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Anotace 

V dnešní době, kdy neustále roste počet obyvatel na této planetě, je potřeba čím dál 

více pečovat o životní prostředí. Každý z nás působí na životní prostředí odlišným 

způsobem. Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení vlivu rodinného domu na 

životní prostředí pomocí analytické metody hodnocení environmentálních dopadů (angl. 

Life Cycle Assessment). Práce se zaměřuje na vlivy spotřeby elektrické energie, plynu, 

vody, produkci odpadu a odpadních vod na životní prostředí. Pro doplnění byly vytvořeny 

ekomapy, které poukázaly na některé problémy z hlediska přístupu ochrany k životnímu 

prostředí. V závěru práce jsou porovnány zjištěné environmentální dopady s výsledky 

studie environmentálního vlivu domácnosti žijící v bytě. 

Dopady na životní prostředí jsou modelovány pomocí softwaru holandské firmy Pré 

Consultants – SimaPro. 

Klíčová slova: environmentální dopady, LCA, ekomapy, SimaPro, spotřeba energie, 

produkce odpadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Nowadays, while there is a permanent increase of population, there is a bigger need 

of taking care of the environment. Every each of us has a different impact on the 

environment. This thesis is focused on a classification of impact of the family house on the 

environment using analytic methods of classification of environmental impacts (Life Cycle 

Assesment). This thesis is also focused on influences of consumption of electricity, gas and 

water, production waste and sewage water on the environment. For completion there were 

made ecomaps which refer to some problems of environmental protective policy. In the 

final section there is a comparison of founded environmental effects with the results of the 

study of environmental effects of flat households. 

Effects on the environment are simulated using Dutch software Pré Concultants – 

SimaPro. 

Key words: environmental impact, LCA, ecomaps, SimaPro, power consumption, 

waste production. 
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1  ÚVOD 

Již od své první fáze lidská společnost žila v souladu s určitým ekosystémem. 

Důsledky činnosti byly ovšem pouze dočasné a měly místní rozsah. Ve druhé fázi, kdy 

lidstvo přešlo z kočovného života k zakládání trvalých sídel, se jeho vliv rozrostl na 

regionální úroveň a některé změny byly už částečně nevratné. Zatím největší změny 

v prostředí způsobil člověk v posledních 400 letech, kdy se začaly postupně využívat stroje 

a technologie. V této době už začaly být změny globální, dlouhodobé a nevratné. Dlouhou 

dobu byla přehlížena ochrana životního prostředí a zákon z roku 1864, vydaný v Anglii, o 

povinnosti čistit odpadní vody z výroby koksu, je zcela výjimečný. Až o více než sto let 

později je založen Římský klub, který má upozornit na možné následky v případě, že 

lidstvo bude i nadále přehlížet ochranu životního prostředí. Za největší přelom můžeme 

považovat rok 1992, kdy byl změněn základní přístup člověka k ochraně. Vzniká tzv. 

proaktivní způsob, kdy podnik sám hledá způsoby, kterými by dopad svých činností 

neustále snižoval. 

V současné době je ochrana životního prostředí podpořena již důslednou legislativou, 

navíc je na nadnárodní společnosti vyvíjen tlak organizacemi pro ochranu životního 

prostředí. Slabinou ale zůstává spolehlivost dodržování legislativy a problém vtisknout 

principy šetrného chování k přírodě jedinci jako takovému. Na zeměkouli dnes žije přes 7 

miliard obyvatel a každý z nich přistupuje k životnímu prostředí jinak. 

V této diplomové práci se budu zabývat, jaké environmentálními dopady způsobuje 

provoz rodinného domu obsahující tři domácnosti a celkem 7 členů. Zaměřím se na 

spotřebu elektrické energie, pitné vody, plynu a produkci odpadu a odpadních vod. Použiji 

analytickou metodu hodnocení dopadů na životní prostředí nazývanou „Posuzování 

životního cyklu“ (Life Cycle Assessment), dále jen LCA. Potřebná data získám 

z pravidelných měření ve všech domácnostech a zpracuji je v programu Sima Pro.  
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2 NADEFINOVÁNÍ VYHODNOCOVANÉ DOMÁCNOSTI 

Rodinný dům se stojí ve městě Kyjov, který má cca 12 000 obyvatel a nachází se 40 

km jihovýchodně od Brna a 18 km severně od Hodonína. Městem protéká nevelká říčka 

Kyjovka. Nejbližší okolí Kyjova má ráz odlesněné pahorkatiny s poli, sady a vinicemi. Jen 

několik kilometrů západně a severně od města se však zdvíhají výrazně vyšší, zalesněné 

vrcholky Věteřovské vrchoviny, Ždánického lesa a Chřibů. Kyjov je rozdělen na 4 části: 

Kyjov a 3 bývalé samostatné obce: Nětčice, Boršov a Bohuslavice. [7] 

 

 

Obrázek č. 1: Ortofotomapa Kyjova, [www.mapy.cz] 
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Výše zmíněný dům je více generační. Nachází se v něm tři samostatné domácnosti. 

První domácnost tvoří manželský pár s dvěma dětmi školního věku. Druhá je tvořena 

dvěma dospělými osobami. Ve třetí žije jedna osoba důchodového věku. Celkově tedy 

v tomto domě pobývá 7 osob. Po dobu měření v domě nepřetržitě zůstávala jen osoba 

důchodového věku (třetí domácnost), zbytek navštěvoval práci či školu. 

Dům byl postaven, přistavěn či přestavěn do současné podoby v několika etapách: 

1. 30. léta 20. století - postaven dům (jedno patro + půda) 

2. 40. léta 20. století - přistavění hospodářské místnosti v zadní části domů (dvě 

patra) 

3. 50. léta 20. století - rozšíření prvního patra o 2 obytné místnosti + sociální 

zařízení 

4. 80. léta 20. století - přestavění hospodářských místnosti na obytné místnosti   

5. počátek 21. století - přestavění půdy na druhé patro a současně jeho rozšíření, 

současně provedena instalace plastových oken a zateplení celého domu. 

Zateplení je provedeno 100 mm izolací, jako izolační materiál je použit 

polystyren. 

Každá z etap měla svůj důvod, ať už narození dětí, nastěhování se celé rodiny nebo 

pouze rekonstrukce se změnou užívání místností.  

Dům se nachází na GPS souřadnicích 49°0'33.851"N, 17°8'6.661"E a jeho polohu 

znázorňuje ortofotomapa na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Ortofotomapa – dům, [www.mapy.cz] 

 

Vyhodnocovaný rodinný dům je dvoupodlažní. Plány obývaných prostor jsou 

zobrazeny na obrázcích 3 a 4. Tabulky číslo 1 a 2 jsou legendy k plánům včetně rozloh 

jednotlivých místností. 

 

 

Obrázek č. 3: Plán 1. podlaží domu, [vlastní tvorba] 
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Tabulka č. 1: Legenda místností 1. podlaží, [vlastní tvorba] 

Legenda místností - 1. podlaží 

poř. č. domácnost název místnosti plocha [m2] 

01 2 chodba 3,84 

02 2 pokoj 11,5 

03 2 pokoj 19,32 

04 2 kuchyně + jídelna 15,88 

05 2 chodba 2,28 

06 2 WC 1,08 

07 2 komora 2,88 

08 2 koupelna 5,52 

09 2 pokoj 8,81 

10 2 pokoj 16,38 

11   chodba + schodiště 6,4 

12 3 koupelna 3,79 

13 3 wc 0,87 

14 3 kuchyně + jídelna 7,59 

15 3 pokoj 8,91 

 

 

Obrázek č. 4: Plán 2. podlaží domu, [vlastní tvorba] 
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Tabulka č. 2: Legenda místností 2. podlaží, [vlastní tvorba] 

Legenda místností - 2. podlaží 

poř. č. domácnost název místnosti plocha [m2] 

01 1 předsíň 4,45 

02 1 chodba 5,63 

03 1 kuchyně 10,95 

04 1 jídelna + pokoj 28,76 

05 1 balkón 3,97 

06 1 chodba 5,34 

07 1 pokoj 13,43 

08 1 terasa 6,05 

09 1 pokoj 7,28 

10 1 pokoj 9,34 

11 1 koupelna + WC 9,68 

12 1 tech. místnost 1,68 

13   chodba + schodiště 9,65 

14 3 šatna 2,05 

15 3 koupelna + WC 4,18 

16 3 pokoj 6,21 

17 3 balkón 6,63 

18 3 pokoj 4,68 

 

Dům je nadprůměrně vybaven pro potřeby jednotlivých členů. V domácnosti 2 

využívající pouze 1. podlaží je nejvíce využívaná místnost s pořadovým číslem 04 – 

kuchyň + jídelna. V této místnosti se nachází trouba na pečení, mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice, topinkovač, sendvičovač, tyčový mixér, kuchyňský kráječ a hifi věž. 

Osvětlení je tvořeno dvěma 36 W zářivkami, jednou 18 W zářivkou a nad kuchyňskou 

linkou jsou dvě klasické čiré 15 W žárovky. Jak již je uvedeno výše, v této domácnosti žijí 

dva členové. Nejvíce času tráví v místnostech s pořadovými čísly 03 a 09. V místnosti 03 

se nachází stolní PC, monitor, router, modem, reproduktory, elektronické šipky. Místnost 

je osvětlena 20 W úspornou žárovkou. V místnosti 09 je LCD televize a notebook, 

osvětlení tvoří 18 W úsporná žárovka. 

Domácnost 3 obývá pouze jeden člen staršího věku. Nejvíce využívá místnost v 1. 

podlaží s pořadovým číslem 15. V místnosti se nachází LCD televize a osvětlení tvoří  

20 W úsporná žárovka. Místnosti v 2. podlaží jsou využívány minimálně. 
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V domácnosti 1 žije čtyřčlenná rodina. Intenzivně jsou využívány všechny místnosti. 

Společenskou místnost tvoří místnost s pořadovým číslem 04 – jídelna + obývací pokoj. 

