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Úvod  

Elektřina patří k těm mladším oborům fyziky. Její rozvoj nastal po objevení 

Voltova článku v roce 1800. Polovina 19. století byla ve znamení vynálezů různých 

elektrických spotřebičů (generátor, oblouková lampa, žárovka, elektromotor, telefon) a 

jejich zavádění do výroby a domácností. V první polovině 20. století docházelo 

k masovému rozšiřování elektřiny (elektrifikace obcí, stavba elektráren) a v druhé polovině 

se nejdůležitějším objevem stal tranzistor. Tranzistor je základem elektrických obvodů 

používaných ve všech elektronických přístrojích. V současné době je elektřina běžnou  

součástí života lidí v podobě domácích spotřebičů, výrobních a komunikační prostředků a 

zábavní techniky [1].  

Současným trendem v energetice v ČR je výroba elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů jako je voda, vítr, slunce a biomasa. Při výrobě této elektrické energie může nastat 

„blackout“ z důvodů nepravidelné dodávky do sítě. Blackout znamená totální výpadek 

dodávky elektrické energie. Proto je nutné vyrábět elektrickou energii i z neobnovitelných 

zdrojů, které zajistí plynulou dodávku elektřiny ke spotřebiteli. V České republice 

z neobnovitelných zdrojů nejvíce vyrábíme elektrickou energii z uhelných elektráren. 

Proto se v této diplomové práci budou srovnávat environmentální dopady výroby 1 kWh 

elektrické energie v hnědouhelné a černouhelné elektrárně. 

 

 

Cíl diplomové práce: 

1. Posouzení environmentálních dopadů 1 kWh elektrické energie vyrobené 

v hnědouhelné elektrárně ve srovnání s elektrárnou černouhelnou. 
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1. Zmapování energetické situace v České republice 

 V České republice využíváme k výrobě elektrické energie a tepla zdroje 

obnovitelné a neobnovitelné. V roce 2009 se vyrobilo 82 250 GWh elektrické energie 

(hrubá výroba), která se od roku 2008 snížila o 1,5%. Největší podíl produkce elektrické 

energie má přímé spalování hnědého a černého uhlí, a tím se vyrobilo 45 672,4 GWh 

elektrické energie. V porovnání s rokem 2008 se jeho podíl snížil z 57,8 % na 55,5 %, ale 

stále dosahuje nadpoloviční hranice na celkové výrobě elektrické energie. Druhým 

nejvýznamnějším zdrojem je jaderná energie s podílem 33,08 %. Obnovitelné zdroje 

dosáhly zvýšení na 5,66 %. Hrubá spotřeba elektrické energie se o proti roku 2008 snížila 

o 4,8 % z 72 049 GWh na 68 606,2 GWh [2]. 

 

 

Graf č. 1: Výroba elektrické energie v roce 2009 podle paliv a zdrojů [2] 

 

Jak vyplývá z grafu č. 1, největší podíl na výrobu elektrické energie a tepla mají 

uhelné elektrárny. Na území Čech a Moravy provozuje Skupina ČEZ 11 uhelných 

elektráren. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí, proto jsou elektrárny stavěny v 

blízkosti dolů v této lokalitě. Elektrárna Dětmarovice a Energetika Vítkovice spalují uhlí 

černé z Ostravsko – Karvinské pánve.  

V současné době se ve světě z uhlí vyrábí více než 44 % veškeré spotřebovávané 

elektrické energie, v Evropě přibližně jedna třetina. V České republice se uhelné elektrárny 

Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibližně polovinou [3].  
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Státní energetická koncepce České republiky (SEK) byla schválena vládou České 

republiky dne 10. 3. 2004 a patří k základním součástem hospodářské politiky ČR. Vytváří 

podmínky pro spolehlivé a bezpečné dodávky energie z domácích energetických zdrojů 

(hnědé a černé uhlí a obnovitelné zdroje) za přijatelné ceny a její efektivní využití 

související s udržitelným rozvojem [4]. Tento dokument podrobně charakterizuje 

strategické cíle státu v energetickém hospodářství do roku 2030. V únoru 2010 byla SEK 

aktualizována, kde bylo zahrnuto období mezi roky 2030 a 2050, které mají charakter 

strategické vize. 

  

Graf č. 2: Skladba struktury energetického mixu do roku 2050 [5] 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že postupné snižování tuhých paliv kompenzuje růst 

obnovitelných zdrojů energie a energie z jaderných zdrojů. Plynná paliva mírně porostou, 

zatímco kapalná paliva mírně klesnou. 

Při dalších aktualizacích SEK bude nezbytné prověřovat reálné využití 

obnovitelných zdrojů energie v čase, realizovatelnost a náklady předpokládaného scénáře. 

