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ABSTRAKT 

Lidstvo si jiţ od nepaměti buduje svá obydlí, ve kterých se cítí v bezpečí a kde si 

chrání své soukromí. Svou vynalézavostí v oboru stavebnictví se stavby postupem času 

stávaly stále více ekologicky nešetrné k ţivotnímu prostředí. Tato nešetrnost nejprve 

vyplývala z výroby stavebních materiálů, hlavně objevením pálené cihly, vynalezením 

cementových pojiv a nahrazením lidské síly strojem. V této práci jsou uvedeny hlavní 

stavební materiály a jejich výroba. Popis výroby jednotlivých stavebních materiálů 

je popisován se vztahem k uvolňovaným emisím, které jsou jejich nedílnou součástí, 

a v některých případech jen těţko sníţitelných.  

Ekologický dopad výstavby lidského obydlí je velmi specifický pro jednotlivé 

druhy staveb a je rovněţ závislí na pouţitých materiálech. Vzhledem k velké rozsáhlosti 

a specifikaci různých objektů je uváděn ekologický dopad typového rodinného domu pro 

čtyř aţ pěti člennou rodinu, jehoţ velikost a funkčnost byla vytipována a posuzována 

s ohledem na ekologickou úsporu hotového objektu a na poţadavky investora. V práci se 

zabývám především ekologickým dopadem výstavby rodinného domu, především na 

mnoţství uvolněného plynu CO2. 

Klíčová slova: 

Ţivotní prostředí, Emise, Oxid uhličitý, stavební materiály, typový rodinný dům,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Mankind has built its dwellings from time out of mind, where it has felt secure and 

protected its privacy. Thanks to its inventiveness, the housing structures, in the process, 

have become more and more violate to our environment. That wastefulness followed by 

production of construction materials, mainly the invention of a firebrick, cement binder 

and replacement of human lab our by machines. The main construction materials and their 

production are presented at this paper. The production of individual construction materials 

description is written in reference to airborne release which are their integral part and, in 

some cases, they are very difficult to decrease. 

 The ecological impact on human houses is very specific for a single sort of 

construction and it is also depended on materials which are used. Considering the big 

extensiveness and the specification of different structures, there is introduced the 

ecological impact of type detached house for the family of four or five, which size and 

functionality has been predicted and explored in view of the ecological saving of 

completed house and an investor requirement. I am concerned with an ecological impact of 

a detached house construction, especially the amount of carbon dioxide leak. 

Key words: 

Environment, emission, carbon dioxide, construction materials, type detached 

house 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V posledních přibliţně patnácti letech je patrná významná změna v přístupu 

k ţivotnímu prostředí, k jeho výraznější ochraně, a to ať jiţ jde o jeho přímé ohroţení, nebo 

o ohroţení jeho přírodních zdrojů. Obecně se tak do popředí dostává kritika rozvoje 

společnosti spojená s ohroţením fauny, flóry, surovin a energetických zdrojů (Vaníček, 2007). 

Součástí zájmu o ţivotní prostředí je ve stavebnictví hledání materiálů, které co 

moţná nejúsporněji pomáhají řešit problematiku ochrany ţivotního prostředí. Do 

podvědomí obyvatel se ekologie ve stavebnictví dostává spíše v pojmu energeticky 

úsporných domů, které při dobrém vybudování zaručují nízké nároky na vytápění, které je 

v posledních letech, dle mého názoru, zohledňováno hlavně v souvislosti s vzrůstajícími 

cenami energií. Obecně si dovoluji tvrdit, ţe malá část veřejnosti, případně zájemců, či 

investorů výstavby se zaobírá otázkou dopadů výstavby na ekologii. Spíše je zajímá otázka 

úspory finančních nákladů nutných k provozování jednotlivých objektů. Je pravdou, ţe 

tento zájem o budoucí úspoře energií vynaloţených na provoz objektu velmi úzce souvisí 

s environmentálním chováním společnosti. Všeobecně je známo, ţe sníţením nákladů na 

provoz staveb během jejich funkčního období sniţuje potřebu na těţbu nerostných surovin 

pouţívaných pro výrobu energií. 

Nedílnou součástí ekologického zatíţení staveb je i jejich odstranění po skončení 

jejich ţivotnosti ať jiţ z hlediska estetických, funkčních nebo účelových důvodů. Estetická, 

nebo účelová ţivotnost stavby není pro ekologii aţ tak významným negativním činitelem. 

Tyto dva pohledy jsou při malém ekologickém dopadu mnohdy snadno odstranitelné. 

Největším problémem je funkční ţivotnost stavby. Pokud stavba nebude plnit svou funkci, 

chránit osoby a majetek před nepříznivými vlivy, je mnohdy velmi náročné takovéto 

stavby sanovat. Mnohdy je nutné celou stavbu odstranit. Při odstraňování staveb se 

pochopitelně velmi zatěţuje ţivotní prostředí. 

Tato problematika je samozřejmě velmi rozsáhlá, kaţdý objekt má své specifické 

poţadavky, které jsou ovlivněny různými faktory, například: podnebí, geologické 

podmínky dané lokality, přirozená dostupnost jednotlivých stavebních materiálů (v dnešní 

době se jiţ nevyuţívají přírodní stavební materiály dostupné v dané lokalitě stavby). 

V důsledku zvyšování dopravy, která má návaznost na budování nových inţenýrských sítí, 
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budování nových nebo rozšiřování stávajících průmyslových provozů se několika násobně 

zvyšuje mnoţství škodlivých látek, obsaţených ve vzduchu, vodě a půdě, které mají 

negativní vliv na ţivotní prostředí člověka a zasahují do fauny i flóry. Tato skutečnost 

vnucuje i otázku zdali nebyla výstavba objektů před sto aţ dvěma sty lety ekologicky méně 

náročná, přestoţe nebyla taková technická vyspělost, která je v posledních dvaceti letech 

velmi zřejmá.  

Vzhledem k posledním trendům bydlení, rozsáhlosti staveb a všem faktorům 

ovlivňující ekologický dopad výstavby se pokusím zaměřit na výstavbu jednoho typového 

rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v lokalitě Most. Jelikoţ je na první pohled 

viditelné, ţe v této oblasti narůstá výstavba rodinných domů, je tedy samozřejmostí i nárůst 

dopravy v této lokalitě včetně nárůstu mnoţství uloţeného odpadu na skládku CELIO, 

která je určena pro tuto oblast.  

Cílem mé diplomové práce je popsat na příkladu výstavby jednoho typového 

rodinného domu určeného pro čtyř aţ pěti člennou rodinu, který je v současnosti v této 

lokalitě nejčastěji budován, jeho dopad na ţivotní prostředí. Chci rovněţ poukázat na 

nárůst výstavby rodinných domů v této oblasti za posledních pět let. Ve své práci se rovněţ 

zabývám mnoţstvím stavební suti, která je s touto výstavbou nepochybně spjata. 

Hlavním cílem diplomové práce tedy bude v prvé řadě poukázat na způsob výroby 

hlavních stavebních materiálů nejčastěji pouţívaných pro výstavbu rodinných domů a na 

jejich ekologickou náročnost, na způsob provádění výstavby rodinných domů s určením 

ekologického dopadu zakládání staveb z pohledu přípravy pro zakládání a určením 

ekologické náročnosti hrubé stavby daného rodinného domu. 
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2 ÚČINKY STAVEBNICTVÍ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavební činnost a stavební výroba narušuje a nepříznivě ovlivňuje ţivotní prostředí 

několika faktory. Jedním z prvních faktorů, kterých si lze na staveništi všimnout je bez 

jakékoliv znalosti řešené problematiky hluk.  

Přestoţe nikdo nepochybuje o tom, ţe hluk je zlo a ţe člověku škodí, je většina 

lidí zároveň přesvědčena, ţe ten konkrétní hluk, na jehoţ vzniku se podílí a o jehoţ 

šíření rozhoduje, nebo jehoţ působení se sám vystavuje, není ještě tak závaţný, aby 

bylo třeba se opravdu účinně přičinit o jeho omezení . (Havránek, 1979, 

Doucha, Bernard, Fadrný, Matějka, 2007) 

Od jiných škodlivin se působení hluku neprojevuje většinou bezprostředně ani 

bolestí, ani zřetelnou poruchou sluchu. Počáteční sluchová ztráta postihuje vnímání vyšších 

tónů, které k běţnému slyšení nutně nepotřebujeme. Navíc znalosti o dlouhodobém 

působení hluku jsou velmi omezené. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky 

hluku je povaţováno samozřejmě poškození sluchového aparátu především na 

pracovištích, ale i vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a zdraví v důsledku 

nedostatku nerušeného spánku. Nespecifické (mimosluchové) účinky se ovšem projevují 

v celém rozsahu výskytu hodnot hluku. Ovlivňují celou řadu funkcí a reakcí člověka 

a mohou se projevovat aţ v poruchách emocionální rovnováhy, sociálních interakcí, jakoţ 

i ve formě nemocí, u nichţ působení hluku můţe nepříznivě působit na její průběh 

(Doucha, Bernard, Fadrný, Matějka, 2007). 

Dalším faktorem, který je na stavbách ve velké míře obsaţen, je prach. Prach ve 

stavební činnosti vzniká hlavně při těţbě a při tepelném zpracování stavebních látek. Prach je 

obecný pojem pro tuhé částice s průměrem menším neţ 500 μm a obecněji pro jemně 

oddělenou hmotu. Pozemská atmosféra obsahuje prach z různých zdrojů jako půdní prach 

nesený větrem, sopečné erupce a znečištění. Vzdušný prach je povaţován za aerosol 

(cs.wikipedia.or). 

Prachové částice, které vznikají manipulací, úpravou a přípravou jednotlivých 

materiálů jsou na stavbách obsaţené ve velké míře. Přestoţe prach zhoršuje pracovní 

prostředí, narušuje funkčnost jednotlivých stavebních materiálů, nebývá zvykem na 

stavbách nadměrnému prašnému prostředí předcházet. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerosol
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Jako další nepříznivé účinky výstavby lze klasifikovat i zábor veřejných ploch; 

ničení a poškozování zeleně zakládáním dočasných hygienicky závadných a esteticky 

nevhodných skládek v prostoru staveniště; pozdní likvidace stavenišť a v neposlední řadě 

pozdní úprava staveniště a jeho okolí.  

Obecně lze klasifikovat nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí jako rušivé a škodlivé. 

Mezi rušivé účinky můţe být zařazen nepořádek na staveništích a v přilehlém okolí, zábor 

veřejných ploch a částí ulic, nevhodné dočasné skládky, které mají přímou vazbu na 

účinky škodlivé. Mezi škodlivé účinky tedy lze zařadit takové faktory, které mají přímé 

vazby na tělesné nebo duševní zdraví tj. hluk, prach, výfukové plyny, kouřové zplodiny 

a jiné exhalace, kontaminace vodních toků a spodních vod. 

V následujících kapitolách bych zdůraznil zbytečnost vzniku některých odpadů na 

staveništi a ţivotnost staveb, která má ve své podstatě velký vliv na ţivotní prostředí. 

2.1 Odpad vznikající na staveništi 

Na staveništích vzniká mnoţství odpadu. Jeho inertní část tvoří zbytky stavebních 

materiálů. Příčiny vzniku stavebního odpadu vlivem výstavby lze rozdělit na tři základní 

části. Prvním faktorem je dovezený nadbytečný stavební materiál, který se nevyplatí opět 

zpracovat. Jedná se převáţně o betonové směsi, lepidla na bázi cementů, pryskyřičná 

lepidla, zbytky polystyrenu, zbytky keramických a pórobetonových tvárnic (obrázek č. 1).   