V této místnosti se nachází LCD televize, notebook, DVD přehrávač a hifi věž. Místnost je 

osvětlena čtyřmi 3 W LED žárovky a třemi 11 W úspornými žárovkami. 

Výpis elektrospotřebičů jednotlivých domácností je uveden v tabulkách číslo 3, 4, a 

5.  

Tabulka č. 3: Spotřebiče v domácnosti 1, [vlastní tvorba] 

Spotřebiče v domácnosti 1 

Druh spotřebiče Spotřeba Druh spotřebiče Spotřeba 

mraznička 0,52 kWh router 0,009 kW 

kombinovaná chladnička s 
mrazničkou 

0,6 kWh PC 0,035 kW 

myčka na nádobí 0,63 kWh monitor 0,02 kW 

mikrovlnná trouba 1,1 kW reproduktory 0,011 kW 

kávovar 1,1 kW router 0,009 kW 

rychlovarná konvice 1 kW 4xnabíječka notebook 4 x 0,065 kWh 

sklokeramická varná deska 6,5 kW 2x televize 2 x 0,065 kW 

trouba na pečení 1 kW 2x rádio 0,011 kW 

gril stolní 1,2 kW 
4x nabíječka na mobilní 
telefon 

4 x 0,004kWh 

raclette gril 1,2 kW fén 0,78kW 

tyčový mixér 0,55 kW žehlička na vlasy 0,04 kW 

toustovač 0,65 kW pračka amica 0,85 kWh 

sendvičovač 0,63 kW holící strojek 0,009 kWh 

kuchyňské rádio 0,004 kW vysavač 1,5 kW 

LCD televize 0,05 kW žehlička 1,8 kW 

LCD televize 0,065 kW plynový kotel 0,13 kW 

DVD přehravač 0,014 kW nabíječka na tablet 0,004 kWh 

Hifi věž 0,02 kW   
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Tabulka č. 4: Spotřebiče v domácnosti 2, [vlastní tvorba] 

Spotřebiče v domácnosti 2 

Druh spotřebiče Spotřeba Druh spotřebiče Spotřeba 

stolní PC 0,035 kW sendvičovač 0,64 kW 

monitor 0,02 kW tyčový mixér 0,57 kW 

elektronické šipky 0,009 kW hifi věž 0,016 kW 

2x nabíječka na mobil 2 x 0,004 kWh vysavač 2,1 kW 

2x nabíječka na notebook 2 x 0,065 kWh domácí pekárna 0,6 kW 

reproduktory 0,038 kW fén 0,8 kW 

router 0,009 kW kulma 0,015 kW 

modem 0,009 kW holící strojek 0,009 kW 

LCD televize 0,07 kW lampička 0,011 kW 

LCD televize 0,05 kW rádio 0,009 kW 

set-top box 0,017 kW budík 0,006 kW 

videorekordér 0,019kW žehlička 1,6 kW 

trouba na pečení 1,1 kW pračka 2 kW 

rychlovarná konvice 1,3 kW 
kombinovaná chladnička s 
mrazničkou 

0,9 kWh 

mikrovlnná trouba 1,2 kW tepovač 1,5 kW 

kuchyňský kráječ 0,11 kW plynový kotel 0,18 kW 

topinkovač 0,8 kW   
 

 

 

Tabulka č. 5: Spotřebiče v domácnosti 3, [vlastní tvorba] 

Spotřebiče v domácnosti 3 

Druh spotřebiče Spotřeba 

mikrovlnná trouba 1 kW 

kombinovaná chladnička s 
mrazničkou 

0,538 kWh 

elektrická trouba 1,1 kW 

LCD televize 0,065 kW 

LCD televize 0,11 kW 

rádio 0,015 kW 

lampička stolní 0,04 kW 

zvonek 0,009 kW 

vysavač 1,5 kW 

vysavač 1,6 kW 

biolampa 0,066 kW 

fén 0,75 kW 

kulma 0,015 kW 

nabíječka na mobilní telefon 0,004 kWh 

plynový kotel 0,15 kW 
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Následující tabulka číslo 6 je výpis elektrospotřebičů nacházející se v hospodářských 

budovách a dílně. Tyto spotřebiče jsou využívány sezóně a dle aktuální potřeby.   

Tabulka č. 6: Spotřebiče v zahradě a dílně, [vlastní tvorba] 

Spotřebiče v hospodářských budovách a dílně 

Druh spotřebiče Spotřeba Druh spotřebiče Spotřeba 

Robot 0,27 kW Nabíječka autobaterií 3,5 kW 

Chladnička 0,85 kWh Bruska kotoučová  0,15 kW 

Mraznička 0,52 kWh Vrtačka 0,65 kW 

Sušička na ovoce 0,25 kW Vrtačka 0,3 kW 

Elektrický gril 2 kW Pistolová pájka 0,125 kW 

Elektrický gril 1,3 kW Úhlová bruska 1,3 kW 

Odšťavňovač 0,4 kW Přímočará pila 0,57 kW 

Elektrický vařič 1,5 kW Elektrický křovinořez 1,2 kW 

    Nůžky na živý plot 0,45 kW 

Cirkulárka 5 kW Čerpadlo 0,75 kW 

Protahovačka 2,2 kW     

Kotoučová pila 3 kW Šicí stroj 0,55 kW 

Svářečka 2,5 kW Šicí stroj 0,015 kW 

Kompresor 3 kW Rádio 0,07 kW 

 

Nástrojem k hodnocení možných environmentálních problémů vyplývající z provozu 

domácnosti jsou vhodné ekomapy. 

2.1 Ekomapy 

 Ekomapy jsou nástroje environmentálního managementu. Pomocí jednoduchých 

obrázků a nákresů poskytují informace mapující současný stav a také určují možné 

problémy. 

V této práci jsou ekomapy plánů obou podlaží s piktogramy, které zřetelně informují 

o podstatných charakteristikách, díky nimž bylo možné určit nedostatky a navrhnout 

opatření k jejich zlepšení. Níže nalezneme ekomapu vody, elektrické energie, odpadu a 

chemických látek. 

2.1.1 Ekomapa vody 

Ekomapa vody znázorňuje místa, kde dochází k odběru vody a také zobrazuje místa 

odvodu použité vody. 
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Domácnost 2 vlastní pračku cca 8 let starou, kde se spotřeba vody na jedno praní 

pohybuje kolem 80 litrů a spotřeba elektrické energie je 2 kWh. Pračka je používána 

minimálně 4 x týdně, neboť je využívána i členem domácnosti 3. Mytí nádobí v 

domácnosti 2 i 3 probíhá ručně, ani jedna domácnost nevlastní myčku.  

Domácnost 1 vlastní pračku se spotřebou 50 litrů vody a 0,85 kWh elektrické 

energie. Intenzita použití pračky je 3 x týdně. Vlastní také myčku na nádobí o spotřebě 12 

litrů vody a 0,63 kWh elektrické energie na jeden cyklus. Myčka je používána 6 x týdně. 

Můžeme tedy říci, že problémovou domácností je domácnost 2. Budeme se jí tedy 

zabývat. Ekomapu vody zobrazuje obrázek číslo 5. 

 

Obrázek č. 5: Ekomapa vody, [vlastní tvorba] 

 

Navržené opatření ke snížení odběru vody: 

 pořízení nové pračky výrazně sníží spotřebu vody na jedno praní 

 pořízení myčky na nádobí 
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Roční spotřeba vody byla 132 m
3
, což představuje 361,6 litru denně. Na jednoho 

člena tedy 180,8
 
litrů vody na den. Musíme brát ovšem v úvahu, že v letních měsících 

pokud není k dispozici dešťová voda, je zavlažována zahrada právě pitnou vodou. Pitná 

voda byla i 2 x použita na napuštění bazénu o objemu 3800 litrů. 

I po odečtení těchto údajů o využití vody je spotřeba na jednoho člena nadprůměrná, 

neboť Český statistický úřad uvádí, že v roce 2013 byla v Jihomoravském kraji spotřeba 

91,2 litrů na osobu na den.  

2.1.2 Ekomapa elektrické energie 

Ekomapa elektrické energie poukazuje na vyhovující a nevyhovující elektrická 

zařízení, na místa plývání a ztrát tepla. Elektrické spotřebiče v domácnosti jsou vypsány v 

tabulkách 3, 4, 5 a 6.  

Domácnost 2 vlastní některé zastaralé spotřebiče. Chladnička s mrazákem spadá do 

energetické skupiny A se spotřebou 0,9 kWh. A opět zde figuruje i zastaralá pračka se 

spotřebou 2 kWh za cyklus. V dnešní době mají pračky spotřebu i pod 0,7 kWh za cyklus. 

Domácnost 3 vlastní chladničku s mrazákem o spotřebě 0,538 kWh spadající do 

energetické skupiny A++. 

Domácnost 1 vlastní relativně nové spotřebiče s nízkou spotřebou. Zabývat se tedy 

budeme opět pouze domácností 2. Ekomapa elektrické energie je zobrazena na obrázku 

číslo 6. 
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Obrázek č. 6: Ekomapa elektrické energie, [vlastní tvorba] 

 

Navržené opatření ke snížení spotřeby elektrické energie: 

 pořízení chladničky s mrazákem vyšší energetické třídy 

 pořízení pračky vyšší energetické třídy 

Roční spotřebu elektrické energie pouze domácnosti 2 nelze určit, neboť je 

dohromady s domácností 3. Spotřeba pro tyto dvě domácnosti o třech členech byla 2966 

kWh. Český statistický úřad uvádí průměrnou roční spotřebu na obyvatele 1398 kWh. 

Vyplývá z toho tedy, že spotřeba domácností 2 a 3 je podprůměrná.  

2.1.3 Ekomapa odpadu a chemických látek 

Na níže uvedených ekomapách jsou znázorněny místa v domácnostech, kde jsou 

umístěny koše na odpad, a na kterých místech jsou skladovány chemické látky.  

