ozone incremental reactivity 8,974 100 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 110: Normalizační hodnoty jaderné a větrné elektrárny – CML-IA 

Kategorie dopadu 
Charakterizační hodnoty 

JE Temelín VE 2-MW 
Abiotic depletion 8,27E-17 1,17E-16 
Acidification 4,58E-17 5,97E-17 
Eutrophication 1,79E-17 1,04E-17 
Global warming 20a 5,29E-18 7,09E-19 
Global warming 100a 4,56E-17 5,41E-17 
Global warming 500a 5,51E-18 7,78E-19 
Upper limit of net global warming 5,93E-18 1,71E-18 
Lower limit of net global warming 4,41E-18 1,26E-18 
Ozone layer depletion 5a 7,98E-18 4,78E-18 
Ozone layer depletion 10a 1,26E-17 6,49E-18 
Ozone layer depletion 15a 1,55E-17 7,18E-18 
Ozone layer depletion 20a 1,75E-17 7,43E-18 
Ozone layer depletion 25a 1,91E-17 7,73E-18 
Ozone layer depletion 30a 2,04E-17 7,83E-18 
Ozone layer depletion 40a 2,19E-17 7,8E-18 
Ozone layer depletion steady state 2,05E-17 5,88E-18 
Human toxicity 20a 4,96E-18 5,24E-17 
Human toxicity 100a 5,04E-18 5,25E-17 
Human toxicity 500a 5,24E-18 5,26E-17 
Human toxicity infinite 5,55E-17 6,6E-17 
Freshwater aquatic ecotox. 20a 4,84E-16 1,1E-16 
Freshwater aquatic ecotox. 100a 4,91E-16 1,12E-16 
Freshwater aquatic ecotox. 500a 4,72E-16 1,1E-16 
Fresh water aquatic ecotox. infinite 4,36E-16 1,08E-16 
Marine aquatic ecotox. 20a 7,82E-16 3,48E-16 
Marine aquatic ecotox. 100a 1,12E-15 4,26E-16 
Marine aquatic ecotox. 500a 1,11E-15 4,19E-16 
Marine aquatic ecotoxicity infinite 2,81E-15 9,28E-16 
Terrestrial ecotoxicity 20a 1,22E-18 1,97E-18 
Terrestrial ecotoxicity 100a 5,43E-18 8,66E-18 
Terrestrial ecotoxicity 500a 1,78E-17 2,85E-17 
Terrestrial ecotoxicity infinite 3,07E-17 7,82E-17 
Marine sediment ecotox. 20a 7,76E-16 3,53E-16 
Marine sediment ecotox. 100a 9,8E-16 3,91E-16 
Marine sediment ecotox. 500a 9,86E-16 3,84E-16 
Marine sediment ecotox. infinite 2,14E-15 7,35E-16 
Freshwater sediment ecotox. 20a 1,04E-15 2,35E-16 
Freshwater sediment ecotox. 100a 1,04E-15 2,38E-16 
Freshwater sediment ecotox. 500a 9,47E-16 2,21E-16 
Freshwater sediment ecotox. infinite 7,91E-16 1,97E-16 
Average European (kg NOx eq) 3,09E-17 3,19E-17 
Average European (kg SO2-Eq) 1,43E-17 2,34E-17 
Land competition 1,58E-20 2,74E-19 
Ionising radiation 2,54E-14 1,96E-17 
Photochemical oxidation 5,5E-18 1,85E-17 
Photochemical oxidation (low NOx) 6,98E-19 5,76E-18 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 
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Tabulka č. 111: Legenda k číslům u grafů vygenerovaných metodikou CML-IA 

1 Abiotic depletion 
2 Acidification 
3 Eutrophication 
4 Global warming 20a 
5 Global warming 100a 
6 Global warming 500a 
7 Upper limit of net global warming 
8 Lower limit of net global warming 
9 Ozone layer depletion 5a 

10 Ozone layer depletion 10a 
11 Ozone layer depletion 15a 
12 Ozone layer depletion 20a 
13 Ozone layer depletion 25a 
14 Ozone layer depletion 30a 
15 Ozone layer depletion 40a 
16 Ozone layer depletion steady state 
17 Human toxicity 20a 
18 Human toxicity 100a 
19 Human toxicity 500a 
20 Human toxicity infinite 
21 Freshwater aquatic ecotox. 20a 
22 Freshwater aquatic ecotox. 100a 
23 Freshwater aquatic ecotox. 500a 
24 Fresh water aquatic ecotox. infinite 
25 Marine aquatic ecotox. 20a 
26 Marine aquatic ecotox. 100a 
27 Marine aquatic ecotox. 500a 
28 Marine aquatic ecotoxicity infinite 
29 Terrestrial ecotoxicity 20a 
30 Terrestrial ecotoxicity 100a 
31 Terrestrial ecotoxicity 500a 
32 Terrestrial ecotoxicity infinite 
33 Marine sediment ecotox. 20a 
34 Marine sediment ecotox. 100a 
35 Marine sediment ecotox. 500a 
36 Marine sediment ecotox. infinite 
37 Freshwater sediment ecotox. 20a 
38 Freshwater sediment ecotox. 100a 
39 Freshwater sediment ecotox. 500a 
40 Freshwater sediment ecotox. infinite 
41 Average European (kg NOx eq) 
42 Average European (kg SO2-Eq) 
43 Land competition 
44 Ionising radiation 
45 Photochemical oxidation 
46 Photochemical oxidation (low NOx) 
47 Malodours air 
48 Equal benefit incremental reactivity 
49 Max. incremental reactivity 
50 Max. ozone incremental reactivity 

Zdroj: autor – program SimaPro 7.2 