 
Obrázek 1: Nadbytečný znehodnocený stavební materiál (foto Kamil Šlachta 2009) 
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Vznik těchto odpadů jiţ od počátku zapříčiňuje investor stavby, nebo stavební 

firma, která se snaţí vlivem velkého časového presu co nejrychleji provádět stavební dílo. 

Tento tlak na rychlost výstavby má za důsledek nadbytečné zásobování stavby stavebním 

materiálem, neţ je skutečně potřebné a malý tlak na řemeslníky s tímto materiálem 

zacházet úsporně. 

2.2 Ţivotnost staveb a ekologie 

Postupem doby kaţdý stavební objekt stárne, stárnutí lze rozdělit na fyzické 

a morální. Doba tohoto stárnutí není stejná. Celkově lze počítat, ţe fyzická ţivotnost 

zděného objektu můţe být osmdesát aţ sto let (i kdyţ historické památky jsou dokladem 

toho, ţe i mnohem více), zatímco morální ţivotnost stavby je mnohem kratší. Tento rozdíl 

mezi délkou morální a fyzické ţivotnosti vytváří situaci, ţe objekt můţe slouţit původní 

funkci, ale svou kvalitou jiţ nebude odpovídat současným funkčním poţadavkům 

(např. bezbariérový provoz, vybavenost sociálního zařízení, akustické vlastnosti, tepelně 

izolační vlastnosti) i dalším sociokulturním poţadavkům (estetická kvalita, sociální 

bezpečnost), environmentálním (spotřeba provozních energií a tím související vypouštění 

emisí) a ekonomickým (náklady na provoz objektu a jeho údrţbu).  

Pouze výjimečně se stává, ţe objekt fyzicky i morálně doţije ve stejné době. 

Problém fyzické ţivotnosti stavby spočívá také v tom, ţe ve stavbě dochází ke spojování 

materiálů s různou ţivotností. Jelikoţ kompletizované dílce nebývají sloţeny z prvků 

vykazující stejnou trvanlivost a ţivotnost, je prvek s nejmenší ţivotností limitujícím pro 

bezporuchovou funkci celého dílce. 

Zvyšující se standard a hospodářský vývoj způsobují zkracování morální ţivotnosti 

objektů a je třeba v kratších intervalech provádět modernizace nebo případně nahrazovat 

nevyhovující objekty novými. Naopak výsledky výzkumu uplatňované v praxi umoţňují 

zvyšování fyzické ţivotnosti konstrukčních prvků a jejich efektivnější údrţbu vedoucí 

k prodluţování fyzické ţivotnosti celého objektu a tím k ekologickým úsporám. Ideální je 

sladění morální i fyzické ţivotnosti u jednotlivých prvků objektu a je velmi důleţité jiţ při 

prvotním návrhu, který by měl brát v úvahu celý ţivotní cyklus objektu – od výstavby přes 

provozování, údrţbu, případné modernizace nebo rekonstrukce aţ po demolici a recyklaci 

materiálů.  
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Přirozené stárnutí je zákonitý souhrnný výsledek určitých fyzikálních a chemických 

dějů, které probíhají ve všech hmotách. Tomuto ději nelze zabránit, lze jej však podstatně 

ovlivnit provozem stavby a její údrţbou. 

Na fyzickou ţivotnost objektu má vliv intenzita provozu a to nejen nadměrná, ale 

případně i malá intenzita uţívání stavby. V bytových domech se například projeví 

nadměrný počet jejich uţivatelů v rychlejším opotřebení podlah i ostatních zařízení domu 

a jeho vybavení. Naopak nevyuţívaný uzavřený objekt můţe v důsledku nevětrání rychle 

degradovat s ohledem na zvýšenou vlhkost. 

Také poloha budovy předurčuje jaké klimatické, mechanické a chemické vlivy 

budou na ni působit a jak ovlivní její ţivotnost. Nepříznivou roli hraje vlhkost vzduchu, 

častý déšť nebo mlhy, malý nebo naopak velký sluneční svit a vysoké teplotní rozdíly, sníh 

a mráz, působení agresivních vod na základy apod. Rovněţ agresivní atmosféra v oblasti 

chemických závodů, smog velkoměst, spad popílku, ale i nadměrné otřesy způsobené 

těţkou nákladní dopravou nebo jinými okolnostmi mohou velmi nepříznivě ovlivnit 

výslednou ţivotnost staveb. 

Ovšem stejně jako u stárnoucího člověka i u staveb je moţné nemocem předcházet. 

Obecně platí, ţe nejlepší ochrana je prevence, která je ekonomicky i environmentálně 

nejpříznivější. Nejlepší prevencí u staveb je především kvalitní výchozí projekt zaměřený 

nejenom na kvalitu v době dokončení a předání uţivateli, ale téţ na respektující poţadavek 

bezporuchového provozu stavby, ale i jednotlivých konstrukcí a jejich detailů v průběhu 

celého ţivotního cyklu objektu. (Hájek a kol., 1996) 
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3 HLAVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY A JEJICH VÝROBA 

Při dnešní funkci trhu a nabídce stavebních materiálů se jiţ málokdo pozastaví nad 

otázkami, co vše je potřebné k výrobě materiálů potřebných k postavení jednotlivých 

objektů, jaká je související doprava a jaké mnohdy zbytečné ekologické zatíţení můţe být 

vyvoláno těmito pochody. V podstatě se téměř ţádný účastník výstavby nepozastavuje nad 

pochody, které předcházejí dodání stavebních materiálů na stavbu. Příprava a výroba 

kaţdého stavebního materiálu potřebuje základní surovinu.  

Základní surovinou pro hlavní tři stavební materiály pouţívané v současném 

stavebnictví je dřevo, sádrovec, cihlářské jíly. Všechny tyto suroviny se musí těţit, 

vzhledem k nárůstu poptávky po těchto surovinách, těţkou technikou.  

Mezi hlavní stavební materiály, které jsou dnes při výstavbě rodinných domů 

pouţívané, patří dřevo, betonové směsi, betonové prefabrikáty a cihlářské výrobky. Pouţití 

těchto materiálů je samozřejmě velkým faktorem ovlivňující ekologický dopad celého 

objektu na ţivotní prostředí. Pojem ekologický dům by měl zahrnovat i pouţití takových 

materiálů, které při jejich výrobě mají malý ekologický dopad, případně takové, o kterých 

je průkazné, ţe budoucí úsporou na energie potřebné k provozování stavby ušetří 

v přiměřeně krátké době takové mnoţství uvolňovaného oxidu uhličitého, kterého bylo 

potřeba uvolnit k výrobě takového materiálu. 

Ve vyspělých zemích se postupně zavádí objektivní kritérium pro návrh a výběr 

nejúspornějších stavebních systémů z hlediska udrţitelného rozvoje metodou LCA (Live 

Cycle Assessment), vyjadřující mimo souhrnné environmentální dopady výstavby 

i analýzu souhrnné energetické náročnosti spolu s celkovou bilancí svázaných energií 

a emisí oxidu uhličitého nejen pro provoz budov, ale i jejich výstavbu. Metodika LCA tedy 

zahrnuje souhrn všech energetických nároků stavby včetně těţby surovin, výroby 

materiálu, dopravy, montáţ, provozní energie a likvidaci po celou dobu ţivotního cyklu. 

(Morávek, Tywoniak, 2009) 

V následující kapitole se pokusím přiblíţit získávání, tedy výrobu jednotlivých 

základních stavebních materiálů, které jsou nejčastěji pouţívané na hrubou stavbu, tedy tu 

část budoucího objektu, která je při realizaci nejnáročnější manuálně i ekologicky. 
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3.1 Dřevo 

Dřevo bylo v minulosti, ale i nadále zůstává, nezbytným stavebním materiálem. Je 

jediným materiálem, který lze bezpochyby zařadit mezi materiály čerpané z obnovitelných 

zdrojů. Současně je moţné tvrdit, ţe je to jediný materiál, který při svém vzniku příznivě 

ovlivňuje ţivotní prostředí. Jak je patrné z grafu, uvedeném na obrázku č. 2, pouţívání 

dřeva pro výstavu rodinných domů v České republice je výrazně niţší, neţ v případě 

ostatních posuzovaných zemí. Nejvíce je tato surovina logicky vyuţívána v Kanadě, USA 

a severských zemích (www.eurodach.cz). 

 

Obrázek 2: Podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě ve vybraných zemích (www.eurodach.cz) 

Dřevo, jako stavební materiál, je získáváno těţbou (viz obrázek č. 3), jeţ lze rozdělit 

do několika skupin, které ovlivňují kvalitu dřeva i správnou funkci porostů. První z těchto 

skupin je předmýtní úmyslná těţba tzv. probírky v porostech do čtyřiceti let a nad čtyřicet 

let. Provádí se za účelem dosaţení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání 

nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, tzv. přerostlíků nebo uvolnění kvalitních stromů 

v hustě rostoucích skupinách. Další skupinou těţby je mýtní úmyslná těţba zralých lesních 

porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěţit. Mýtní těţbou se získává 

kvalitní dřevo. Poslední skupinou je nahodilá těţba. Jedná se o zpracování stromů 

napadených škůdci (kůrovec, václavka) či vyvrácených nebo jinak poškozených. Veškeré 

úmyslné těţby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou. 
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Obrázek 3: Těžba dřeva (www.tezba-dreva.cz) 

3.2 Beton 

Další neméně důleţitý stavební materiál je beton, který má, stejně jako dřevo, 

široké pouţití ve výstavbě rodinného domu. Téměř kaţdá stavba má některé konstrukční 

prvky z betonu  

Výroba betonu je ale oproti dřevu mnohonásobně náročnější a tím lze beton zařadit 

mezi ekologicky nešetrné materiály. Pro zaloţení objektu se v dnešní době pouţívá 

výhradně beton. Z podkladů zástupce Českomoravský beton je provoz betonárky zajištěn 

výhradně elektrickou energií, která činí 6,6 kWh na výrobu metru krychlového betonové 

směsi. Náročnost výroby betonové směsi však není tak ekologicky náročná, jako získávání 

příměsí do betonové směsi. 

Beton, často označovaný jako umělý kámen, má dvě základní sloţky, kamenivo 

a pojivo (cement). V následujících kapitolách jsou popsány základní suroviny do betonové 

směsi, jejich výroba a vlastnosti. 

Kamenivo tvoří nosnou konstrukci betonu. Jednotlivá zrna se spojují cementovou 

maltou v pevnou a kompaktní hmotu. Pro výrobu betonu se pouţívá kamenivo různé 

zrnitosti. Jednotlivá zrna musí vykazovat dobrou pevnost, odolnost proti účinkům 
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povětrnosti a mrazu. Pro výrobu kameniva se pouţívají jak horniny vyvřelé, tak i usazené 

a přeměněné. Nejčastěji se však pouţívají horniny kyselé s větším obsahem oxidů křemíku 

(SiO2). Poţadavky na chemické, mechanické a jiné vlastnosti kameniva jsou předepsány 

českou státní normou ČSN 72 1512 (Dvořák, Kvítek, Slabý 1996).  