V domácnosti 1 je koš na smíšený odpad umístěn v kuchyni. Koše na tříděný odpad 

jsou umístěny také v kuchyni. 
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V domácnosti 2 je koš na smíšený odpad umístěn v kuchyni a na toaletě. Koše na 

tříděný odpad jsou umístěny v komoře. 

V domácnosti 3 jsou všechny koše umístěny v kuchyni a na smíšený odpad také 

v koupelně. 

Chemické látky jsou skladovány ve všech koupelnách a na toaletách v domě a také 

v hospodářských budovách. Ekomapu odpadu a chemických látek zobrazuje obrázek číslo 

7 a 8. 

  

 

Obrázek č. 7: Ekomapa odpadu a chemických látek 1. podlaží, [vlastní tvorba] 
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Obrázek č. 8: Ekomapa odpadu a chemických látek 2. podlaží, [vlastní tvorba] 
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3 PŘEDSTAVENÍ METODY LCA 

Historie LCA sahá do roku 1969, kdy bylo realizováno první porovnání 

environmentálních dopadů produktů. Metoda se nazývala Resource and Environmental 

Profile Analysis (REPA). Objednavatelem byla společnost Coca- Cola a studie se zabývala 

obalovými materiály nápojů. Začátkem 70. let vznikla v Evropě již spousta studií, jež se 

zabývala environmentálními dopady produktů za jejich celý životní cyklus. Jednalo se 

zejména o studie zaměřené na obaly a odpadové hospodářství. S nástupem ropné krize 

stoupl také zájem o studie LCA, nazývané Ecobalance a zaměřené na suroviny. Koncem 

80. let, kdy zájem o tyto studie dále rostl, bylo potřeba tyto studie sjednotit. Společnost 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) organizovala tematické 

workshopy, kde došlo k setkání průmyslových společností, výzkumných společností, 

vědeckých ústavů s konzultačními společnostmi provádějící posuzování. Název Life Cycle 

Assessment byl poprvé použit v roce 1990 na jednom z workshopů. Kniha A Technical 

Framework for Life Cycle Assessment byla výstupem tohoto workshopu a poprvé 

definovala dodnes platné fáze LCA.  

Společnost SETAC se začala podílet na podrobnějším rozpracování fází posuzování 

dopadů a definování společného rámce LCA. V návaznosti na studie REPA byly vyvinuty 

metody pro inventarizaci. Fáze hodnocení dopadů životního cyklu si prošla velkým 

vývojem. V současnosti se rozšířil způsob navržený v roce 1991 na semináři v Leidenu. 

Podstatou je přiřazení emisních toků všem kategoriím dopadů a modelování výpočtu a 

určení charakterizačních faktorů všech elementárních toků pro zasažené kategorie dopadu. 

Důležité pro uvedení metody LCA do praxe bylo založení Evropské platformy pro LCA 

při Evropské komisi. 

LCA je v současnosti nazývána jako analytická metoda hodnocení 

environmentálních dopadů výrobků, služeb a technologií. K hodnocení produktů přistupuje 

s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální dopady produktů již 

od stadia získávání a výroby výchozích materiálů, přes stadium výroby samotného 

produktu, užívání produktu až po jeho odstranění, opětovné použití či recyklaci v něm 

použitých materiálu. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě 
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posouzení vlivu energetických a materiálových toků, jež sledovaný systém vyměňuje se 

svým okolím. Životní cyklus výrobku je názorně zobrazen na obrázku číslo 9. [5] 

Kategorie dopadu byla významným přínosem metody LCA. Může to být například 

globální oteplování, eutrofizace nebo úbytek stratosférického ozónu. 

Metoda LCA je popsána ve dvou normách: 

 ČSN EN ISO 14 040 - Environmentální management, Posuzování životního 

cyklu, Zásady a osnova 

 ČSN EN ISO 14 044 - Environmentální management, Posuzování životního 

cyklu, Požadavky a směrnice [5] 

 

 

Obrázek č. 9: Životní cyklus výrobku, [8] 

 

3.1 Fáze LCA 

Metoda LCA se skládá ze čtyř fází: 

  Definice cílů a rozsahu, 

  Inventarizační analýza, 

  Hodnocení dopadů, 

  Interpretace. [5] 
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Grafické znázornění fází na obrázku číslo 10 poukazuje na jejich vzájemné 

ovlivňování.  

 

 

Obrázek č. 10: Schéma fází LCA, [5] 

 

„Výsledky jedné fáze mohou ovlivnit východiska fáze předcházející, tu je potřeba 

opět přehodnotit a pokračovat k fázi následující". [5] 

„Hlavním cílem není poznat všechny detaily a hodnotit dopady všech jednotlivých 

procesů a emisních látek do prostředí s co největším přesností, ale naopak vytvořit přehled 

celého produktového systému a identifikovat procesy podílející se významně na 

environmentálních dopadech". [5] 
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3.1.1 První fáze: Definice cílů a rozsahu 

V této fázi musí být určeno, co přesně a jak bude posuzováno. Vysvětluje, k čemu 

bude studie sloužit, v jakém rozsahu má být zpracována a komu budou sloužit výsledná 

data.  

Musíme určit specifikaci posuzovaného produktu a jeho funkce. Funkční jednotka 

určuje to, jak bude funkce produktu specifikována a jak kvantifikována. Dále určujeme 

referenční tok, který představuje množství produktu, které je potřebné k naplnění funkční 

jednotky. Komplexnost studie LCA určují hranice systému. [5] 

3.1.2 Druhá fáze: Inventarizační analýza  

Úkolem této fáze je zjištění environmentálně významných informací o zúčastněných 

procesech zahrnutých do produktového systému. Nejdříve probíhá sběr dat o jednotkových 

procesech, dále inventarizace vstupů a výstupů celého systému a jeho okolí. Cílem je 

rozeznání a vyčíslení všech elementárních toků souvisejících s produktovým systémem. 

Inventarizační analýza je základem technického provádění studie LCA. 

Soubor dat je výstupem inventarizační analýzy. Shrnuje materiálové toky vstupující a 

vystupující přes hranice produktového systému. Tento soubor dat se nazývá ekovektorem 

produktu a uvádí se v tzv. inventarizačních tabulkách. [5]  

3.1.3 Třetí fáze: Hodnocení dopadů 

 V této fázi převádíme ekovektor produktu, tedy seznam množství jednotlivých 

elementárních toků, na hodnoty správně zvolených veličin jednotlivých kategorií dopadu. 

Fáze obsahuje celkem čtyři kroky. Nejdříve provádíme klasifikaci, což je přiřazení 

výsledků z inventarizace jednotlivým kategoriím dopadu. Druhým krokem je 

charakterizace. Ta slouží k vyčíslení míry působení elementárních toků na jednotlivé 

kategorie dopadu. Dále následuje normalizace, a to je vyjádření relativní míry zasažení 

kategorií dopadu.  Vážení, jako poslední krok hodnocení dopadů, je volitelným prvkem. 

Vyjadřuje společenskou významnost problému. [5] 
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3.1.4 Čtvrtá fáze: Interpretace 

Přehledně prezentuje zjištěné poznatky. Např.: 

- které stádium životního cyklu se nejvíce podílí na dopadech na životní prostředí 

- která kategorie dopadu je zasažena nejvíce 

- kde je největší materiálová nebo energetická náročnost 

Tyto typy poznatků se nazývají významná zjištění a vždy je pečlivě vyhodnocujeme. 

Ověřujeme platnost těchto zjištění pomocí speciálních kontrol. Sepsání závěrečné zprávy 

je nedílnou součástí interpretace. [5] 

3.2 Software SimaPro 

Pokud bychom při vypracovávání metody LCA nepoužili specializovaný program, 

bylo by to velmi složité. Nizozemská firma PRé Consultants vytvořila software s názvem 

SimaPro, který umožňuje vypracovávat podrobné studie LCA. Software je vybaven 

databází ecoinvent, obsahující všechny procesy, které jsou v práci propojeny.   

Tento program pracuje s databázemi procesů a materiálů, které mohou být přímo 

využity při modelování životního cyklu výrobku. Program z nich pak zkonstruuje 

inventarizační analýzu. Ovšem je zde možnost zadávat vlastní procesy a materiály. 

Součástí jsou také metodiky obsahující hodnocení dopadů, většinou včetně nabídky 

přepočítávání na jeden výstupní parametr. [8] 

Program SimaPro je dostupný v několika verzích: 

 SimaPro Compact 

 SimaPro Analyst 

 SimaPro Developer 

Pro tuto diplomovou práci byla vybrána varianta SimaPro Analyst. 
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4 DEFINICE CÍLŮ A ROZSAHU POSOUZENÍ 

Jak je již uvedeno v teorii, první z fází studie LCA je definice cílů a rozsahu. 

4.1 Definice cíle 

Základním cílem této studie je posouzení environmentálních dopadů provozu 

rodinného domu se třemi domácnostmi a celkem 7 členy po dobu jednoho roku. 

Vedlejším cílem je určit, který proces nebo procesy mají největší environmentální 

dopad. 

4.2 Definice rozsahu 

Studie zahrnuje všechny vstupy a výstupy spojené s provozem rodinného domu 

(spotřeba elektrické energie, plynu, pitné vody a produkce odpadu a odpadních vod). 

Skutečná data byla použita pouze pro fázi užití (viz obrázek č. 9), data pro předchozí fáze 

(těžba surovin, výroba materiálů a výroba) byla vybrána z databází programu SimaPro. 

4.3 Hranice systému 

V této studii jsou hranice systému nastaveny tak, aby zahrnovaly jen vstupy a 

výstupy související s provozem rodinného domu. Návrh je vyobrazen na obrázku číslo 11. 
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Obrázek č. 11: Hranice systému, [vlastní tvorba] 

 

4.4 Funkční jednotka 

Funkční jednotkou vyjadřujeme velikost funkce, kterou od posuzovaného produktu 

očekáváme. Musí být měřitelná a ohraničená, kvantifikuje zvolenou funkci a poskytuje 

základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy modelování produktového systému. [8]  

V této studii je vše, spotřeba elektrické energie, vody, plynu, produkce odpadu a 

odpadních vod, a také výsledné environmentální dopady, vztaženo na jeden kalendářní 

den. Tato funkční jednotka byla zvolena pro sjednocení a možné srovnání získaných 

hodnot z jednotlivých měsíců. 
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Přehled jednotek týkající se vstupů a výstupů je uveden v tabulce číslo 7. 