Bude rovněž nutné připravit rezervní plán pro případ jeho nenaplnění. Naplňování priorit a 

cílů Státní energetické koncepce bude vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu v 

tříletých intervalech [5].  
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2. Popis metody LCA 

Posuzování životního cyklu LCA (angl. Life cycle assessment) je analytická 

metoda hodnocení environmentálních dopadů produktů (tj. výrobek, služba, technologie). 

První porovnávání environmentálních produktů bylo realizováno v Midwest Research 

Institute (MRI) a nazývalo se Resource and Environmental Profile Analysis (REPA). Jako 

první si tuto studii v roce 1969 nechala vypracovat společnost Coca-Cola na obalové 

materiály svých nápojů. Začátkem 70. letech výzkumný ústav MRI provedl několik studií 

REPA, většinou zaměřených na odpadové hospodářství a obaly. Během energetické a 

ropné krize v 70. letech stoupl zájem také o vypracování studie zaměřené na suroviny. 

Koncem 80. let zájem neustále stoupal a bylo potřeba studie sjednotit. Společnost 

toxikologie a chemie životního prostředí s dalšími výzkumnými společnostmi a vědeckými 

ústavy v srpnu roku 1990 na workshopu ve Vermontu poprvé použily název Life Cycle 

Assessment (LCA) [6]. 

Studie LCA vychází ze dvou principů: první se nazývá „od kolébky do hrobu“ a 

popisuje životní cyklus produktu od získávání surovin, po jeho výrobu, užití, až po 

konečnou likvidaci. Zatímco druhý princip zvaný „od kolébky k bráně“ popisuje pouze 

fázi získávání surovin a končí opuštěním produktu z výroby. Jeho následné užití a 

odstranění už se neposuzuje. Často se také studie LCA sestavuje s užším zaměřením, 

například pro určitý materiálový nebo energetický tok (spotřeba energie, vody), nebo se 

zaměřuje na určitou část životního cyklu (získávání surovin, výroba produktu, využívání 

produktu spotřebitelem a jeho následné odstranění). Obrázek č. 1 zobrazuje jednotlivé fáze 

životního cyklu produktu [6].  

Obrázek č. 1: Fáze životního cyklu produktu [7]  
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LCA studie se skládá ze 4 základních fází:  

1. definice cílů a rozsahu 

2. inventarizace 

3. hodnocení dopadů  

4. interpretace výsledků 

 

Definice cílů a rozsahu nám jasně definuje, co a jak budeme posuzovat, k čemu 

bude studie sloužit a pro koho je určena.  Inventarizace nám slouží k zjištění a vyčíslení 

vstupů a výstupů do životního prostředí. Sesbíraná data se zpracovávají do inventarizační 

tabulky a posléze vyhodnocují v databázovém softwaru SimaPro7.1. Dopady životního 

cyklu hodnotíme pomocí metody Eco-indicator 99, kde srovnáváme tři základní kategorie 

environmentálních dopadů, a to jsou: dopady na lidské zdraví, kvalitu ekosystému a úbytek 

surovin. Poslední fází studie LCA je interpretace výsledků, která nám slouží k přehledné 

prezentaci zjištěných poznatků [6]. Vzájemný vztah těchto fází je zobrazen na obrázku č. 2 

 

 

Obrázek č. 2 Schéma posuzování životního cyklu podle normy ČSN EN ISO 14040[8] 

 

Pro vytvoření dobré studie LCA je důležité dostatečné množství a dostupnost 

vstupních dat, které musí být v potřebné kvalitě. Tato data zásadním způsobem ovlivňují 

celý proces a konečné výsledky studie. Získávání těchto dat může být časově i finančně 

náročné [6]. 
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Metoda LCA byla standardizována, aby se předešlo zneužití této studie pro 

marketingové účely. Některé studie LCA byly v důsledku nedostatečné podoby možné 

interpretovat zavádějícím způsobem. Aby k tomuto problému nedocházelo, bylo nutné 

studii standardizovat. Platné standardy LCA popisují jednotný návod, jak by měly studie  

vypadat,  být hodnoceny a publikovány [6].  

 

– ČSN EN ISO 14 040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Zásady a osnova 

– ČSN EN ISO 14 041 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýzy 

– ČSN EN ISO 14 042 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Hodnocení dopadu 

– ČSN EN ISO 14 043 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Interpretace životního cyklu 

– ČSN ISO / TR 14 049 Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 041 

pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy [7] 
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3. Definice cílů a rozsahu 

V první fázi je nutné definovat cíle a rozsah metody LCA. Musíme jasně definovat, 

co a jak budeme posuzovat, pro koho je studie určena, k čemu bude sloužit apod. Kromě 

hlavních cílů poskytne studie LCA i spoustu užitečných informací pro další subjekty nebo 

zainteresované strany. Tyto informace nám pomohou zjistit, kde lze uspořit či snížit emise, 

určit environmentální dopady na konkrétní subjekt nebo vyvíjet nové postupy a 

technologie na nové environmentálně šetrnější produkty. Aby bylo možné studii LCA 

správně  provést, je nutné si nadefinovat několik pojmů: cíl studie, funkce služby, funkční 

jednotka, referenční tok a hranice systému [6]. 