Kamenivo neboli plnivo do betonu lze rozdělit na dva druhy. Přírodní, které se získává 

těţbou z přírodních neobnovitelných loţisek, z naplavenin řek, z horských sutí, sedimentů 

nebo drčením kusového kamene těţeného v lomech.  

Způsob získávaní plniva (kameniva) do betonu je ve většině případů nešetrný 

k ţivotnímu prostředí jiţ na první pohled. Jedná se především o zatěţování prachem, 

přetvářením krajiny. Takovýchto pískoven se v okolí Mostecka nacházelo několik, příkladem 

bych uvedl stále aktivní pískovnu, která vznikala po roce 2000, která se nachází v blízkosti 

obce Volevčice u silnice III. třídy č. 255 směr obec Polerady (viz obrázek č. 4). 

 
Obrázek 4: Pískovna BEST Polerady (foto Kamil Šlachta, 2009) 

Pískovna BEST Polerady vznikla na bývalém zemědělsky vyuţívaném pozemku. 

Pro porovnání dopadu stále větších nároků na kvalitní kamenivo na okolní krajinu je 

vyobrazeno na obrázcích č. 5 a 6. 
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Obrázek 5: Zahájení těžby kameniva pro spol. BEST Polerady, letecký snímek (GEODIS Seznam.cz, 2003) 

Z obrázku č. 5 je velmi dobře patrné vynětí bývalého zemědělsky vyuţívaného 

pozemku ze zemědělského půdního fondu a začátek výrazného přetváření krajiny. Plocha, 

kterou v roce 2003 zabírala pískovna je vyznačena orámováním. Okolní zpevněné 

i nezpevněné plochy jsou hlavně v suchých obdobích pokryty jemným pískovým prachem. 

 
Obrázek 6: Pískovna BEST Polerady, letecký snímek (GEODIS Seznam.cz 2006) 

Na obrázku č. 6 je zobrazena stejná pískovna, ale po třech letech činnosti. Jak je 

velmi dobře patrné z vyznačení pískovny, její plocha je v roce 2006 jiţ dvojnásobná. 
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Tento způsob získávání plniva do betonu je bez diskuse nešetrný k ţivotnímu 

prostředí, ať jiţ samotnou přeměnou krajiny, čerpáním neobnovitelných zdrojů, tak rovněţ 

nutností pouţívání těţké techniky a vypouštěním oxidu uhličitého do ovzduší. 

Umělé kamenivo se získává z průmyslového nebo stavebního odpadu. Z odpadu 

energetických závodů se pouţívá energetický popílek nebo škvára, z hutních závodů pak 

struska a vysokopecní struska. Vhodným umělým kamenivem je rovněţ drcený beton 

(Dvořák, Kvítek, Slabý, 1996). 

Mnoţství přijaté tříděné stavební suti na skládku CELIO od roku 1998 aţ do dnes je 

graficky znázorněno na obrázku č. 7. Z grafu je patrné, ţe v letech 1998–2003 bylo 

kamenivo vzniklé demolicí, nebo jinými stavebními úpravami převáţně ukládáno na tuto 

skládku. V roce 2004 je však zaznamenán velký nárůst ukládané stavební suti. Od roku 2005 

se jiţ ale stavební tříděná suť dále zpracovává, coţ má za důsledek menší mnoţství ukládané 

stavební suti a tím i energetickou a ekologickou úsporu na výrobu nového kameniva.  

 
Obrázek 7: Přehled převzatých odpadů společností CELIO a. s. (CELIO, 2009) 

Pojivo (cement) je anorganické hydraulické práškové pojivo, které při smíchání 

s vodou vytváří kaši tuhnoucí a tvrdnoucí v důsledku hydratačních reakcí a procesů. 

Průběh hydratace základních slínkových materiálů lze popsat následujícími rovnicemi: 

minerál slínek + voda     → hydratovaný materiál 
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2222223 1 OHCaOHnSiOCaOOHnSiOCaO             (1) 

trikalciumsilikát + voda  → dikalciumhydrosilikát + hydroxid vápenatý 

        (alit) 

222222 1 OHCaOHmSiOCaOOHmSiOCaO             (2) 

dikalciumsilikát + voda  → monokalciumhydrosilikát + hydroxid vápenatý 

      (belit) 

OHOAlCaOOHOAlCaO 2232323 66                (3) 

trikalciumaluminát      →    trikalciumhydroaluminát 

Při chemické reakci cementu s vodou vzniká teplo, které se nazývá hydratační 

teplo. Závisí především na chemickém sloţení cementu, mnoţství minerálů a na jemnosti 

mletí. Optimální okolní teplota je pro průběh hydratace cementu 15 aţ 25 °C. Při niţších 

teplotách se průběh hydratace zpomaluje a při teplotě niţší neţ 5 °C hydratace ustává 

(Dvořák, Kvítek, Slabý, 1996). 

Výroba cementu se zkráceně můţe rozdělit do šesti částí včetně expedice a kontroly 

jakosti vyrobeného cementu. Rozpojování horniny, potřebné jako základní suroviny pro 

výrobu, se provádí clonovými odstřely v lomu. Jako příklad zde uvádím lom cementárny 

společnosti LAFARGE, která je nedaleko obce Číţkovice (viz obrázek č. 8).  

 
Obrázek 8: Lom suroviny pro výrobu cementu LAFARGE CEMENT a. s., 2008 (foto Šaravský2007) 
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Vysokokapacitními nakladači a automobily (viz obrázek č. 9) je hornina přepravována 

na drtírnu, ve které se kámen upravuje na potřebnou velikost.  

 
Obrázek 9: Velkokapacitní rypadlo LIEBHERR 984/504 kW, velkokapacitní dampr CATERPILAR 775 

s užitečným zatížením 60 t v lomu LAFARGE Čížkovice LAFARGE CEMENT a. s. 2008 (foto Šaravský2007) 

Z lomu je podrcená surovina dopravována pomocí pásového dopravníku o délce 

2 km do zastřešené surovinové skládky v závodě. 

Ze skládky surovin se dopravuje jiţ podrcená surovina včetně potřebného mnoţství 

korekční sloţky do oběhových surovinových mlýnů, kde je mleta a sušena. Rozemletá 

surovina postupuje přes homogenizační sila do zásobních sil. V průběhu celého výrobního 

postupu jsou prováděny zkoušky, na jejichţ základě lze sloţení suroviny dále upravovat. 

Nejdůleţitějším procesem výroby cementu je výpal slínku. Surovinová moučka 

prochází cyklonovým výměníkem, kde dochází k předehřátí suroviny na teplotu 800 °C, do 

rotační pece. Ve výměníku dochází k vyuţití tepla kouřových plynů a k dokonalému 

zachycení oxidu siřičitého (SO3), který se přemění na neškodný síran vápenatý (CaSO4). 

Pálením na mez slinutí při teplotě 1 450 °C se tvoří umělé, tzv. slínkové minerály. Ze 

slínkového sila se slínek odebírá pro mletí v oběhových cementových mlýnech, kde se 

mele společně s regulátorem tuhnutí (chemosádrovec, energosádrovec), případně dalšími 

sloţkami (struskou, popílkem, odprašky apod.) na jemný prášek tedy cement. Hotový 
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cement je skladován v cementových silech a po přezkoušení kvality se uvolňuje k expedici. 

Cement se expeduje jako volně loţený v autocisternách nebo ve speciálních ţelezničních 

vagónech nebo také balený v papírových pytlích. Naplněné pytle postupují z baličky na 

paletizační linku, kde jsou ukládány na dřevěné palety. Paletovaný cement se dále 

expeduje na nákladních autech nebo v ţelezničních vagónech.  

Kontrolu a řízení jakosti provádí analytická laboratoř, vybavená moderní 

chemickou a fyzikálně mechanickou zkušebnou. Laboratorní zkoušky se nevztahují jen na 

zkoušení hotového výrobku, ale zahrnují také rozbory všech vstupních surovin 

a meziproduktů, lomem počínaje a expedicí konče. Cementárny jsou dnes plně 

automatizovány a řízeny z centrálního velína pomocí výpočetní techniky. 

Cementárny pouţívají jako alternativní palivo drcené pneumatiky, které nejen tímto 

zlikvidují, ale i plně vyuţívají jejich případného popela vznikajícího při pálení. 

Pneumatiky obsahují řadu oxidů a prvků, které při výrobě cementářského slínku pomáhají, 

a zbylou popelovinu pak následně zabudují do slínkových minerálů.  

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

surovinová moučka dosahuje teploty 800 °C, a horké plyny mají teplotu kolem 1 100 °C. 

Při ohřátí pneumatiky na teplotu asi 350 °C se povrch zapálí. Protoţe je parciální tlak 

kyslíku v kouřových plynech nízký, dochází tak k pyrolytickému rozkladu. Vzniká velký 

počet organických sloučenin v plynném stavu a oxid uhelnatý. Tím se vytvoří lokálně silně 

redukční prostředí, které redukuje oxidy dusíku a sniţuje jejich koncentraci v kouřových 

plynech. Organické sloučeniny a oxid uhelnatý v cyklónovém výměníku vyhoří. Jedná se 

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

spalování při niţších teplotách neţ na hlavním hořáku. Dodaný podíl energie na kalcinaci 

je zatíţen výrazně menší emisí oxidů dusíku (NOx), neţ kdyby byla tato energie dodávána 

hlavním hořákem. Výsledkem je tudíţ nejenom úspora paliv na hlavním hořáku, ale 

i sníţení měrné spotřeby paliv na výpal slínku, a také sníţení celkového mnoţství emisí. 

Ţelezné dráty a ostatní anorganické sloţky reagují se surovinou a stávají se také součástí 

slínkových minerálů a mezerní minerální hmoty.  

Pneumatiky, zejména radiální, obsahují 18–20 % ocelového kordu, tedy ţeleza, 

které při výrobě cementářského slínku působí nejen jako součást suroviny, s níţ je nutno 

počítat při výpočtu surovinové směsi. To má za důsledek úsporu přidávání ţelezité korekce 
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a působí tak jako účinný mineralizátor. To má za důsledek sníţení hodnoty tepla, při které 

vzniká eutektika. Tedy tepla, při němţ vzniká první tavenina, a tím představují 

i energetickou úsporu při výrobě. Z jednoho kilogramu pneumatiky se spálením získá 

cca 25 MJ energie a zbude 5–7 % popela, který je zabudován při slinování do pevných 

roztoků slínkových minerálů.  

Obsah chloru je v pneumatikách pro osobní vozy odhadován v rozmezí 0,1–0,3 %. 

Pneumatiky pro nákladní vozy, které jsou zejména vyuţívány, neobsahují chlorbutylový 

kaučuk a obsah chloru je u nich ještě niţší. Fluor se v kaučuku nevyskytuje a ani v dalších 

sloţkách nelze jeho významný obsah předpokládat. Pneumatiky obsahují rovněţ síru, která 

je důleţitým bilančním prvkem pro vlastní provoz rotační pece a souvisejících zařízení. 

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

schopna vázat volné alkálie ve formě síranů. Přebytek síry však zvyšuje tvorbu nálepků ve 

výměnících tepla a není ţádoucí. Obsah síry v pneumatikách však nepřevyšuje 4 % a je 

dán především stupněm vulkanizace kaučuku.  