Tabulka č. 7: Přehled jednotek, [vlastní tvorba] 

Přehled jednotek 

médium jednotka 

elektrická energie kWh 

voda m3 

plyn m3 

odpad kg 

odpadní vody kg 

 

V rámci srovnání domu a bytu uvedeného v kapitole 7.4 jsou všechna výsledná data 

přepočtena na jednu osobu a na 1 m
2
, aby bylo možné srovnání. 

4.5 Referenční tok 

Referenční tok je množství produktu potřebné k naplnění velikosti funkce definované 

funkční jednotkou.  Referenční tok se může při srovnání více variant lišit.  

V případě této práce jsou referenční toky množství elektrické energie za den, 

množství vody za den, množství plynu za den, množství odpadů a odpadních vod za den. 
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5 INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA 

Druhá fáze studie LCA slouží k vyčíslení množství energetických a materiálových 

toků vstupujících do životního cyklu produktu a vystupujících z tohoto cyklu. [5]  

Hlavním úkolem inventarizace je sběr dat, ten byl prováděn po dobu jednoho roku a 

to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. V tomto případě do systému vstupují tři komodity: 

 elektrická energie, 

 voda, 

 plyn. 

Odpočty elektrické energie, vody a plynu byly prováděny v měsíčních intervalech. Ze 

systému vystupují následující komodity: 

 odpadní voda, 

 odpad. 

Údaje o odpadu byly zaznamenávány každý týden, ovšem pro účely této práce byly 

přepočteny na měsíční interval.   

5.1 Elektrická energie 

Stavy elektrické energie byly zjišťovány na dvojích hodinách, jedny z nich 

zaznamenávají spotřebovanou elektrickou energii domácnosti 1 a druhé z nich 

spotřebovanou elektrickou energii domácností 2 a 3, garáže a hospodářských budov.  

Celková roční spotřeba elektrické energie v rodinném domě je 5708 kWh, přičemž 

2742 kWh je roční spotřeba domácnosti 1 a 2966 kWh je roční spotřeba domácností 2 a 3, 

garáže a hospodářských budov. Z grafu č. 1 lze vyčíst, že měsíční spotřeba domácnosti 1 se 

zmenšuje a zvětšuje v závislosti na ročním období a s tím spojenou délkou slunečního 

svitu. Měsíční spotřeba v domácnosti 2 a 3 se pohybuje kromě tří měsíců (září, říjen, 

prosinec) v rozmezí od 242 kWh do 280 kWh. Výrazný pokles v měsících září a října 

nedokážu vysvětlit. Dokonce proběhla i zkouška funkčnosti elektroměru. Zatímco náhlý 
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vzrůst spotřeby v prosinci lze připsat vánočním svátkům, kdy jsou všichni členové 

domácností doma.  

 

 

Graf č. 1: Spotřeba elektrické energie, [vlastní tvorba] 

 

5.2 Spotřeba vody  

 Stavy vody byly zjišťovány pomocí vodoměrů. V domě se nachází jeden hlavní 

vodoměr a dva odpočtové vodoměry. Hlavní vodoměr započítává spotřebu vody 

v domácnosti 2 a spotřebu vody v zahradě. Domácnost 1 a 3 má svůj vlastní odpočtový 

vodoměr. Graf č. 2 zobrazuje měsíční spotřebu vody v jednotlivých domácnostech. 
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Graf č. 2: Spotřeba vody, [vlastní tvorba] 

 

Celková roční spotřeba vody v rodinném domě je 265 m
3
. Za zmínku stojí vzestup 

spotřeby vody domácnosti 2 v měsících červnu a červenci, který přisuzuji zalévání zahrady 

a napouštění bazénu. 

5.3 Spotřeba plynu 

Stavy plynu byly zjišťovány přímo v domě, kde se nachází jeden hlavní plynoměr a 

dva odpočtové plynoměry. Hlavní plynoměr zaznamenává spotřebu domácnosti 2 a 

odpočtové zaznamenávají spotřeby domácnosti 1 a 3. 

Využití plynu v jednotlivých domácnostech je odlišné. V domácnosti 1 se používá 

pouze na topení a ohřev vody, zatímco ve zbývajících domácnostech musíme k tomu 

připočíst i vaření. Graf č. 3 zobrazuje měsíční spotřebu v jednotlivých měsících. 
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Graf č. 3: Spotřeba plynu, [vlastní tvorba] 

 

Z grafu lze vyčíst, že spotřeba plynu kolísá hlavně podle ročního období. Průměrná 

spotřeba v teplejších měsících (duben – září) je 115 m
3
 plynu, zatímco v chladnějších 

měsících (říjen – březen) to je 451 m
3
. V grafu se ovšem nachází několik anomálií, které je 

potřeba vysvětlit. Ačkoliv v domácnosti 1 bydlí nejvíce členu a to 4, jejich spotřeba není 

nikdy nejvyšší a to z důvodu, že obytný prostor byl postaven v roce 2002 a v té době už 

byly kladeny mnohem větší požadavky na budoucí úspory spotřeby energií při vytápění. 

Poměrně vysoká spotřeba domácnosti 2 je způsobena, že stropy místností, které se vytápí, 

dosahují až do výše 3 metrů. V domácnosti 3, kde bydlí pouze jeden člen, je spotřeba 

vysoká z důvodu, že je to osoba staršího věku a její nároky na teplo jsou mnohem vyšší.  

5.4 Odpad  

Odpad z rodinného domu je odpad z chodu domácností a také odpad ze zahrady 

(především bioodpad). Odpad je tříděn na papír, plast, sklo, bioodpad a směs. Bioodpad 

byl v našem městě zaveden teprve v dubnu 2013 a razantně se tak snížil podíl komunálního 

odpadu (směs). Bioodpad je vyvážen v pravidelných 14-ti denních intervalech. Vyvážena 

je také směs ve 14-ti denních intervalech. Zbytek odpadu je vyvážen samotnými členy do 

sběrného dvora v nepravidelných intervalech.     
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Z grafu č. 4 lze vyčíst, že bioodpad zaujímá největší část odpadu a to 44 %. 

Následuje papír 29 %, plast 13 %, směs 8 % a sklo 6 %. Celkem bylo sedmi členy za rok 

vyprodukováno 1235,8 kg odpadu. 

 

 

Graf č. 4: Produkce odpadu, [vlastní tvorba] 

 

Veškeré naměřené hodnoty a jejich přepočet na měsíční hodnoty je uveden 

v tabulkách 8 a 9.  

Tabulka č. 8: Roční spotřeba, [vlastní tvorba] 
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elektrická 
energie 
(kWh) 

531 497 492 464 466 465 476 463 345 422 498 589 5708 

voda (m3) 23 16 22 21 20 26 26 24 24 21 21 21 265 

plyn (m3) 595 454 411 213 153 69 68 83 104 250 431 566 3397 
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Tabulka č. 9: Produkce odpadů, [vlastní tvorba] 

2014 

le
d

en
 

ú
n

o
r 

b
ře

ze
n

 

d
u

b
en

 

kv
ět

en
 

če
rv

en
 

če
rv

en
ec

 

sr
p

en
 

zá
ří

 

ří
je

n
 

lis
to

p
ad

 

p
ro

si
n

ec
 

ce
lk

e
m

 

papír (kg) 27,5 26,8 29,2 28,7 30,2 29,5 34,5 31,4 29,5 28,5 27,4 28,4 351,6 

plast (kg) 9,1 11,1 14,1 13,1 14,7 14,6 15,4 15,6 12,4 12,5 10,9 12,9 156,4 

sklo (kg) 5,5 6,1 4,8 5,2 6,2 5,1 7,2 6,9 5,1 7,5 7,1 8,1 74,8 

bio (kg) 42,4 38,5 41,5 40,8 35,2 45,4 50,2 48,9 55,4 49,4 52,3 49,2 549,2 

směs (kg) 8,4 9,2 10,5 9,2 8,1 6,2 8,8 9,5 8,9 9,1 7,5 8,4 103,8 

             1235,8 

 

Výsledkem inventarizační analýzy jsou inventarizační tabulky. Shrnují naměřené 

množství energetických a materiálových toků vstupujících do systému a ze systému 

vystupujících.[5]  

Inventarizační tabulka je velmi obsáhlá. Náhled je zobrazen v příloze číslo 2. 
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6 ANALÝZA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Kategorie dopadu používáme k tomu, abychom posoudili, který produkt se 

významněji podílí na zhoršování životního prostředí. Kategorie dopadu se dělí na 

midpointové indikátory a endpointové indikátory. 

Midpoinotový indikátor kategorie dopadu nám pomáhá jako měřítko škodlivých 

vlastností elementárních toků.  

Endpointový indikátor kategorie dopadu je měřitelný a vyčíslitelný. Je to hodnota 

jevu, který byl v prostředí vyvolán přítomností elementárního toku. [5] 

6.1 Posuzování dopadů 

První krok hodnocení dopadů životního cyklu nazýváme klasifikace. Jedná se o 

přiřazení všech elementárních toků obsažených v ekovektoru produktového systému 

jednotlivým kategoriím dopadu. Dále následuje klasifikace, v ní vyčíslujeme míry, jak moc 

se dané elementární toky podílejí na rozvoji té kategorie dopadu. Pro vzájemné porovnání 

míry zásahu do různých kategorií dopadu, je třeba získané výsledky zásahu do 

jednotlivých kategorií dopadu normalizovat. Normalizace je tedy převedení výsledků 

indikátorů kategorií dopadu na bezrozměrná čísla. Obvykle je vyjadřujeme, jako podíl 

z celkové škody v dané kategorii dopadu způsobené celosvětově či regionálně. V případě 

potřeby lze vyjádřit zásahy do kategorií dopadu pomocí dalších hodnotových hledisek. [5] 

V této práci je posuzování dopadů na životní prostředí provedeno metodou Eco-

indicator 99 v programu SimaPro. Do této metody patří tyto midpointové kategorie 

dopadu: 

 karcinogenita, 

 respirační onemocnění z důvodu organických látek, 

 respirační onemocnění z důvodu anorganických látek, 

 změny klimatu, 

 ionizační záření, 
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 úbytek stratosférického ozónu, 

 ekotoxicita, 

 acidifikace / eutrofizace, 

 zábor půdy, 

 minerální zdroje a fosilní paliva. 