 

3.1 Cíl studie 

Předmětem studie je posouzení environmentálních dopadů 1 kWh elektrické 

energie vyrobené v hnědouhelné elektrárně ve srovnání s elektrárnou černouhelnou. Jedná 

se o veřejnou studii, která může poskytnout informace jak studentům, tak i veřejnosti. 

Kromě hlavního cíle nám studie LCA poskytuje i cíle vedlejší. Ty nám mohou poskytnou 

informace o tom, která kategorie dopadů je při výrobě 1 kWh elektrické energie více 

zasažena, vytváří informační podklady pro další analýzy nebo určuje, v které fázi výroby 

bychom měli snížit množství emisí. 

 

3.2 Funkce služby 

Funkce služby nám udává jasné vymezení, k čemu a za jakých okolností služba 

slouží. Správné nadefinování funkce je pro studii LCA klíčové. V našem případě jde o 

přeměnu určitého množství  hnědého a černého uhlí na 1 kWh elektrické energie v uhelné 

elektrárně [6].  
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3.3 Funkční jednotka 

Funkční jednotka je jednoznačná a měřitelná velikost funkce služby. Poskytuje nám 

základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy produktového systému. Nejčastěji bývá 

uváděna v kilogramech, kusech, litrech za rok nebo m
2
. Jestliže je funkční jednotka 

měřitelná, je měřitelný i referenční tok. Funkční jednotkou je stanoven 1 kWh vyrobené 

elektrické energie v hnědouhelné elektrárně a 1 kWh elektrické energie vyrobené v 

elektrárně černouhelné. 

 

3.4 Referenční tok 

Referenční tok nám udává množství služby, které je potřebné k naplnění funkční 

jednotky. Jde tedy o množství černého a hnědého uhlí na výrobu 1 kWh elektrické energie 

v uhelné elektrárně [6].  

 

3.5 Hranice produktového systému 

Hranice systému určují, která stádia životního cyklu budou do studie LCA 

zahrnuty. Čím jsou hranice systému rozsáhlejší, tím je studie náročnější na množství 

vstupních dat. Slouží k oddělení podstatných a nepodstatných procesů životního cyklu. 

Všechny vstupy a výstupy, vyskytující se v hranici systému, jsou obsaženy ve fázi 

inventarizace a zpracovány do inventarizačních tabulek. 

Hranicí systému je výroba 1 kWh elektrické energie z hnědého a černého uhlí 

v elektrárně. Energetické a materiálové toky, které vstupují a vystupují z jednotlivých 

kroků procesu výroby 1 kWh elektrické energie, jsou následující: 

 

– Skladování uhlí: do tohoto procesu vstupuje doprava uhlí a voda potřebná ke 

zkrápění uhlí. Vystupuje pak prach uvolněný z hromad uhlí při manipulaci a 

odpadní voda po zkrápění uhlí. 

– Předběžná úprava uhlí: při úpravě uhlí nevznikají žádné vstupy ani výstupy. 
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– Příprava uhlí na palivo: stejně jako u úpravy, tak i při přípravě uhlí nevznikají 

žádné vstupy ani výstupy. 

– Spalování prachového uhlí: do procesu spalování vstupuje prachové uhlí a vzduch 

potřebný pro spalování. Vystupuje spodní popel, popílek a teplo. 

– Čištění spalin: při čištění je důležitý vstupující vápenec na mokré odsíření spalin, 

voda na čištění spalin a NH3 potřebný pro selektivní katalytickou redukci. 

Výstupem z čištění spalin je popílek z odlučovače, odpadní voda, sádrovec 

z odsíření a další znečišťující látky SO2, NOx, prach, CO, HF, HCl, NH3. 

– Výroba elektrické energie: do tohoto procesu vstupuje demineralizovaná voda na 

ochlazování páry. Výstupem z procesu je elektrická energie. 