V případě spalování těţkého topného oleje (TTO), jako základního paliva, problém 

s nedostatečným mnoţstvím síry zřejmě nehrozí. Těţké topné oleje obsahují většinou více 

jak 2 % síry. Spalování pneumatik problematiku tedy bilance síry stabilizuje. Kromě toho 

se v pryţi mohou vyskytovat organické látky na bázi olejů upravující tvrdost či pruţnost 

pryţe. Vzhledem k tomu, ţe v podmínkách cementářské rotační peci dojde k jejich úplné 

destrukci a spálení, není jejich obsah nijak limitován. 

České cementárny v současné době nahrazují přibliţně 7 % spotřebovávaného 

tepla energií ze spalovaných pneumatik, coţ činí přibliţně sedmdesát kilotun ročně. 

Materiálové a energetické vyuţívání pneumatik v cementářských rotačních pecích na 

základě všech dosavadních zkušeností přispívá k úspoře klasických surovin. Jedná se 

o bezodpadové materiálové a energetické vyuţití odpadu. Vyuţívání pneumatik vede 

ke sniţování měrné spotřeby energie na výpal a přispívá sniţování emisí oxidů dusíku 

(Gemrich, Jungmann, 2009). 

Vzhledem k tomu, ţe je cement nedílnou součástí stavebnictví jiţ po mnoho 

století, je důleţité se při výrobě cementu zabývat otázkou vypouštění skleníkových 

plynů z cementáren. Tato otázka je ovšem velmi náročná, vzhledem k tomu jaké jsou 

nedílné součásti uvolňování emisí oxidu uhličitého při výrobě cementu. V následující 
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kapitole se pokusím přiblíţit způsoby uvolňování tohoto skleníkového plynu při výrobě 

cementu a jeho případné reálné omezování, které je moţno pouze získáváním 

alternativních paliv na výpal slínku. 

3.2.1 Emise skleníkových plynů v cementárnách 

Emise oxidu uhličitého (CO2) z výroby cementu poklesly v České republice jiţ 

v období 1990 aţ 2000 o více neţ 23 %, tedy téměř trojnásobek povinnosti českého státu podle 

principů Kjótského protokolu. Vznik oxidu uhličitého je však neoddělitelnou součástí 

technologie výroby cementu. Oxid uhličitý vzniká jednak při rozkladu vápence obsaţeného 

v cementářské surovině (tzv. procesní CO2) a také jako produkt spalování paliva v rotační peci 

(tzv. palivový CO2). Zatímco v oblasti vyuţívání alternativních paliv lze ještě hledat úspory, 

procesní emise oxidu uhličitého z rozkladu vápence, které tvoří téměř 65 %, se jiţ těţce 

regulují. Tyto emise pochází z kalcinace vápence a jsou proto nevyhnutelné.  

Cementárny v současné době podle aktuální statistiky vyuţívají alternativní paliva 

a odpady (tuhé i kapalné) jako náhradu klasických ušlechtilých paliv (zemní plyn ZPN, 

mazut TTO). Sledovaná aktuální náhrada se dlouhodobě průměrně pohybuje v České 

republice kolem 35 aţ 40 % energetické náhrady klasických paliv. Z tohoto uvedeného 

podílu tvoří komunální nebo nebezpečný odpad maximálně jednu čtvrtinu vyuţívaného 

odpadového paliva, tedy podíl těchto odpadů nepřesahuje něco kolem 8 % celkové 

energetické náhrady.  

Nicméně i v této oblasti jsou cementárny znevýhodněny oproti velkým 

spalovacím jednotkám typu spalovny, popřípadě elektrárny, kterým je přílohou č. 1 

k novele zákona č. 695/2004 Sb. v části A. Energetika, 1. Spalovací zařízení 

(s výjimkou spalování nebezpečných nebo komunálních odpadů) se jmenovitým 

tepelným příkonem větším neţ 20 MW umoţněna výjimka při spalování nebezpečných 

nebo komunálních odpadů, tj. za podmínek, kdy spalovací zařízení dané kapacity 

spaluje nebezpečné nebo komunální odpady, být vyjmuty z platnosti tohoto zákona . 

Přesto, ţe cementárny mají navíc, díky vysoké teplotě plamene aţ 2  100 °C, oxidačnímu 

prostředí v rotační peci a dlouhé výdrţi plynů v procesu spalování, mnohem lepší 

vzduchotechnické podmínky pro bezpečnou likvidaci těchto odpadů. Schopnost těchto procesů 

je, na rozdíl od klasických spalovacích zařízení (spalovny, elektrárny), neprodukovat ţádné 



Kamil Šlachta: Dopad výstavby typového rodinného domu na ţivotní prostředí  

18 

2009 

další odpady (popílek, škvára). Lze odhadnout, ţe při poţadovaném zrovnoprávnění by při 

dnešní produkci cca 1 Mt palivových emisí oxidu uhličitého na výpal slínku, a tím i výrobu 

cementu, s vyuţíváním komunálního nebo nebezpečného odpadu uspořilo 80–100 kt emisí 

oxidu uhličitého (Gemrich, Jungmann, 2009). Podíl alternativních a fosilních paliv 

v cementárnách je zobrazen na následujícím obrázku č. 10. 

 
Obrázek 10: Podíl alternativních a fosilních paliv v cementárnách (Gemrich, Jungmann, 2009) 

Z grafu je velmi dobře patrné, ţe nárůst podílu vyuţívání alternativních paliv 

v cementárnách zaznamenal většího nárůstu aţ po roce 2000.  

Jak jiţ bylo zmíněno, emise oxidu uhličitého jsou nedílnou součástí výroby 

cementu a hlavní uvolnění tohoto plynu vzniká při kalcinaci (procesní CO2). Mnoţství 

jednotlivých příčin uvolňování CO2 je uveden v grafu na obrázku č. 11, ze kterého je 

patrný téměř 50% podíl procesního oxidu uhličitého, který je uvolňován při výrobě 

cementu. 
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Obrázek 11: Emise oxidu uhličitého (CO2) v cementárnách (Gemrich, Jungmann, 2009) 

3.3 Keramické výrobky 

Keramika patří mezi výrobky pouţívané po staletí. Cihla spolu se dřevem 

a stavebním kamenem je materiál tak starý jako stavebnictví samo. V Mezopotámii se 

vyráběly hlavně sušené cihly. V Egyptě, Číně a ve starém Římě se pouţívaly pálené cihly, 

které se kombinovaly s kamenem. Starokřesťanská architektura pracovala s pálenou 

lícovou cihlou. K mistrovskému pouţívání pálených lícových cihel dospěla Gotika. Dlaţby 

a obklady na bázi pálené hlíny se pouţívají po staletí, a to jak reţné, tak s glazurou, 

velkorozměrové i mozaikové (Dědek, Vošický, 2002). 

Základem pro výrobu keramických stavebních materiálů je keramická surovina. 

Základní surovinou jsou keramické zeminy. Jsou to jemnozrnné usazeniny průměru 

menšího neţ dva milimetry. Podle velikosti zrna se dělí na jíly, spraše a písky. Ze 

zpevněných sedimentů se vyuţívají jílovité břidlice, jílovce, lupky a slíny. Tyto zeminy 

spolu s přísadami vytváří vhodnou surovinovou směs na přípravu vhodného plastického 

keramického těsta, ze kterého se vytvářejí výrobky poţadovaných tvarů a vlastností.  

Technologie výroby cihlářského zboţí se skládá z několika základních 

operací. Z těţby surovin, jejich úpravy, vytváření, sušení, pálení, třídění a v neposlední 
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řadě expedice. Všechny výrobny keramických výrobků jsou budovány tak, aby jejich 

výroba byla umístěna co moţná nejblíţe dolu na keramické zeminy.  

Jako příklad bych uvedl provoz pro výrobu keramických tvarovek, který je situován 

v severních Čechách mezi městem Bílina a Teplice v těsné blízkosti obce Hostomice nad 

Bílinou, který je zobrazen na obrázku č. 12. 

 
Obrázek 12: Cihelna Hostomice nad Bílinou, letecký pohled směr Bílina (foto Sýkora, 2003) 

Na obrázku č. 12 je viditelný závod s přilehlým dolem cihlářských hlín, nutnými 

skladovacími prostory a dominantní halou výroby. 

Keramické suroviny se nejčastěji těţí povrchovým způsobem v hliništích. Mezi 

cihlářskými surovinami v České republice převládají jako základní sloţky kvartérní hlíny 

různé geneze. Zdrojem přírodních korekčních surovin jsou vesměs uloţeniny 

předkvartérního stáří (Kuţvart et al., 1983, Starý et al., 2006). 

Loţiska vhodných jílů se na území České republiky nacházejí jen v několika 

lokalitách, které jsou vyobrazeny na obrázku č. 13. 
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Obrázek 13: Ložiskové oblasti kaolínů v České republice (Jirásek, Sivek, 2007) 

Na těţbu se pouţívají různé těţební mechanismy, zejména rypadla korečková, 

lopatová, frézy, skrejpry a na přibliţování suroviny buldozery.  

Korečková rypadla mají technologicky přednost v tom, ţe těţí zeminu v drobných 

částicích a plní téţ funkci homogenizačního stroje. Lopatová rypadla jsou vhodná pro 

těţbu zpevněných a zmrzlých zemin, kde se vyţaduje vysoký výkon. Jedním 

z nejdůleţitějších výrobních úseků je úprava surovin. Úpravou je nutné zabezpečit 

odměření jednotlivých surovinových sloţek, jejich dokonalé promíšení, rozemletí na 

potřebnou jemnost (zrno nejméně od 3 mm pro zdící materiály a pod 1 mm pro 

tenkostěnné výrobky), promíšení s přídavkem vody a dosáhnout tak dokonalé 

homogenizace plastického těsta.  

Vytváření je technologický postup, při kterém se z připraveného těsta formují 

rozměry, poţadovaný vnější tvar a vnitřní děrování cihlářského výrobku, které je 

v dnešních poměrech nevyhnutelné. Cihlářské výrobky se u nás vyrábějí téměř výhradně 

z plastického těsta, a to na šnekových nebo vakuových lisech, jedině raţená krytina se 

vytváří z výlisků, které jsou připravovány na razicích lisech. 

Při sušení se především odstraňuje z výlisků nadbytečné mnoţství vody, které by 

při vypalování, vlivem prudké změny teploty, způsobilo deformaci a popraskání výrobku. 
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Voda se z výlisků postupně odstraňuje působením teplého vzduchu, který se vhání do 

prostoru sušáren. V první fázi sušení nastává ve výliscích smršťování. Důleţité je zabránit, 

aby v důsledku vzniklého napětí nevznikly v budoucím výrobku smršťovací trhlinky.  

V druhé fázi sušení dochází k zpevňování výlisku. Z ekonomických a ekologických 

důvodů se na sušení ve značné míře vyuţívá teplo spalin z chladicího pásma vypalovací 

pece. Tím se minimalizuje spotřeba energie na výrobu tepla pro proces sušení. 

K vypalování se dnes pouţívají pece s nepřetrţitým provozem. Stále méně 

pouţívaným typem pecí na vypalování cihlářského zboţí jsou pece kruhové (Hoffmannovy). 

Název kruhová pec nesouvisí s tvarem pece, ale s postupem vypalování. Pec je rozdělena na 

řadu komor a oheň postupuje nepřetrţitě z komory do komory. Výrobky tedy zůstávají 

umístěny na místě. V moderních cihelnách jsou pece tunelové, ve kterých se výrobky 

pohybují na vozících a postupně procházejí pásmem předehřívacím, ţárovým a chladícím. 