Metoda Eco-indicator 99 obsahuje tři skupiny endpointových kategorií dopadů a jsou 

výsledkem součtů midpointových kategorií: 

 lidské zdraví, 

 biodiverzita, 

 úbytek surovin. [5] 

Přehled kategorií dopadu metody Eco-indicator 99 je uveden v tabulce číslo 10. 

 

Tabulka č. 10: Přehled kategorií dopadu metodiky Eco-indicator 99, [5] 

Kategorie dopadu Příčina Jednotka 

Lidské zdraví 

Karcinogeneze 

DALY 

Klimatické změny 

Úbytek stratosférického ozónu 

Ionizační záření 

Respirační nemoci (anorganické látky) 

Respirační nemoci (organické látky) 

Kvalita ekosystémů 
Acidifikace, eutrofizace 

PDF x m2 x rok 
Využívání a přeměna krajiny 

Suroviny 
Fosilní suroviny 

MJ 
Minerální zdroje 

 

6.1.1 Lidské zdraví 

Zdraví člověka může být vystavením toxickým látkám nebo jiným nepříznivým 

vlivům postiženo tak, že dojde k nemoci či předčasnému úmrtí. Doba života, o kterou je 
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člověk připraven předčasnou smrtí či nemocí, je endpointovým indikátorem dopadů na 

lidské zdraví. 

Hodnota DALY vyčísluje účinky na lidské zdraví, jedná se o počet let života 

člověka, o které v dané populaci bylo lidstvo působením elementárního toku připraveno. 

Do této hodnoty jsou započteny i roky neschopnosti v důsledku nemocí. [5] 

6.1.2 Kvalita ekosystému 

Tato kategorie dopadu není tak homogenní z pohledu účinků oproti kategorii lidské 

zdraví. Nejedná se zde o poškození jednoho druhu organismu, ale o celkovou biodiverzitu, 

funkčnost a rovnováhu ekosystému. Poškození ekosystémů je vyjadřováno pomocí 

procentuálního úbytku biologických druhů v dané oblasti za určitou dobu, jenž je 

způsobený environmentální zátěží. Poškození ekosystémů je sdružená kategorie dopadu 

zahrnující ekotoxicitu, acidifikaci, eutrofizaci, využívání a přeměnu krajiny. 

Vyčíslení je prováděno podle PAF a PDF hodnot. PAF je měřítko toxického stresu a 

PAF reprezentuje podíl druhů, jež se s velkou pravděpodobností v důsledku nepříznivých 

podmínek v regionu nevyskytují. [5] 

6.1.3 Úbytek surovin 

Zahrnuje vliv produktového systému na nevratné využívání neobnovitelných surovin 

a na spotřebování obnovitelných zdrojů. Do těch patří voda, lesy, zemědělská půda apod. 

Místem účinku této kategorie dopadu je z hlediska přírodního celá planeta Země a 

z hlediska socioekonomického pak globální trh. Metoda Eco-indicator 99 zahrnuje pod 

pojmem úbytek surovin spotřebu minerálních a fosilních paliv. [5] 

6.2 Rozsah vlivu daného procesu na životní prostředí 

V následujícím grafu číslo 5 jsou znázorněny roční dopady provozu rodinného domu 

na životní prostředí rozděleny do midpointových kategorií. Následná tabulka číslo 11 

vyjadřuje jejich procentuální hodnoty. 
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Graf č. 5: Dopady provozu rodinného domu do midpointových kategorií (rozsah vlivu daného procesu na ŽP), 
[vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 11: Strukturalizační tabulka midpointy (rozsah vlivu daného procesu na ŽP), [vlastní tvroba – 
program SimaPro] 

Kategorie dopadu Jednotka Voda Elektřina Plyn Papír Odpad Sklo Plast Odpadní voda 

Karcinogeneze 
% 0,0413467 62,6501787 8,45857639 5,002573499 22,76127961 -1,30070187 0,193409891 2,193337076 

Resp. nemoci (org. látky) 
% 0,19406567 9,58226359 90,7745926 -1,60179407 0,361219742 -0,08193052 -5,26547029 6,037053308 

Resp. nemoci (anor. látky) 
% 0,37834562 64,4228177 55,3198772 -7,82718245 0,095851921 -3,12173607 -12,0255311 2,757557174 

Klimatické změny 
% 0,4104079 25,7375178 68,8337883 6,096459278 0,404046059 -0,35300095 -1,68636593 0,557147608 

Ionizující záření 
% 0,05189553 78,6487899 18,4073353 1,639881772 0,016613932 -0,14007083 0,902323328 0,473231021 

Úbytek stratosfér. ozónu 
% 0,18220343 25,2313786 58,6131512 0,920350004 0,021693403 -0,1725621 0,113987565 15,08979791 

Ekotoxicita 
% 0,115499 23,6752689 34,2996677 8,362978283 31,58970931 -3,66657488 0,304342495 5,319109172 

Acidifikace / Eutrofizace 
% 0,48684393 44,0972936 67,9157293 -4,1448134 0,076573123 -1,08377788 -9,43893303 2,091084406 

Využív. a přeměna krajiny 
% 0,08385195 59,8527698 35,3569218 -196,300161 0,105624414 -0,56150144 0,143359709 1,319134478 

Minerální zdroje 
% 0,10970448 6,01600582 82,2006494 0,836044671 0,126542225 -0,10946986 0,152870612 10,66765269 

Fosilní zdroje 
% 0,48469164 4,43200083 98,6840653 1,20963417 0,01672834 -0,11889802 -5,78258098 1,074358742 
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Další graf číslo 6 zobrazuje dopady rozdělené do endpointových kategorií. Pro lepší 

přehlednost grafu byly hodnoty biodiverzity poděleny číslem 100, ale poměr jednotlivých 

procesů byl zachován. Tabulka číslo 12 je procentuální vyjádření. 

 

 

Graf č. 6: Dopady provozu rodinného domu do endpointových kategorií (rozsah vlivu daného procesu na ŽP), 
[vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 12: Strukturalizační tabulka endpointy (rozsah vlivu daného procesu na ŽP), [vlastní tvroba – 
program SimaPro] 

Kategorie dopadu Jednotka Voda Elektřina Plyn Papír Odpad Sklo Plast Odpadní voda 

Lidské zdraví % 0,368151949 44,1207214 58,89613106 0,471658846 1,695642707 -1,496979438 -5,591214503 1,535887979 

Biodiverzita % 13,91203272 3127,974797 2951,469607 -6314,121891 432,128024 -89,19328308 -178,1448791 155,975593 

Úbytek surovin % 0,483687751 4,436241406 98,6399372 1,208634026 0,017022325 -0,118872784 -5,766691065 1,100041143 
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Graf číslo 7 zobrazuje měsíční srovnání dopadů ročního provozu rodinného domu se 

třemi domácnostmi do jednotlivých kategorií dopadu. Číselné výsledky obsahuje tabulka 

číslo 13. 

 

 

Graf č. 7: Dopady provozu rodinného domu během jednotlivých měsíců do midpointových kategorií (rozsah 
vlivu daného procesu na ŽP), [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 13: Strukturalizační tabulka pro jednotlivé měsíce midpointy(rozsah vlivu daného procesu na ŽP), 
[vlastní tvorba – program SimaPro] 

kategorie dopadu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Karcinogeneze 
1,2E-06 1,3E-06 1,2E-06 1,1E-06 1E-06 9,6E-07 1E-06 1E-06 8,7E-07 9,9E-07 1,2E-06 1,31E-06 

Resp. nemoci (org. látky) 
4,9E-08 4,1E-08 3,4E-08 1,9E-08 1,4E-08 7,8E-09 7,4E-09 8,4E-09 1E-08 2,1E-08 3,7E-08 4,65E-08 

Resp. nemoci (anor. látky) 
1,1E-05 1E-05 8,4E-06 5,8E-06 4,7E-06 3,9E-06 3,6E-06 3,7E-06 3,3E-06 5,7E-06 9,2E-06 1,13E-05 

Klimatické změny 
1,6E-05 1,4E-05 1,2E-05 7,6E-06 6E-06 4,3E-06 4,3E-06 4,5E-06 4,6E-06 7,9E-06 1,3E-05 1,55E-05 

Ionizující záření 
3,6E-07 3,5E-07 3,1E-07 2,7E-07 2,5E-07 2,4E-07 2,4E-07 2,4E-07 1,9E-07 2,5E-07 3,2E-07 3,79E-07 

Úbytek stratosfér. ozónu 
7,8E-09 6,8E-09 5,9E-09 4E-09 3,3E-09 2,8E-09 2,7E-09 2,7E-09 2,7E-09 4,1E-09 6,3E-09 7,59E-09 

Ekotoxicita 
0,2727 0,26282 0,24186 0,18782 0,1592 0,13376 0,14922 0,15418 0,14906 0,18296 0,2289 0,268198 

Acidifikace / Eutrofizace 
0,52393 0,45584 0,37645 0,24278 0,18956 0,13918 0,13223 0,13946 0,13519 0,24941 0,41081 0,509217 

Využív. a přeměna krajiny 
-0,1957 -0,308 -0,3786 -0,51194 -0,5768 -0,6224 -0,75349 -0,6558 -0,6747 -0,49324 -0,3191 -0,2082 

Minerální zdroje 
0,35354 0,29991 0,25344 0,15057 0,11277 0,07554 0,07308 0,07892 0,09017 0,16449 0,27184 0,337596 

Fosilní zdroje 
145,016 121,817 99,1716 53,5111 36,9135 17,669 16,7936 20,0802 26,1312 60,5429 108,339 137,1733 
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Srovnání měsíčních dopadů na životní prostředí v kategoriích lidské zdraví, 

biodiverzita a úbytek surovin znázorňuje graf číslo 8. Číselné výsledky shrnuje tabulka 

číslo 14. 

 

 

Graf č. 8: Dopady provozu rodinného domu během jednotlivých měsíců do endpointových kategorií (rozsah 
vlivu daného procesu na ŽP), [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 14: Strukturalizační tabulka pro jednotlivé měsíce endpointy (rozsah vlivu daného procesu na ŽP), 
[vlastní tvorba – program SimaPro] 

kategorie dopadu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září Říjen listopad prosinec 

Lidské zdraví 2,9E-05 2,6E-05 2,2E-05 1,5E-05 1,2E-05 9,43E-06 9,2E-06 9,5E-06 9E-06 1,5E-05 2,3E-05 2,86E-05 

Biodiverzita 0,6009 0,41066 0,23969 -0,0813 -0,22805 -0,34947 -0,47204 -0,3622 -0,39047 -0,06086 0,32064 0,569216 

Úbytek surovin 145,369 122,117 99,425 53,6617 37,02624 17,74458 16,8666 20,1591 26,2214 60,7073 108,611 137,5109 
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6.3 Normalizace 

Cílem normalizace je zjistit, která kategorie dopadu je nejvíce zasažena. Spočívá 

v převedení výsledků indikátorů na bezrozměrné hodnoty normalizovaných výsledků 

kategorie dopadu. Normalizace se provádí vztažením výsledků indikátorů kategorie 

k referenční hodnotě výsledku indikátoru kategorie dopadu., která má stejnou jednotku. [5] 

Výsledky jsou zobrazeny na grafech 9 a 10 a v tabulkách 15 a 16 je procentuální 

vyjádření. 

 

Graf č. 9: Normalizace midpointových kategorií, [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 15: Zdrojová data pro midpointové kategorie (normalizace), [vlastní tvroba – program SimaPro] 

Kategorie dopadu Jednotka Voda Elektřina Plyn Papír Odpad Sklo Plast 
Odpadní 

voda 

Karcinogeneze % 0,0413467 62,650179 8,4585764 5,0025735 22,76128 -1,3007019 0,1934099 2,193337076 

Resp. nemoci (org. látky) % 0,1940657 9,5822636 90,774593 -1,6017941 0,3612197 -0,0819305 -5,2654703 6,037053308 

Resp. nemoci (anor. látky) % 0,3783456 64,422818 55,319877 -7,8271825 0,0958519 -3,1217361 -12,025531 2,757557174 

Klimatické změny % 0,4104079 25,737518 68,833788 6,0964593 0,4040461 -0,353001 -1,6863659 0,557147608 

Ionizující záření % 0,0518955 78,64879 18,407335 1,6398818 0,0166139 -0,1400708 0,9023233 0,473231021 

Úbytek stratosfér. ozónu % 0,1822034 25,231379 58,613151 0,92035 0,0216934 -0,1725621 0,1139876 15,08979791 

Ekotoxicita % 0,115499 23,675269 34,299668 8,3629783 31,589709 -3,6665749 0,3043425 5,319109172 

Acidifikace / Eutrofizace % 0,4868439 44,097294 67,915729 -4,1448134 0,0765731 -1,0837779 -9,438933 2,091084406 

Využív. a přeměna krajiny % 0,0838519 59,85277 35,356922 -196,30016 0,1056244 -0,5615014 0,1433597 1,319134478 

Minerální zdroje % 0,1097045 6,0160058 82,200649 0,8360447 0,1265422 -0,1094699 0,1528706 10,66765269 

Fosilní zdroje % 0,4846916 4,4320008 98,684065 1,2096342 0,0167283 -0,118898 -5,782581 1,074358742 
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Graf č. 10: Normalizace endpointových kategorií, [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 16: Zdrojová data pro endpointové kategorie (normalizace), [vlastní tvorba – program SimaPro] 

Kategorie dopadu Jedntoka Voda Elektřina Plyn Papír Odpad Sklo Plast Odpadní voda 

Lidské zdraví % 0,3681519 44,120721 58,896131 0,4716588 1,6956427 -1,4969794 -5,5912145 1,535887979 

Biodiverzita % 13,912033 3127,9748 2951,4696 -6314,1219 432,12802 -89,193283 -178,14488 155,975593 

Úbytek surovin % 0,4836878 4,4362414 98,639937 1,208634 0,0170223 -0,1188728 -5,7666911 1,100041143 

 

  

-0,002 

0 

0,002 

0,004 

0,006 

0,008 

0,01 

Lidské zdraví Biodiverzita Úbytek surovin 

Normalizace endpointových kategorií 

Odpadní voda 

Plast 

Sklo 

Odpad 

Papír 

Plyn 

Elektřina 

Voda 



Bc. Lukáš Smrčka: Hodnocení dopadů domácnosti z rodinného domu na životní prostředí 
pomocí metody LCA 

2015 38 

V dalších grafech číslo 11 a 12 je provedená normalizace pro jednotlivé měsíce a 

tabulky číslo 17 a 18 vyjadřují číselné hodnoty. 

 

 

Graf č. 11: Normalizace midpointových kategorií jednotlivých měsíců, [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 17: Zdrojová data pro jednotlivé měsíce (normalizace midpointy), [vlastní tvorba – program 
SimaPro] 

kategorie dopadu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Karcinogeneze 
8,1E-05 8,4E-05 7,8E-05 7,1E-05 6,5E-05 6,2E-05 6,65E-05 6,6E-05 5,7E-05 6,5E-05 7,5E-05 8,53E-05 

Resp. nemoci (org. látky) 
3,19E-06 2,7E-06 2,2E-06 1,2E-06 8,9E-07 5,1E-07 4,84E-07 5,5E-07 6,6E-07 1,4E-06 2,4E-06 3,02E-06 

Resp. nemoci (anor. látky) 
0,000749 0,00066 0,00055 0,00038 0,00031 0,00025 0,000236 0,00024 0,00022 0,00037 0,0006 0,000735 

Klimatické změny 
0,001036 0,00091 0,00076 0,00049 0,00039 0,00028 0,000281 0,00029 0,0003 0,00051 0,00082 0,00101 

Ionizující záření 
2,32E-05 2,3E-05 2E-05 1,7E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,56E-05 1,5E-05 1,2E-05 1,6E-05 2,1E-05 2,47E-05 

Úbytek stratosfér. ozónu 
5,07E-07 4,4E-07 3,8E-07 2,6E-07 2,1E-07 1,8E-07 1,76E-07 1,8E-07 1,8E-07 2,7E-07 4,1E-07 4,94E-07 

Ekotoxicita 
5,32E-05 5,1E-05 4,7E-05 3,7E-05 3,1E-05 2,6E-05 2,91E-05 3E-05 2,9E-05 3,6E-05 4,5E-05 5,23E-05 

Acidifikace / Eutrofizace 
0,000102 8,9E-05 7,3E-05 4,7E-05 3,7E-05 2,7E-05 2,58E-05 2,7E-05 2,6E-05 4,9E-05 8E-05 9,93E-05 

Využív. a přeměna krajiny 
-3,8E-05 -6E-05 -7E-05 -1E-04 -0,0001 

-
0,00012 -0,00015 

-
0,00013 -0,0001 -1E-04 -6,2E-05 -4,1E-05 

Minerální zdroje 
4,21E-05 3,6E-05 3E-05 1,8E-05 1,3E-05 9E-06 8,7E-06 9,4E-06 1,1E-05 2E-05 3,2E-05 4,02E-05 

Fosilní zdroje 
0,017257 0,0145 0,0118 0,00637 0,00439 0,0021 0,001998 0,00239 0,00311 0,0072 0,01289 0,016324 
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Graf č. 12: Normalizace endpointových kategorií jednotlivých měsíců, [vlastní tvorba - program SimaPro] 

 

Tabulka č. 18: Zdrojová data pro jednotlivé měsíce (normalizace endpointy), [vlastní tvorba – program 
SimaPro] 

kat. dopadu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Lidské zdraví 0,001893 0,001681 0,0014134 0,000962 0,000782 0,000614 0,0005998 0,00061999 0,0005846 0,0009695 0,0015155 0,0018588 

Biodiverzita 0,000117 8,01E-05 4,674E-05 -1,6E-05 -4,4E-05 -6,81E-05 -9,205E-05 -7,063E-05 -7,614E-05 -1,19E-05 6,253E-05 0,000111 

Úbytek surovin 0,017299 0,014532 0,0118316 0,006386 0,004406 0,002112 0,0020071 0,00239893 0,0031203 0,0072242 0,0129247 0,0163638 
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7 INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Interpretace je poslední fáze studie LCA.  Jejím úkolem je zkompletování dat a jejich 

srozumitelná interpretace. 

V této diplomové práci bylo použito k interpretaci výsledků rozdělení významnosti 

jednotlivých procesů. Velmi významný vliv mají emisní toky podílející se na více než 80% 

v dané kategorii, do významného vlivu řadím toky s vlivem 20 – 80 %. Nevýznamný vliv 

reprezentují všechny toky s vlivem 0 – 20 %, toky pod 0% jsou označeny jako toky 

s pozitivním vlivem. 

7.1 Identifikace významných zjištění 

Hlavní cílem práce je posouzení environmentálních dopadů provozu rodinného domu 

se třemi samostatnými domácnostmi po dobu jednoho roku. Vedlejším cílem je určení 

významnosti jednotlivých procesů. 

Z výstupních dat, která jsem získal z programu SimaPro, a která jsou uvedena 

v kapitolách 6.2 a 6.3 je zřejmé, že spotřeba plynu má největší negativní vliv na životní 

prostředí. 