Třídění výrobků je důleţité proto, aby se k zákazníkovi nedostaly výrobky, které 

neodpovídají poţadavkům na jejich kvalitu. Nejčastější kritérium na třídění výrobků je 

přesnost rozměrů, rovnost ploch, pravoúhlost hran, výskyt trhlinek, otluky hran a rohů, 

čistota zvuku při poklepu, a povrchová úprava (Dědek, Vošický, 2002). 

Pro konkrétní určení nárůstu výroby keramických výrobků, které jsou u typových 

rodinných domů nejčastěji pouţívány, energetické spotřeby a v důsledku výroby určení 

vypouštění emisí jsem pouţil data z přilehlého závodu, který se nachází v blízké lokalitě 

výstavby rodinného domu. Dle podkladu závodu Hostomice nad Bílinou je za posledních 

pět let nárůst výroby o osm tisíc tun. Energetická spotřeba tohoto závodu je 338 kWh/t 

výrobku. Jednotlivé hodnoty uvolňovaných emisí na výrobu tuny výrobku jsou znázorněny 

v grafu na obrázku č. 14. Tyto emise však nezahrnují svázanou energii, nezahrnují se do 

nich takové činnosti jako je těţba a doprava cihlářských hlín, zpracování příměsí do 

hmoty. Jedná se tedy o emise vypuštěné pouze při procesu sušení a vypalování těchto 

cihelných tvarovek. Z grafu na obrázku č. 14, je velmi dobře patrné, ţe nejzávaţnější 

z provozu cihelny jsou především emise oxidů dusíku a oxidu uhličitého. 
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Obrázek 14: Emise cihelny Hostomice nad Bílinou, zpracováno dle ústní informace p. Sýkory, Wienerberger 

cihlářský průmysl, a. s. Hostomice nad Bílinou 

3.4 Ekologická náročnost stavebních materiálů 

Celkový ekologický dopad jednotlivých hlavních stavebních materiálů včetně 

svázaných energií, tj. suma všech energií vynaloţených na těţbu, výrobu, montáţ 

v přepočtu na běţně pouţívané měrné jednotky ve stavební praxi a hodnoty ekvivalentních 

emisí oxidu uhličitého uvolněných při těţbě, výrobě, dopravě základních stavebních 

materiálů, případně vázaných do hmoty dřeva (Morávek, Tywoniak 2009). 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty vyjadřující objemovou hmotnost jednotlivých 

stavebních materiálů, energetickou spotřebu včetně jejich prvotních materiálů (kamenivo 

do betonu, těţbu suroviny pro výrobu keramických výrobků). Dále je v tabulce uvedená 

energetická spotřeba na výrobu jednoho m
3
 materiálu s uvedením vypuštěného CO2 na 

výrobu jednoho m
3
 materiálu a to se všemi potřebnými kroky pro jejich výrobu. 

U výrobků, jejichţ základ je tvořen z přírodních materiálů (dřevo) jsou zde uvedeny 

hodnoty v záporných jednotkách, jelikoţ je zde zahrnuta vazba CO2 při růstu dřevin. 
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Tabulka 1: Svázaná energie a ekvivalentní emise CO2 hlavních stavebních materiálů (Morávek, Tywoniak 2009) 

Materiál 
Měr.  

jedn. 
kg/m

3
 MJ/kg MJ/měr.jedn. 

CO2 

g/kg 

CO2 

kg/měr.jedn. 

Beton m
3
 2 200 0,69 1 518 103 227 

Celulosa m
3
 45 7,03 316 -907 -41 

Cihelné tvarovky m
3
 850 2,49 2 116 1 760 1 496 

Dřevo  m
3
 500 2,72 1 360 - 1 409 -704,5 

Dřevovláknité desky m
3
 250 13,7 3 425 -183 -46 

EPS m
3
 15 98,5 1 478 3 350 50,3 

Minerální vlna m
3
 40 23,3 932 1 640 66 

Ocelová výztuţ t 7 800 22,7 22 700 935 935 

OSB desky m
3
 650 9,3 6 058 -1 168 -759 

Sádrokartonové desky m
3
 900 4,44 3 996 200 180 

Z výše uvedené tabulky č. 1 je patrné, ţe dnešní trend vyuţívaní keramických 

tvarovek, jako hlavního stavebního materiálu, je oproti kterémukoliv jinému stavebnímu 

materiálu velmi nešetrný k ţivotnímu prostření. Tato skutečnost je patrná v závislosti 

vypuštěného oxidu uhličitého do ovzduší při výrobě těchto tvarovek.  
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4 PROCES REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA 

Výstavbou jakéhokoliv objektu se rozumí veškerá rozsáhlá činnost spojená 

s přípravou a realizací určitého záměru investora. Jedná se o vybudování stavebního díla, 

které je navrţeno pro určitý účel, nebo rekonstrukci a modernizaci jiţ stávajícího objektu. 

Na této činnosti se podílí mnoţství účastníků, kteří musí úzce spolupracovat a vzájemně 

koordinovat svou činnost. Hlavními účastníky procesu výstavby jsou investor, projektant 

a dodavatel stavby. 

Proces realizace stavebního díla lze rozdělit do tří základních fází. Na první místo 

se řadí tzv. přípravná fáze. V přípravné fázi investor ve spolupráci s projektantem definuje 

základní poţadavky na funkci objektu, vypracovávají studii, která umoţní investorovi 

zviditelnění funkční a dispoziční řešení.  

V další fázi je prováděn návrh stavby a projekční činnost. Projektant na základě 

specifikovaných poţadavků a vybrané varianty s přípravné fáze zpracovává dokumentaci 

k územnímu řízení, která je podkladem k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

příslušným stavebním úřadem. V dalším kroku projektant vypracuje projekt ke stavebnímu 

povolení, ve kterém jsou zapracovány podmínky vyplývající z územního rozhodnutí. 

Součástí projektové dokumentace je současně se stavebním řešením i dokumentace 

technického vybavení (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, plyn, vytápěn a v neposlední 

řadě systém poţárních hlásičů) (Hájek a kol, 1995). Pro přehlednost jsou jednotlivé fáze 

výstavby zkráceně uvedeny ve schématu uvedeném na obrázku č. 15. 

Od 1. ledna 2009 musí být součástí projektové dokumentace průkaz energetické 

náročnosti budovy, pokud se jedná o nový objekt, nebo větší změny dokončených budov 

s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m
2
. Tedy takových úprav, které mají vliv na 

energetickou náročnost. Můţe to být například přístavba, úprava obvodového pláště 

(například výměna výplní otvorů nebo zateplení pláště). Průkazy energetické náročnosti 

slouţí pro stavebníky, vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek, kteří jsou 

povinni zajistit splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy. Dokument musí být 

přiloţen při prokazování dodrţení obecných technických poţadavků na výstavbu dle 

Vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
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Obrázek 15: Jednotlivé fáze výstavby (Hájek a kol., 1995) 
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5 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Důleţitost otázky ekologické výstavby rodinného domu by měla být tím větší, čím 

větší je zaznamenáván nárůst výstavby rodinných domů v jednotlivých částech České 

republiky. Vzhledem k celkovému nárůstu výstavby v celé České republice se zaměřím 

pouze na studovanou lokalitu Mostu.  

V lokalitě Most je sice celkový počet zkolaudovaných nových rodinných domů za 

jednotlivé roky poměrně kolísavý, přesto je z jednoduché grafické závislosti na obrázku 

č. 16 patrný, ve srovnání s rokem 2006, poměrně prudký nárůst tohoto druhu výstavby na 

Mostecku a v přilehlých obcích v posledních dvou letech. 

 
Obrázek 16: Počet zkolaudovaných rodinných domů na Mostecku a přilehlých obcí, zpracováno dle ústní 

informace p. Haranta, MÚ Most, 2009 

Návrhy jednotlivých sídlišť rodinných domů jsou prováděny spíše z hlediska 

ekonomického zisku. Konkrétněji řečeno, jednotlivé návrhy jsou řešeny s minimalistickým 

návrhem veřejných ploch. Důsledkem je částečné, nebo úplné vymizení veřejné zeleně 

v určitých lokalitách, kterou nahrazují úzké silnice a chodníky. Ve velmi málo případech je 

uvaţováno se zachováním veřejného prostranství a s veřejnou vzrostlou zelení, která by 

měla plnit funkci ekologického chování a návrhu staveb.  

Na obrázku č. 17 uvádím konkrétní příklady vybudovaných sídlišť bez zachování 

veřejné zeleně v lokalitě Most, konkrétně v ulici V Sadech. 
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Obrázek 17: Ulice V Sadech, Město Most (foto Kamil Šlachta, 2009) 

Z obrázku č. 17 je velmi dobře na první pohled patrný záměr investora této lokality, 

a sice maximalizovat zisk z prodeje pozemků soukromým subjektům. Veřejné prostranství 

je tvořeno pouze zpevněnými plochami. Absence veřejné zeleně způsobuje nejen zvýšenou 

prašnost v lokalitě, současně také nepříznivě působí na člověka i okolní krajinu. 

 
Obrázek 18: Ulice V Sadech, Město Most (foto Kamil Šlachta, 2009) 
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Na obrázku č. 18 je oproti obrázku č. 17 viditelná vzrostlá veřejná zeleň, která plní 

funkci pohlcování vzdušného prachu, v letních měsících chrání faunu i flóru v lokalitě 

a zaručuje příjemné klima i v horkých měsících. 

 



Kamil Šlachta: Dopad výstavby typového rodinného domu na ţivotní prostředí  

30 

2009 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se budu, vzhledem k získání co nejpřesnějších údajů 

ekologického dopadu typového domu, zabývat celkovým rozborem postupu výstavby 

konkrétního rodinného domu, který si přeje investor postavit v  obci Korozluky 

u Mostu. Zaměřím se na jednotlivé kroky, které jsou při výstavbě rodinného domu 

charakteristické.  

Tyto jednotlivé kroky jsou naplánovány dle optimálnějšího řešení s ohledem na 

ekologický dopad a se splněním poţadavků budoucích uţivatelů domu. Vzhledem 

k rozsáhlosti jednotlivých kroků se zaměřím pouze na ten nejzákladnější a nejdůleţitější ve 

výstavbě. Bezpochyby je to vybudování hrubé stavby. Tuto část výstavby se z převáţné 

většiny provádí za pomocí stavebních firem. Hrubá stavba zahrnuje zemní práce, 

vybudování základů, postavení nosného a dělícího zdiva (příček), postavení komína, 

osazení krovu a poloţení střešní krytiny. Všechny tyto části stavby se provádějí hlavně za 

pomoci strojů. Ostatní dokončovací práce jsou prováděny pomocí lidské síly, tedy s téměř 

nulovým dopadem na ţivotní prostředí. 

6.1 Popis lokality 

Zájmový pozemek, který investor získal, za účelem výstavby rodinného domu se 

nachází téměř v extravilánu obce Korozluky. Obec spadá pod stavební úřad města Most. 

Nachází se východně aţ jihovýchodně od města Most u silnice II. třídy č. 15 směr Louny 

(viz obrázek č. 19), v blízkosti chráněné krajinné oblasti (CHKO) „České středohoří", 

rozprostírající se v Severočeském kraji na území okresů Česká Lípa, Děčín, Ústí nad 

Labem, Litoměřice, Louny, Teplice, Most. Hranice CHKO prochází intravilánem obce po 

západním a jiţním okraji. Stávající vyuţití pozemku je vedeno v katastru nemovitostí jako 

orná půda. Pozemek je v současné době bez vyuţití.  
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Obrázek 19: Mapový podklad www.mapy.cz M 1:30 000 (zákres proveden v programu Allplan, 2008) 

Na pozemku ale nejsou prováděny ţádné zemědělské aktivity, takţe je tedy bez 

vzrostlé zeleně, jak je patrné z obrázku č. 20. Zeleň je tvořena pouze navátými travinami. 