Z grafu číslo 9, který zobrazuje normalizaci midpointových kategorií, je patrné, že 

nejvíce je zasažena kategorie spotřeby fosilních paliv, což je způsobeno, že zde dominuje 

proces spotřeby plynu (98,7% - jedná se o velmi významný vliv). Snížit spotřebu plynu 

v rodinném domě můžeme například zavedením alternativního vytápění, například krbová 

kamna. Další procesy v  kategorii spotřeby fosilních paliv patří pod označení nevýznamný 

vliv, spotřeba elektrické energie (4,4 %), separovaný odpad - papír (1,2%), odpadní voda 

(1,1%), spotřeba vody (0,5%) a komunální odpad (0,17%). Pozitivní vliv v kategorii 

spotřeby fosilních paliv zaujímá separovaný odpad sklo (-0,12%) a plast (-5,8%), protože 

hodnoty nižší než 0 % jsou označeny jako toky s pozitivním vlivem.  

Dále z grafu číslo 9 můžeme vidět, že jsou také významněji zasaženy kategorie 

respirační onemocnění způsobené anorganickými sloučeninami a klimatické změny. 

V kategorii respirační onemocnění způsobené anorganickými sloučeninami jsou 

nejvýznamnějšími procesy spotřeba elektrické energie (64,4%), následována spotřebou 

plynu (55,3%). Oba procesy nesou označení významného vlivu. Provoz rodinného domu 
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nepřímo působí na respirační onemocnění a to tím, že spotřebovává elektrickou energie, 

kterou je nutné vyrobit. Pokud by rodinný dům nějakou část elektrické energie získával 

z vlastních zdrojů, například ze solárních panelů, určitě by se snížil negativní vliv v této 

kategorii dopadu. Kategorie klimatické změny je nejvíce zasažena procesem spotřeby 

plynu (68,8%), jedná se o významný vliv. Druhým nejvýznamnější proces je spotřeba 

elektrické energie (25,7%). Oba procesy označujeme jako významný vliv. 

Provedeme-li analýzu dominance, zjistíme, která fáze životního cyklu nebo které 

procesy mají největší vliv na hodnotu environmentálních dopadů produktů. V této práci je 

provedena pomocí kvalitativního řazení tzv. ABC analýzou, za použití dat z normalizace 

midpointových kategorií. 

V tabulce číslo 19 je zaznamenána analýza, kdy jednotlivé elementární toky jsou 

označeny písmeny A, B, C, D, E. Označení A mají nejdůležitější emisní toky podílející se 

více než 50% v dané kategorii, označení B jsou toky s vlivem 25-50%, pod písmenem C 

najdeme toky s vlivem 10-25%, označení D reprezentují toky s vlivem 2,5-10% a písmeno 

E označuje toky s vlivem pod 2,5%. 

 

Tabulka č. 19: ABC analýza normalizace midpointových kategorií, [vlastní tvorba] 

Kategorie dopadu Voda Elektřina Plyn Papír Odpad Sklo Plast 
Odpadní 

voda 

Karcinogeneze E A D D C E E E 

Resp. nemoci (org. látky) E D A E E E E D 

Resp. nemoci (anor. látky) E A A E E E E D 

Klimatické změny E B A D E E E E 

Ionizující záření E A C E E E E E 

Úbytek stratosfér. ozónu E B A E E E E C 

Ekotoxicita E C B D B E E D 

Acidifikace / Eutrofizace E B A E E E E E 

Využív. a přeměna krajiny E A B E E E E E 

Minerální zdroje E D A E E E E C 

Fosilní zdroje E D A E E E E E 

  

Z výsledku analýzy je zřejmá dominance procesu spotřeby plynu, protože v sedmi 

kategoriích dopadu se emisní toky podílejí více než 50% a označujeme je tedy písmenem 

A – nejdůležitější emisní toky. Druhý největší vliv má proces spotřeby elektrické energie, 
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protože ve čtyřech kategoriích dopadu se emisní toky podílejí více než 50% a označujeme 

je tedy písmenem A – nejdůležitější emisní toky. 

Pokud se zaměříme na endpointovou kategorii, tak z grafu číslo 10 vidíme, že 

nejvíce je zasažena kategorie úbytek surovin a to díky velmi významnému vlivu procesu 

spotřeby plynu (98,6%). Zemní plyn patří mezi neobnovitelné zdroje. Zřízením 

alternativního vytápění, například krbová kamna, by rodinný dům z části využíval dřevo, 

které spadá do skupiny obnovitelných zdrojů. 

7.2 Analýza konzistence 

Touto analýzou ověřujeme soulad předpokladů, metod a údajů použitých v práci 

s ohledem na definici cílů a rozsahu. Analýza konzistence je uvedena v tabulce číslo 20. 

 

Tabulka č. 20: Analýza konzistence, [vlastní tvorba] 

Oblast konzistence Elektrická energie Plyn Voda Odpad 

Zdroj dat vlastní měření vlastní měření vlastní měření vlastní měření 

Období měření rok 2014 rok 2014 rok 2014 rok 2014 

Frekvence měření /vážení měsíčně měsíčně měsíčně týdně 

Výpadek dodávek NE NE Ne NE 

Databáze v SimaPro ETH-ESU 96 ETH-ESU 96 LCA Food DK 
Introduction 
to SimaPro 7 

                                                                                                             

V rámci analýzy došlo ke zjištění, že vážení odpadů bylo prováděno na rozdíl od 

ostatních měření prováděno týdně. Data by ovšem přepočtena na měsíční intervaly, takže 

použitá čísla odpovídají měsíční frekvenci. 

7.3 Srovnání rodinného domu a bytu 

V roce 2012 byla provedena studie LCA provozu bytu v Ostravě, městské části 

Poruba. V bytě žili 2 dospělí a jedno dítě. Rozloha bytu byla uvedena 70,26 m
2
. [9] 

V této práci jsme se dozvěděli, že rodinný dům obývá 5 dospělých osob a 2 děti. 

Rozloha obytných části domů je 255,01 m
2
. 
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Nejdříve provedu srovnání spotřeby elektrické energie, vody a plynu. Grafy číslo 13, 

14 a 15 zobrazují srovnání roční spotřeby osoby žijící v bytě a v domě na 1 m
2
. 

 

 

Graf č. 13: Roční spotřeba elektrické energie na osobu a na m2, [vlastní tvorba], [9] 

 

Ačkoliv je celková roční spotřeba v bytě 1484,6 kWh a celková roční spotřeba 

v rodinném domě 5708 kWh z grafu jasně vidíme, že po přepočtení dat na jednu osobu a 

na 1 m
2
 spotřebuje osoba žijící v bytě ročně 8,45 kWh elektrické energie a osoba žijící 

v rodinném domě pouze 3,73 kWh elektrické energie. Zásadní roli zda hraje rozloha bytu 

oproti rozloze rodinného domu.   
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Graf č. 14: Roční spotřeba vody na osobu a na m2, [vlastní tvorba], [9] 

 

Celková roční spotřeba vody v bytě byla 64,65 m
3
 a celková roční spotřeb vody 

v rodinném domě byla 265 m
3
. Po vydělení pouze osobami, osoba z bytu spotřebuje 25,86 

m
3 

vody ročně a osoba z rodinného domu 44, 17 m
3
, je tedy zřejmé, že opět zde hraje 

zásadní roli rozloha obytných prostor.
 
Z grafu číslo tedy 14 vidíme, že roční spotřeba vody 

po přepočtení na jednu osobu a na 1 m
2
, je u osoby žijící na bytě vyšší než u osoby žijící 

v rodinném domě. Pro větší přehled vyjádřeno v litrech, osoba na bytě spotřebuje 370 litrů 

a osoba v rodinném domě pouze 170 litrů ročně na 1 m
2
.  

0,37 

0,17 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

Spotřeba vody 

Roční spotřeba vody na osobu a na  
1 m2 (v m3) 

Byt 

Dům 



Bc. Lukáš Smrčka: Hodnocení dopadů domácnosti z rodinného domu na životní prostředí 
pomocí metody LCA 

2015 45 

 

Graf č. 15: Roční spotřeba vody na osobu a na m2, [vlastní tvorba], [9] 

 

Z předchozího grafu číslo 15 vyplývá, že roční spotřeba plynu na osobu a na 1 m
2
 je 

u osoby žijící v rodinném domě jasně vyšší než u osoby žijící na bytě. Osoba v rodinném 

bytě ročně spotřebuje 2,22 m
3
 a osoba na bytě pouze 0,14 m

3
 plynu, samozřejmě na 1 m

2
. 

Hlavní důvod takového rozdílu je, že v rodinném domě je do spotřeby plynu započteno i 

vytápění, na bytě nikoliv. 
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 Následuje srovnání produkce odpadů, opět převedeno na osobu a na 1 m
2
 v grafu 

číslo 16.  

 

 

Graf č. 16: Roční produkce odpadů na osobu a na m2, [vlastní tvorba], [9] 

 

 
Z grafu můžeme vyčíst, že největší rozdíl je ve směsném odpadu a to z důvodu, že 

obyvatelé bytu nemají zavedený bioodpad.  
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V následujících grafech se zaměříme na srovnání environmentální dopadů. Srovnání 

normalizace midpointových kategorií zobrazují grafy číslo 17, 18, 19 a 20. Pro větší 

přehlednost jsou v jednotlivých grafech pouze kategorie dopadů se stejnou jednotkou. 

Výsledná data byla opět přepočtena na osobu a na 1 m
2
. 