Současně je lemován vzrostlými stromy, které lemují obsluţnou komunikaci spojující obec 

Korozluky s obcí Sedlec. Nová výstavba bude v těsné blízkosti stávající zástavby obce. 

 
Obrázek 20: Pozemek určený k výstavbě rodinného domu, (foto Šlachta, 2009) 
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6.2 Metodika hodnocení 

Veškeré výkazy kubatur a jednotlivé výkresy rodinného domu jsem provedl 

samostatně v CAD systému ALLPLAN od firmy NEMETSCHEK, tedy ve stavbařském 

systému pro projektování pozemních staveb. Jednotlivé výkazy jsem generoval z 3D 

modelu geodetického zaměření pozemku a z 3D modelu objektu.  

Při výpočtu ekologického dopadu jsem se zaměřil především na těţkou techniku, 

která je v jednotlivých fázích potřebná, respektive vyuţívána ke zrychlení hrubé výstavby. 

Normové práce prováděné na stavbě jsou generovány z rozpočtového programu KROS 

plus, který udává normové mnoţství provedené práce za jednotku času.  

6.3 Hodnocení ekologické náročnosti jednotlivých částí výstavby 

Cílem diplomové práce je zaměřit se na jednu z fází výstavby, která má 

bezpochyby největší vliv na ţivotní prostředí. Realizace stavby vyţaduje mnoho 

prostředků, které nepříznivě působí na ţivotní prostředí. 

Prvním krokem při započetí výstavby rodinného domu je vţdy výběr lokality 

výstavby, která je určena k výstavbě rodinných domů. Tento první krok je jiţ určen 

v přípravné fázi výstavby. 

Postup výstavby je zpravidla ponecháván na stavebních firmách, na jejich 

moţnostech, bez ohledu na ekologický dopad této výstavby. Ekologická náročnost je tedy 

plně ponechána v rukách stavební firmy. Jednotlivé fáze, které firma provádí, jsou dány 

aktuální vytíţeností stavební firmy. Ve velké míře se stavební firmě ekonomicky vyplatí 

přejíţdět na různá stavební díla, která mají dohodnuta s různými investory, bez ohledu na 

jejich dokončení. Například stroj na zemní úpravy přejíţdí na různé stavby a pak se opět 

vrací na původní, aby dokončil doplňující práce. Stavební firmy tím minimalizují prostoje 

stavebních strojů, které sice spotřebují více paliva přejíţděním, přesto je pro firmy 

ekonomicky výhodnější. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, je dávána přednost velkým ziskům 

bez ohledu na ţivotní prostředí. V následujících kapitolách se pokusím určit správný 

a ekologicky šetrný postup výstavby.  
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6.3.1 Příprava terénu, výkopy 

Ekologická náročnost přípravy terénu pro výstavbu rodinného domu můţe mít 

různou hodnotu. Ovlivňujícím faktorem je rovinatost terénu, výskyt porostů a jejich 

hustota a vzrůst. Převáţná většina pozemků určených k výstavbě rodinných domů je na 

zatravněných plochách. Posuzovaný pozemek, který bude modelován, je tedy určený 

k výstavbě řešeného objektu, a má tedy tento charakter.  

Pozemek je mírně svaţitý. Sklon pozemku je od silnice, směrem od jihu k severu. 

Vzrostlá zeleň se v ploše pozemku nenachází, vyskytují se zde pouze naváté traviny. Podél 

silnice jsou středně vzrostlé stromy, které budou při výstavbě odborně prořezány a budou 

zachovány jako stávající veřejná zeleň. Na severní straně pozemku je lemování určeno 

stromořadím a potůčkem. Vzhledem k velikosti pozemku investor plánuje z 50 % tuto 

plochu vyuţívat k jiným účelům, a sice k chovu pštrosů. Zakládací podmínky na pozemku 

jsou statikem určeny jako standardní. Hloubka ornice je zde do 350 mm. 

Dle sborníku normových prací, který je součástí rozpočtového programu KROS 

plus, jsou pro strojní zařízení určeny objemy sejmuté ornice případně výkop rýh na 

normohodinu. Tedy jaký je objem například vykopaného jednoho m
3
 za jednu hodinu. 

Tento objem je závislý na rozpojitelnosti hornin, která je definována českou státní normou 

ČSN 73 3050 (Zemní práce).  

Z předchozích výstaveb rodinných domů je určena rozpojitelnost zeminy v této 

oblasti na stupeň 3 – tedy snadno rozpojitelné zeminy. Jednotlivý výpis objemů výkopu za 

jednu hodinu práce stroje je uveden v tabulce č. 2. Na základě normových kubatur stroje, 

bude moţné určit mnoţství vypuštěného CO2 při provádění zemních prací. 

Tabulka 2: Normohodiny pro strojní výkop zeminy (KROS plus, 2008) 

Druh výkopu Třída zemin 
Objem 

(m
3
) 

Čas 

(hod) 

Sejmutí ornice 3 1 0,083 

Vyhloubení rýh 3 1 0,426 
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První fází přípravy pozemku je nutné sejmout ornici, coţ je dáno zákonem 

č. 334/1992 Sb. Ochrana zemědělského půdního fondu chráněna. Sejmutá ornice se 

zpravidla ukládá v nedotčené části pozemku a následně se pak pouţije pro finální zahradní 

úpravy (rekultivace staveniště).  

Jak jiţ bylo uvedeno, tloušťka ornice byla stanovena na 350 mm. Podkladem pro 

vypracování objemu sejmuté ornice bylo provedeno tachymetrické zaměření, ze kterého 

jsem provedl digitální model terénu, na jehoţ základě jsem mohl provést výškové usazení 

objektu do terénu. Osazením objektu jsem mohl určit skutečný objem zemních prací, který 

je uveden v následujících odstavcích. Pro svůj výpočet jsem pouţil výškové zaměření 

pozemku zpracovaná Ing. Markem Přemyslem v únoru 2009.  

Před zahájením konkrétních výkopů je nejprve provedeno sejmutí ornice z důvodu 

její ochrany a jejího vyuţití pro zahradní úpravy pozemku. Celkový objem odebrané ornice 

z prostoru staveniště jsem určil provedením inverzního digitálního modelu terénu DMT. 

Následně jsem provedl posunutí tělesa inverzního DMT v ose „Z“ o stanovenou tloušťku 

ornice 350 mm. Odečtením tělesa skutečného terénu od imerzního jsem získal těleso 

o objemu 205,448 m
3
, které znázorňuje odebranou ornici.  

Z důvodu mírné svaţitosti terénu je přípravných prací nutné nejprve provézt 

vyrovnání části terénu. Celková výměra odebrané zeminy pro vyrovnání je 17,69 m
3
, tento 

objem jsem určil odečtením jednotlivých těles základové desky a skutečného terénu. 

Hloubka zaloţení objektu je minimálně 800 mm pod budoucím upraveným terénem. Tato 

hloubka byla statikem určena jako nezámrzná hloubka pro zakládání řešené stavby. Po 

dokončení prací vyrovnání terénu se provádějí rýhy pro základy. Objem vykopané zeminy 

z rýh činí 36,374m
3
, objem jsem určil odečtením objemu tělesa základů od terénu. Celkové 

zobrazení těles se jmenovitými výkazy objemů, které následně pouţiji pro výpočet 

vypuštěného CO2, je vyobrazen na obrázku č. 21.  
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Obrázek 21: Jednotlivá tělesa vzniklá výkopem zeminy se jmenovitými výkazy objemů (Kamil Šlachta, 2009) 

Pro objektivní výpočet vypuštěných emisí oxidu uhličitého jsem oslovil střední 

stavební firmy na Mostecku, které mi stanovily techniku, kterou provádí jednotlivé zemní 

práce při výstavbě rodinných domů. Zemní práce jsou dle podkladů stavebních firem na 

Mostecku zpravidla prováděn strojově. Nejčastěji pouţívaný stroj malých a středních 

stavebních firem je kolové rýpadlo nakladač CAT 432D s čistým výkonem motoru 

67kW/88Ps (viz obrázek č. 22) s velikostí nakládací lopaty 1,03 m
3
, velikost rypadlové lopaty 

0,08–0,29 m
3
.  
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Obrázek 22: Rýpadlo nakladač CAT 432 D (foto Šlachta 2009) 

Motor tohoto stroje dle podkladů výrobce odpovídá emisním poţadavkům 

Směrnice EU 97/68/EC stupeň II. Pro určení emisních limitů uvolněných přípravou pro 

zaloţení rodinného domu vyuţiji proto data evropských limitů pro vypouštění emisí 

mimosilničních dieselových motorů stupeň II, které jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Emise CO2 pro dieselové motory dle směrnice EU 97/68/EC stupeň II (www.katalyzatory.cz) 

Čistý výkon motoru (kW) Emise CO2 (g/kWh) 

130 - 560 3,5 

75 - 130 5,0 

37 - 75 5,0 

18 - 37 5,5 

Emise vzniklé provozem stroje za jednu hodinu lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

Výkon stroje (kW) × emisní limity g/kWh = emise/h 

67 kW × 5 g/kWh = 335 g/h 

Na základě výše provedeného výpočtu lze konstatovat, ţe stroj o čistém výkonu 

67 kW, který splňuje směrnici EU 97/68/EC stupeň II, uvolní svým provozem při 

provádění výkopových prací 335g CO2 za hodinu provozu. 
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Emise vzniklé sejmutím a přemístěním ornice jsou závislé na celkovém objemu 

ornice, časem za který je strojově moţné dle normohodin vyjmout a přemístit 1 m
3
 ornice 

a emisemi vypuštěných při práci stroje v daném čase. 

Čas provozu stroje potřebný pro sejmutí ornice je určen součinem objemu ornice 

a normohodiny stroje na 1 m
3
 ornice, který je uveden v následujícím vztahu: 

Objem ornice × normohodina na jeden = celkový čas provozu stroje 

205,448 m
3
 × 0,083 hod/ m

3
 = 17,052 hod 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, ţe čas, za který je moţno strojově provést 

sejmutí ornice je 17 hod, 3 min a 7 s. 

Stanovení emisí vzniklých při činnosti sejmutí ornice lze vypočítat podle 

následujícího vztahu:  

Celkový čas × emise stroje/hodinu = emise ze sejmutí ornice 

17,052 hod × 0,335 g/hod = 5 712,42g → 5,7 kg CO2 

Na základě výše provedených výpočtů lze konstatovat, ţe stroj pro sejmutí 

a přemístění ornice o celkovém objemu 205.448 m
3
 potřebuje 17 hod, 3 min a 7 s, za které 

vypustí do ovzduší 5,7 kg CO2. 

Emise vzniklé vyrovnáním terénu jsou určeny následujícími vztahy: 

Čas potřebný pro vyrovnání terénu: 

Objem zeminy × normohodina na jeden = celkový čas provozu stroje  

17,69 m
3
 × 0,083 hod/m

3
 = 1,468 hod 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, ţe čas, za který je moţno strojově provést 

sejmutí ornice je 1 hod, 28 min a 5 s. 

Celkový čas × emise stroje/hodinu = emise z vyrovnání terénu  

1,468 hod × 335 g/hod = 491,87 g → 0,5 kg CO2 

Z výše uvedených výpočtů lze konstatovat, ţe stroj pro vyrovnání terénu 

a přemístění zeminy o celkovém objemu 17,69 m
3
 potřebuje 1 hod, 28 min a 5 s, za které 

vypustí 0,5 kg CO2. 
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Emise vzniklé výkopem rýh jsou dány následujícím vztahem: 

Čas potřebný pro výkop rýh: 

Objem zeminy × normohodina na jeden = celkový čas provozu stroje  

36,374 m
3
 × 0,426 hod/m

3
 = 15,495 hod 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, ţe čas, za který je moţno strojově provést 

sejmutí ornice je 15 hod a 27 min. 

Celkový čas × emise stroje/hodinu = emise z výkopu rýh (g) 

15,495 hod × 335 g/hod = 5190,934 g → 5,2 kg CO2 

Na základě výše uvedených výpočtů lze konstatovat, ţe stroj pro výkop rýh 

a přemístění zeminy o celkovém objemu 36,374 m
3
 potřebuje 15 hod a 27 min, za které 

vypustí 0,5 kg CO2. 

Celkový objem vykopané zeminy: 

Ornice + vyrovnání terénu + rýhy = celkový objem výkopu 

205,448 m
3
 + 17,69 m

3
 + 36,374 m

3
 = 259,512 m

3
 

Celkový objem vykopané zeminy tvořené ornicí, vyrovnáním terénu a rýhami je 

tedy 259,12 m
3
. Tento objem je nejmenší moţný pro přípravu zaloţení objektu, vzhledem 

k výšce posazení budoucího objektu, kterou jsem určil optimalizací výkopu a stanovenou 

únosností zeminy statikem. 

Celkové hodnocení vypuštěných emisí oxidu uhličitého jsem pro větší přehlednost 

uvedl v následující tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Celkové objemy vykopané zeminy a uvolněného CO2 při provádění zemních prací. 

Prováděné práce Objem zeminy (m
3
) Uvolněné CO2 (kg) 

Sejmutí a přemístění ornice 205,5 5,7 

Vyrovnání terénu 17,7 0,5 

Výkop rýh 36,4 5,2 

CELKEM 259,5 11,4 



Kamil Šlachta: Dopad výstavby typového rodinného domu na ţivotní prostředí  

39 

2009 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 4 tedy vyplývá, ţe v poměru vypuštěného oxidu 

uhličitého a vykopaného objemu je ekologicky nejnáročnější výkop rýh, který je více jak 

pětkrát náročnější neţli sejmutí ornice a vyrovnání terénu. To znamená, ţe při vypuštění 

1 kg oxidu uhličitého stroj odebere 36 m
3
 ornice, ale pří vypuštění stejného mnoţství oxidu 

uhličitého stroj provede odkop pouze 7 m
3
 zeminy z rýh. Sejmutí ornice je tedy na 

ekologickou náročnost srovnatelné s vyrovnáním terénu, kde na 1 kg oxidu uhličitého je 

odebráno 35 m
3
 zeminy.  

6.3.2 Základy 

Základy jsou nepochybně hlavní a velmi důleţitou částí nejen rodinného domu, 

ale kaţdé stavby. Při nedokonalém zaloţení objektu lze v budoucnu očekávat nechtěné 

problémy se statickou stabilitou objektu. Základy jsou prováděny z betonu, který je přímo 

aplikován do vykopaných rýh. 

Objem betonu potřebný do rýh pro základy je 40,293 m
3
, tento objem je získán 

výkazem výměr z modelu objektu. (viz tabulka č. 5). Rozdíl mezi objemem betonu 

potřebného pro základové pasy a objemem vykopané zeminy je způsoben mírnou 

svaţitostí terénu. Pro finanční, ale i energetickou úsporu, jsem zvolil pouze částečné 

vyrovnání terénu, které je v běţné praxi uplatňováno hlavně z ekonomického hlediska.  

Za účelem docílení rovinatosti horní hrany základových pasů bude pouţito ocelové 

bednění, kterým je z vlastní zkušenosti vybavena převáţná většina stavebních firem 

v lokalitě Most. Energetickou náročnost na výrobu bednění není moţné zohlednit v rámci 

realizace jedné stavby. Stavební firmy pouţívají tato bednění na velkém mnoţství staveb, 

tudíţ zjištění ekologického vyuţití výroby bednění není vysledovatelné v průběhu pěti, ani 

deseti či patnácti let. 

Na základové pasy je navrţena betonová deska o tloušťce 100 mm ztuţena kari sítí 

s velikostí mezer 100 mm × 100 mm a sílou oceli 8 mm, která zajistí celistvost základů 

v místech venkovních teras a soudrţnost s budoucí stavbou. Celkový objem základové 

desky je 23,416 6 m
3
. Objem základové desky je rovněţ určen výkazem z modelu objektu. 

Do emisí vzniklých vybudováním základů jako celku, tedy včetně základové desky 

je nutné zahrnou i emise vypuštěné při výrobě ocelové výztuţe, která je do základové 

desky umístěna. Ocelová výztuţ v základové desce má celkovou plochu 234,17 m
2
. Kari 
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výztuţ průměru 8 mm je na trhu dostupná v rozměrech 2×3 m o celkové váze 32,5 kg, 

plocha kari výztuţe je tedy 6 m
2
 (www.stavebniny-cihla.cz). 

Váha kari sítě je na 1 m
2 

rovna podílu váhy a plochy, coţ činí celkem 5,42 kg/m
2
.  

Celková váha výztuţe tedy bude: 

234,17 × 7,9 = 1 849,934 kg → 1,85 t 

Celkové zhodnocení energetické náročnosti provedení základových pasů pro 

zaloţení objektu a uvolněného oxidu uhličitého uvádím pro přehlednost v tabulce č. 5, kde 

je uvedeno celkové mnoţství betonu na základové pasy a desku s celkovým váhovým 

mnoţstvím oceli, která je v základové desce navrţena. Současně je v tabulce uvedeno také 

dílčí i celkové mnoţství vypuštěného CO2 pro výrobu základů na řešený rodinný dům. 

Tabulka 5: Celkové objemy betonu pro založení objektu a uvolněného CO2 . 

 Výčet materiálu 
Uvolněné CO2 (kg/m

3
) 

dle tab. č. 1 - beton 
Uvolněné CO2 (kg) 

Základové pasy 40,3 m
3
 

227 

9 148 

Betonová deska 23,4 m
3
 5 312 

Výztuţ betonové desky 1,85t 1 730 

CELKEM   16 190 

Pro srovnání ekologické náročnosti základových pasů a základové desky musím 

nejprve sjednotit objemové, resp. hmotnostní jednotky pouţitých materiálů. Z tabulky č. 1 

z třetího sloupce nám vyplývá, ţe hmotnost betonu je 2,2 t/m
3
. Pouţitím těchto dat se dospěji 

k výsledku, ţe při vypuštění 1 t oxidu uhličitého lze vyrobit 9,7 t betonu. Při stejném 

mnoţství uvolněného CO2 lze tedy získat 7,6 t vyztuţeného betonu kari sítí.  

Z výše uvedených hodnot vyplývá, ţe je ekologicky nešetrné přidávat do betonu 

nepotřebné mnoţství oceli. Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, ţe v praxi se místo přesného 

určení potřebné oceli statickým výpočtem se do betonu přidává oceli o 10 % více. Toto 

chování sice ušetří za podrobný statický výpočet, ale z jiného úhlu pohledu nešetří 

neobnovitelné zdroje a v neposlední řadě i ţivotní prostředí. 
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6.3.3 Izolace spodní stavby proti vodě a zemní vlhkosti 

Izolace spodní stavby se u rodinných domů provádí z modifikovaných asfaltových 

pásů, nebo z fólií z měkčeného PVC. Dokonalé provedení hydroizolace stavby má velký 

vliv na ţivotnost celého objektu. Na základě této skutečnosti je proto velmi důleţité 

kvalitní provedení této izolace, která se provádí pouze za pomocí lidského úsilí. Pro 

hydroizolaci stavby je v celkovém součtu materiálů pouţito zanedbatelné mnoţství, které 

významně neovlivní celkový dopad stavby na ţivotní prostředí. 

6.3.4 Konstrukce nosného zdiva 

Konstrukce nosného zdiva řešeného rodinného domu je na přání investora objektu 

navrţena z cihelného bloku s keramickým střepem s obchodním názvem POROTHERM Si 

(PTH) od firmy Wieneberger. Tyto tvarovky jsou skládány na sebe a ve vodorovné spáře 

se spojují na tepelněizolační maltu nebo na montáţní pěnu. Ve svislém směru se spojují 

bez malty na pero a dráţku, proto se tyto tvarovky doplňují označením P+D. Jak jiţ bylo 

zmíněno v úvodu této kapitoly, investor chce tento systém pouţít z důvodu budoucích 

nízkých nákladů na vytápění. 

Celkový objem pouţitého zdiva pro celou stavbu je určen z půdorysu podlaţí 

objektu domu. Výkaz výměr jednotlivých druhů cihelných prvků a uvolněný oxid uhličitý 

při jejich výrobě je uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Celkové objemy cihelných tvarovek, množství uvolněného CO2 . 

 Výčet materiálu 

(m
3
) 

Uvolněné CO2 

(kg/m
3
) dle tab. č. 1 - 

Cihelné tvarovky 

Uvolněné CO2 (kg) 

PTH 8 P+D 0,1 

1 496 

150 

PTH 11,5 P+D 3,54 5 296 

PTH 17,5 P+D 6,57 1 730 

PTH 25 AKU P+D 15,75 23 562 

PTH 44 Si 56,97 85 227 

CELKEM   115 964 
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Součtem ekologických náročností z tabulek č. 4 (pro výkopy), a č. 5 (pro základy) 

a porovnáním s ekologickou náročností na výrobu zdiva řešeného objektu v poměru 

vypuštěných emisí na metr krychlový, má cihelné zdivo 30× vyšší ekologickou náročnost 

neţ vybudování základů objektu včetně výkopových prací. 

6.3.5 Pozední věnec 

Ztuţující věnce ztuţují budovu a zabraňují vybočení zdi způsobené tahovým 

namáháním, které můţe ve zdivu vznikat a zabraňují i nestejnoměrnému sedání zdiva.  

Pozední věnec je z betonu a je vyztuţen ocelovou výztuţí tvořenou čtyřmi 

vloţkami průměru, který určí statické posouzení. V případě řešeného objektu bude osazena 

výztuţ typového označení R 10 505 průměru 12 mm, která bude zajištěna dvoustřiţným 

trmínkem z výztuţe typového označení E 10 216 průměru 6 mm. Šířka pozedního věnce je 

u řešeného objektu 290 mm. Tato šířka je určena systémem cihelných tvarovek, ze kterých 

bude rodinný dům vystavěn. Ve vnějších zdech bude ţelezobetonový věnec tepelně 

izolován proti vzniku tepelného mostu. Po obvodu objektu se osazuje cihelná tvarovka 

s názvem věncovka, za kterou se vkládá zmíněná tepelná izolace, zpravidla tloušťky 

80 mm. 