  

 

Graf č. 17: Srovnání rodinného domu a bytu (midpointy – jednotka DALY), [vlastní tvorba], [9] 

 

Z grafu číslo 17 je zřejmé, že nejvíce jsou zasaženy dvě kategorie dopadů, a to vznik 

respiračních onemocnění působením anorganických látek a klimatické změny. U bytu je 

v těchto dvou nejvíce zasažených kategoriích dominantní proces spotřeby elektrické 

energie (120,8 % - respirační nemoci, 97,14 % - klimatické změny), zatímco u rodinného 

domu je to u kategorie respiračních nemoci proces spotřeby elektrické energie (64,4 %) a u 

kategorie klimatické změny proces spotřeby plynu (68,8 %).  
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Graf č. 18: Srovnání rodinného domu a bytu (midpointy – jednotka PDF x m2 x rok), [vlastní tvorba], [9] 

 

Z předchozího grafu číslo 18, kde jsou srovnány další midpointové kategorie dopadů 

vidíme, že je zcela odlišný dopad v kategorii využívání a přeměna krajiny. Osoba žijící 

v rodinném domě má pozitivní vliv na tuto kategorii, protože výsledná hodnota je záporné 

číslo, zatímco osoba žijící v bytě má mírně negativní vliv. 

 

 

Graf č. 19: Srovnání rodinného domu a bytu (midpointy – minerální zdroje), [vlastní tvorba], [9] 
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Graf číslo 19 srovnává kategorii spotřeba minerálních zdrojů. Vidíme zda, že osoba 

žijící v bytě má ročně a na 1 m
2
 menší vliv na spotřebu minerálních zdrojů než osoba žijící 

v rodinném domě. 

 

 

Graf č. 20: Srovnání rodinného domu a bytu (midpointy – fosilní zdroje), [vlastní tvorba], [9] 

 

Graf číslo 20 srovnává kategorii spotřeba fosilních zdrojů. Zde vidíme větší rozdíl 

spotřeby fosilních zdrojů bytu a domu. Osoba žijící v rodinném domě má větší vliv na 

spotřebu fosilních zdrojů na 1 m
2
 než osoba žijící v bytě. Kategorie fosilní zdroje zahrnuje 

u rodinného domu především proces spotřeby plynu (98,6 %), a jak víme z grafu číslo 15 

roční spotřeba plynu osoby na 1 m
2
 je v rodinném domě výrazně vyšší než u osoby žijící 

v bytě. 
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Zaměříme-li se na endpointové kategorie, tak získáme tři grafy číslo 21, 22 a 23, 

protože každá kategorie je vyjádřena v jiných jednotkách. 

 

 

Graf č. 21: Srovnání domu a bytu (endpointy – lidské zdraví), [vlastní tvorba], [9] 

 

Graf číslo 21 je zaměřen na endpointovou kategorii dopadu lidské zdraví. Vidíme 

zde, že osoba žijící v rodinném domě na 1 m
2
 má větší vliv na lidské zdraví než osoba 

žijící v bytě. U bytu v této kategorii dominuje proces spotřeby elektrické energie (109 %) a 

rodinného domu to jsou dva procesy, spotřeba elektrické energie (44,1 %) a spotřeba plynu 

(58,8 %) 
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Graf č. 22: Srovnání domu a bytu (endpointy – biodiverzita), [vlastní tvorba], [9] 

 

Předchozí graf číslo 22 je zaměřen na endpointovou kategorii dopadu biodiverzitu. 

Zde vidíme, že větší vliv na tuto kategorii dopadu má osoba žijící v bytě než osobě žijící 

v rodinném domě, samozřejmě s přepočtem na 1 m
2
.  

 

 

Graf č. 23: Srovnání domu a bytu (endpointy – úbytek surovin), [vlastní tvorba], [9] 
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V posledním grafu číslo 23 je zobrazeno srovnání v endpointové kategorii dopadu 

úbytek surovin. Vidíme zde, že na 1 m
2
 má osoba žijící v rodinném domě větší vliv na tuto 

kategorii dopadu než osoba žijící v bytě. Především je to způsobeno větší roční spotřebou 

plynu na osobu a na 1 m
2
. 

7.4 Shrnutí výsledků  

Cílem této práce bylo posouzení environmentálních dopadů provozu konkrétního 

rodinného domu se třemi domácnostmi po dobu jednoho roku. Vedlejším cílem bylo zjistit, 

který proces či skupiny procesů mají nejzávažnější environmentální dopad. Tyto cíle se 

podařilo naplnit a splňují určené požadavky v kapitole 4  - Definice cílů a rozsahu 

posouzení. 

Data byla získána na základě vlastního měření a díky tomu nevznikl žádný problém 

s nepřesností těchto dat. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí programu SimaPro. 

Z výstupů je zcela zřejmé, že provoz domácnosti má určitý vliv na životní prostředí. 

Velmi významný vliv na životní prostředí má spotřeba plynu. Zasahuje výrazně do 

všech třech nejvíce zasažených kategorií, a to spotřeby fosilních paliv, vzniku respiračních 

onemocnění působením anorganických látek a klimatické změny. 

Také spotřeba elektrické energie má významný vliv na životní prostředí, a to 

v kategoriích dopadu vzniku respiračních onemocnění působením anorganických látek a 

klimatické změny. 

Z výsledků je také patrné, že tříděný odpad má pozitivní dopady na životní prostředí. 

Dochází k ovlivňování biodiverzity (papír, sklo, plast), k menšímu využívání a přeměny 

krajiny (papír, sklo) a i k menšímu využívání fosilních zdrojů (sklo, plast). 

Dopady provozu rodinného domu na životní prostředí lze určitě snížit. Ke snížení 

spotřeby plynu může dojít snížením stropů v domácnosti 2, protože v současnosti sahají až 

do výše 3 metrů. Ke snížení elektrické energie může dojít správným výběrem a 

používáním elektrických spotřebičů. K úspoře také dopomůže výměna klasických žárovek 

za úsporné žárovky. 
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Negativní dopad lze v neposlední řadě snížit tříděním domovního odpadu. 

V rodinném domě je bohužel potřeba tento odpad shromažďovat a ve větším množství 

odvážet buď do kontejneru umístěných především na sídlištích, nebo přímo do sběrného 

dvora. 

Zaměříme-li se na srovnání, tak po přepočtu dat na osobu a na 1 m
2
, bylo zjištěno, že 

osoba na bytě má větší spotřebu elektrické energie (graf číslo 13), způsobené především 

mnohem větší rozlohou obytných částí rodinného domu. Větší je i spotřeba vody (graf 

číslo 14) u osoby žijící na bytě, také díky rozloze. Menší je u osoby žijící na bytě ovšem 

spotřeba plynu (graf číslo15), to je především způsobeno tím, že na bytě je plyn používán 

pouze na vaření, zatímco v rodinném domě i na vytápění. Pokud bychom ale vše 

vztahovali pouze na osoby, spotřebuje osoba žijící v rodinném domě ve všech případech 

více. U produkce odpadů je největší rozdíl ve směsném odpadu a to přisuzují tomu, že 

obyvatelé bytu nemají zavedený bioodpad (graf číslo 15). 

Při srovnání dopadů je nejzajímavější věcí, že v midpointové kategorii dopadu 

využívání a přeměna krajiny je výsledný vliv opačný. Zatímco osoba žijící na bytě má 

negativní vliv, tak osoba žijící v rodinném domě, má vliv pozitivní.   
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8 ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo hodnocení vlivu provozu rodinného domu na 

životní prostředí. Stanovené cíle byly splněny v plném rozsahu. Hodnocení bylo provedeno 

pomocí metody LCA. 

Nejdříve byl nadefinován posuzovaný rodinný dům včetně plánů obou podlaží, 

tabulkami s rozlohami jednotlivých místností. Byly také vytvořeny ekomapy, které 

poukázaly na některé vyskytující se problémy z hlediska přístupu k ochraně životního 

prostředí. 

Třetí kapitola se zabývá teoretickou částí. Představuji zde historii i současnost 

metody LCA. Také uvádím několik informací o programu SimaPro. 

Následuje čtvrtá kapitola, která je současně první fází metody LCA. Bylo jasně 

definováno, co a v jakém rozsahu má být hodnoceno. Byly stanoveny hranice systému a 

funkční jednotka. 

Pátá kapitola nese název inventarizační analýza, jejíž součástí byl sběr potřebných 

dat. Data byla zaznamenávána po dobu jednoho roku vlastním měřením a vážením. 

Inventarizační tabulka vytvořená programem SimaPro byla výstupem. 

V následující kapitole byly dopady na životní prostředí vyhodnoceny pomocí metody 

Eco-Indicator 99. Výstupem jsou jednotlivé grafy a tabulky. 

Sedmá kapitola s názvem interpretace získaných výsledků je poslední fáze metody 

LCA. Důležité bylo zjištění, že spotřeba plynu má velmi významný vliv na životní 

prostředí a spotřeba elektrické energie významný vliv na životní prostředí. Tříděný odpad 

má v některých případech i pozitivní vliv na životní prostředí. 

Provedeny byly také dvě analýzy a to ABC analýza a analýza konzistence. Dále bylo 

provedeno srovnání spotřeby elektrické energie, plynu a vody a produkce odpadů na osobu 

a na 1 m
2
 rozlohy s provozem bytu v Ostravě. Srovnány byly také environmentální dopady.  

Jelikož velká část tohoto domu byla postavena dříve, než se začal klást důraz na 

úsporu energií, bylo by určitě zajímavé provést srovnání s provozem novostavby, která již 
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určitě bude splňovat všechna úsporná opatření. Tato práce by mohla poskytnout potřebná 

data a výsledky k tomuto srovnání.   
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Příloha č. 1: Legenda k ekomapám, [vlastní tvorba] 

Legenda k ekomapám 

znak název znak název 

 
svítidlo 

 

vana 

 
zářivka 

 

umyvadlo 

 
zásuvka 

 
toaleta 

 

notebook 

 

sprchová vana 

 

počítač 

 

rohová vana 

 
monitor 

 

sprchový kout 

 
televize 

 

rohový dřez 

 

pračka 
 

dřez 

 

lednice 

 

vestavěné umyvadlo 

 
sporák 

 

koš 

 

myčka na nádobí 

 

chemické látky 
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Příloha č. 2: Náhled inventarizační tabulky, [vlastní tvorba- program SimaPro] 

 