Pro výčet ekologické náročnosti zhotovení pozedního věnce, který je uveden 

v tabulce č. 7, jsem provedl výkaz objemu pozedního věnce řešeného objektu z 3D 

modelace věnce. Celkový objem betonu potřebného pro pozední věnec je 4,92 m
3
. Objem 

věncovky a extrudovaného polystyrenu (EPS) činí 0,87 m
3
 pro věncovku a 0,98 m

3
 pro 

EPS. 

Tabulka 7: Celkové objemy pozedního věnce, tepelné izolace, věncovky a množství uvolněného CO2 . 

 
Výčet materiálu 

(m
3
; t) 

Uvolněné CO2 

(kg/m
3
) dle tab. č. 

1  

Uvolněné CO2 (kg) 

Beton 4,92 (m
3
) 227 738 

Ocelová výztuţ 0,5 (t) 935 467,5 

EPS 0,98 (m
3
) 50,3 49,3 

Věncovka 0,87 (m
3
) 1 496 1 301,5 

CELKEM   2 556,3 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe na výrobu vyztuţeného pozedního věnce 

včetně zateplení a věncovky je uvolněno celkem 2,55 t CO2. 

6.3.6 Krov 

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, například 

střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatíţení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na 

nosné stěny stavby (cs.wikipedia.or). 

V současné době nám trendy bydlení v souvislosti s nízkými náklady na 

provozování rodinných domů určují výstavbu jednopatrových rodinných domů 

s neobydleným podkrovím. Tento trend má přímou vazbu i na ekologičtější provedení 

stavby. Není jiţ nutné provádění masivních konstrukcí krovu, které s sebou přinášely vyšší 

poţadavky na těţbu dřevin a dopravu. V dnešní době se stále častěji pouţívají sbíjené 

dřevěné vazníky spojované pomocí ocelových desek s prolisovanými trny (obrázek č. 23). 

Výhodou těchto vazníků je oproti klasickým krovům výrazná úspora řeziva. Uvádí se, 

ţe tato úspora se můţe pohybovat aţ kolem 40 % (www.stresni-vazniky.cz). 

 
Obrázek 23: Sbíjené střešní vazníky (www.archeus.eu) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echa
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99e%C5%A1n%C3%AD_krytina
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Konstrukce krovu posuzovaného rodinného domu bude tvořen příhradovými 

vazníky, které jsou vyobrazeny na obrázku č. 24. Tyto vazníky navrhuji pouţít z důvodu 

výše uvedené úspoře dřeva, současně z důvodu na nízký sklon střešní roviny a nezájem 

investora vyuţívat do budoucna podkroví objektu. Před osazením vazníků bude provedeno 

usazení a ukotvení dřevěných trámků na pozední věnec (pozednice) a po osazení vazníků 

je nutné provedení jejich příčné ztuţení.  

 

Obrázek 24: Drátový model sbíjených střešních vazníků řešeného rodinného domu (Kamil Šlachta 2009) 

Celkový objem dřeva, který bude pouţit na zhotovení vazníků, pozednice a jejich 

ztuţení, jsem určil provedením 3D modelace střešních vazníků (obrázek č. 23) a následným 

výkazem objemu vazníků. Celkový objem dřeva potřebný na výrobu vazníků je uveden 

v tabulce č. 8.  

Tabulka 8: Celkové objemy dřeva, množství uvolněného CO2 . 

 
Výčet materiálu (m

3
) 

Uvolněné CO2 (kg/m
3
)  

dle tab. č. 1 - dřevo 
Uvolněné CO2 (kg) 

Vazníky 7,1 

-704,5 

- 4 995 

Pozednice 0,6 - 423 

Ztuţení vazníků 2,2 - 1 550 

CELKEM   - 6 968 

Vysvětlivky: V záporných hodnotách je zahrnuta vazba CO2 při růstu dřevin 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 8 je zřejmá ekologická výhodnost pouţívání 

dřevěných materiálů. Není ale moţné tvrdit, ţe nadbytečným pouţitím dřeva šetřím ţivotní 

prostředí, jelikoţ je nutné navrhovat a realizovat stavby s maximální úsporou. Bez ohledu 

na skutečnost pouţívání materiálů z obnovitelných, či neobnovitelných zdrojů. 
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6.3.7 Střešní plášť 

Střešní plášť je konstrukce, která nám nemalou mírou zajišťuje i ţivotnost stavby. 

Chrání stavbu před nepříznivými vlivy podnebí, to znamená, ţe chrání stavbu před deštěm, 

sněhem, větrem a slunečnímu záření. Nejčastěji pouţívanou střešní krytinou jsou betonové, 

nebo keramické pálené střešní tašky, které jsou spolehlivou součástí střešního pláště 

a jejich ţivotnost lze odhadovat i na několik stovek let. Na současném trhu stavebních 

materiálů je nesčetný počet výrobců chlubících se nejen kvalitou svých výrobků, 

ale i jejich dlouhou ţivotností, kterou zaručují aţ třicetiletou zárukou kvality. Nejčastěji 

navrhovaná střešní krytina je ze skládaných betonových, nebo keramických tvarovek.  

Investor řešeného objektu si přeje krytinu z keramických tvarovek od firmy 

TONDACH typového označení ROMÁNSKÁ 12. Plocha střešní krytiny je dle výkazu 

výměr 302 m
2
. V technickém katalogu je uvedena spotřeba dané krytiny a její objemová 

hmotnost na m
2
, která činí 11,9 ks/m

2
 o hmotností 3,6 kg/ks, krytina je vyráběna o celkové 

šířce 0,280 m, délce 0,465 m a tloušťce 16 mm.  

Pro výpočet vypuštěných emisí oxidu uhličitého tedy musím určit objem krytiny. 

Z důvodů eliminace překrývání jednotlivých tašek v celkovém objemu střešní krytiny 

nejprve určím objem jedné tašky. 

Objem jedné tašky lze určit následujícím vztahem: 

Š × D × TL. = objem tašky 

0,280 (m) × 0,465 (m) × 0,016 (m) = 0,002 1 (m
3
) 

Z výše uvedeného výpočtu lze konstatovat, ţe objem jedné střešní tašky činí 

0,002 1 m
3
. 

Z podkladů technických listů výrobce, následně určím počet kusů potřebných 

k pokrytí střechy.  

Počet kusů k pokrytí střechy lze určit následujícím vztahem: 

celková plocha × počet ks na m
2
 = počet kusů celkem 

302 (m
2
) × 11,9 (ks/ m

2
) = 3 593,8 ks 
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Z výše uvedených výpočtů pak provedu určení celkového objemu střešní krytiny. 

dle následujícího vztahu: 

objem jedné střešní tašky × počet střešních tašek = objem střešních tašek 

0,002 1 (m
3
) × 3 593,8 (ks) = 75,5 (m

3
) 

V následující tabulce č. 9 uvádím vypočtené celkoví objemy keramických střešních 

tvarovek a s tím související uvolnění oxidu uhličitého. 

Tabulka 9: Celkové objemy keramických střešních tvarovek, množství uvolněného CO2 . 

 
Výčet materiálu (m

3
) 

Uvolněné CO2 (kg/m
3
)  

dle tab. č. 1 - Cihelné tvarovky 
Uvolněné CO2 (kg) 

Střešní tašky 75,5 1 496 112 948 

CELKEM   112 948 

Z hodnot uvedených v tabulce č 9 je zřejmé, ţe pro výrobu střešní krytiny na řešení 

rodinný dům je uvolněno téměř stejné mnoţství CO2, jako pro nosné zdivo.  

6.4 Celkové hodnocení výstavby posuzovaného rodinného domu 

Celkové mnoţství vypuštěného oxidu uhličitého pro výstavby hrubé stavby 

rodinného domu za jednotlivé části stavby je vyobrazeno v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Celkové množství uvolněného CO2 za jednotlivé části stavby 

Prováděné práce Uvolněné CO2 (t) 

Výkopové práce 0,01 

Základy objektu 16,2 

Zdivo objektu 116 

Pozední věnec 2,56 

Konstrukce krovu -6,97 

Střešní krytina 112,95 

CELKEM 240,75 

Vysvětlivky: V záporných hodnotách je zahrnuta vazba CO2 při růstu dřevin 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe pro výstavbu hrubé stavby typového rodinného 

domu pro čtyřčlennou rodinu je vypuštěno 240,75 t oxidu uhličitého. 
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7 ZÁVĚR 

Předloţená diplomová práce se zaměřuje na způsob výroby hlavních stavebních 

materiálů nejčastěji pouţívaných pro výstavbu rodinných domů a na jejich ekologickou 

náročnost, na způsob provádění výstavby rodinných domů s určením ekologického dopadu 

zakládání staveb z pohledu přípravy pro zakládání a určením ekologické náročnosti hrubé 

stavby daného rodinného domu. 

Výsledky lze hodnotit ze dvou aspektů. Prvním hlediskem můţe být porovnání 

ekologického dopadu hrubé stavby rodinného domu s celkovým mnoţstvím emisních 

povolenek pro rok 2008 – 2012, které jsou schváleny pro Českou republiku Evropskou 

komisí. Emisní limit pro Českou republiku byl stanoven na 86,8 miliónů tun oxidu 

uhličitého. Podílem těchto limitů z ekologického dopadu rodinného domu, který činí 

240,75 kg oxidu uhličitého, získáme více jak 360 tisíc rodinných domů, které by mohly být 

vystavěny. 

Z druhého hlediska, které by mělo být důleţitější, je tato ekologická zátěţ 

regulovatelná nátlakem projektanta na investora. Z výsledků ekologické náročnosti 

jednotlivých stavebních materiálů je patrná velká ekologická zátěţ při pouţívání 

keramických tvarovek. Pokud bude těchto tvarovek pouţíváno pouze na důleţité nosné 

části objektu, a na dělící nenosné stěny bude pouţito jiných materiálů, je moţné celkovou 

náročnost sníţit. 

Myslím si, ţe nedílným faktorem výstavby jakéhokoliv objektu by měl být zájem 

o dopad této výstavby na ţivotní prostředí ať jiţ z hlediska energie, tak z hlediska provozu 

stavby pří výstavbě objektů. Pokud jako investor budu zohledňovat pouţití materiálů, 

o kterých mohu tvrdit, ţe jejich výroba je energeticky úsporná, budu se zaobírat otázkou 

ekologické výstavby. Následně budu poţadovat šetrné chování stavební firmy k okolí 

staveniště a k ţivotnímu prostředí, budu uplatňovat takové materiály, které po jejich 

uplynulém funkčním období jsou snadno a nenáročně ekologicky odbouratelné. Současně 

budu trvat na nízké energetické náročnosti hotového objektu. Teprve mohu říci, ţe můj 

dům, který jsem si takovou formou nechal postavit, je nízkoenergetický objekt s nízkým 

ekologickým dopadem na ţivotní prostředí. 
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Nedílnou součástí environmentálního myšlení by měla být snaha výchovy studentů 

jiţ středních škol, ze kterých v budoucnu budou případní projektanti, stavební technici 

případně majitelé stavebních firem. Bohuţel současnosti se na středních školách 

stavebních a myslím, ţe na všech školách není věnováno environmentální výchově mnoho. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe na středních školách je v učebnicích prvního ročníku 

věnováno 1,5 strany velikosti A5+ čtvrté ročníku věnováno pouze 2,5 strany velikosti A5+. 

Samozřejmě jsou v učebnicích pouze všeobecné informace bez jakéhokoliv velkého důrazu 

na jejich důleţitost. 
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