– Vodní hospodářství: do vodního hospodářství vstupuje odpadní voda a vystupují 

z něho NL, sírany, siřičitany, fluoridy, Hg, sirníky, AOX, CHSK, N, Zn, Cr, Cd, 

Cu, Pb, Ni [6]. 
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4. Inventarizační analýza 

Ve druhé fázi LCA, zvané inventarizační analýza, se zjišťují a vyčíslují množství  

materiálových a energetických toků, které do produktového systému vstupují a 

z produktového systému vystupují. Produktovým systémem se myslí proces výroby 1 kWh 

elektrické energie z hnědouhelné a černouhelné elektrárny. Součástí inventarizační analýzy 

je sběr dat a následné vytvoření inventarizační tabulky. Tento soubor dat nazýváme 

ekovektorem. Jedná se o vyčíslení množství spotřebovaných surovin a množství látek 

vstupujících do životního prostředí vyjádřené referenčním tokem. Tzn., že všechny údaje 

v inventarizační tabulce se musí vztahovat na výrobu 1 kWh elektrické energie. Získané 

data se vyhodnocují pomocí softwaru SimaPro7.1 [6].  

Inventarizační tabulka zobrazuje všechny materiálové a energetické vstupy a 

výstupy procházející přes hranice produktového systému do okolního životního prostředí. 

Vytvoření této tabulky je časově velmi náročné na získání všech potřebných dat. Přesnost 

studie je závislá na druhu použitých dat. Data se mohou získávat přímo od provozovatelů 

(primární data) nebo od veřejných zdrojů (sekundární data). V této diplomové práci jsou 

použita data ze sekundárních zdrojů, jako je referenční dokument BREF (tj. referenční 

dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení). 

 

  

4.1 Popis výroby elektrické energie v hnědouhelné a černouhelné 
elektrárně 

 Výrobní zařízení pro výrobu elektrické energie z uhelných elektráren se od sebe 

liší. Odlišnost se projevuje při přípravě paliva pro spalování, v samotných zařízeních pro 

spalování, v různých typech odlučovačů na zachycení znečišťujících látek nebo v 

zařízeních pro odsiřování spalin. Aby bylo porovnání hnědouhelné a černouhelné 

elektrárny co nejpřesnější, zvolil se u obou elektráren stejný proces výroby elektrické 

energie. Tento proces se skládá z:  

– mlýnu na drcení uhlí na prach, 

– kotle s granulační komorou, 
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– elektrostatického odlučovače, 

– selektivní katalytické metody NOx, 

– mokrého odsiřování spalin se sprchovou věží. 

Odlišná je pouze charakteristika spáleného hnědého a černého uhlí. Tuto odlišnost 

zobrazuje tabulka č. 2. 

 

 

Tabulka č. 2: Charakteristika spáleného hnědého a černého uhlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vytvoření přehledné inventarizační analýzy byl proces výroby elektrické 

energie rozdělen do 7 základních kroků podle technologického schématu spalovacího 

závodu a jeho pomocných provozů v Příloze I.  

 

1. skladování uhlí 

2. předběžná úprava uhlí   

3. příprava uhlí na palivo 

4. spalování prachového uhlí 

5. čištění spalin 

6. výroba elektrické energie 

7. vodní hospodářství 

 

Parametr Jednotky Hnědé uhlí Černé uhlí 

výroba el. energie TWh/rok 2,6 2,4 

výroba tepla TJ/rok 1 000 800 

instalovaný výkon MW 700 800 

spotřeba uhlí t/rok 2 938 000 2 336 000 

výhřevnost uhlí MJ/kg 12 22 

obsah síry v uhlí % 0,93 pod 0,5 

odpady ze spalování t/rok 416 000 400 000 

provoz elektrárny hod/rok 5 855 5855 

průtokový objem spalin m
3
/hod 2 000 000 2 000 000 
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4.1.1 Skladování uhlí 

Černé a hnědé uhlí se do elektrárny dostává v závislosti na vzdálenosti od místa 

těžby. Při velkých vzdálenostech se uhlí dopravuje po železnicích, při menších 

vzdálenostech se uhlí dopravuje pásovými dopravníky. V této diplomové práci se 

vzdálenost od místa těžby uhlí až po dovoz uhlí do elektrárny vypočítávala z mapy 

uhelných elektráren umístěných v České republice, viz. Příloha II, které provozuje Skupina 

ČEZ.   

Uhlí se v elektrárnách skladuje na hromadách v otevřeném prostoru, odkud se pak 

dopravuje do spalovacích zařízení pásovými dopravníky. Při skladování a dopravě uhlí 

vzniká prach, proto se hromady skrápějí vodou, pokud není vlhkost uhlí dostatečně vysoká. 

K čištění prachu ve vzduchu nám slouží tkaninové filtry [9]. Všechny vstupy a výstupy 

vznikající při skladování uhlí jsou zobrazeny na obrázku č. 3.  

 

 

Obrázek č . 3: Grafický souhrn vstupů a výstupů při skladování uhlí 

 

Data v tabulce č. 3 jsou získána z mapy uhelných elektráren v Příloze II. V této 

mapě byly naměřeny železniční vzdálenosti přepravy hnědého a černého uhlí z místa těžby 

do elektrárny. Uhlí je po železnici přepravováno v soupravách skládajících se z 25 vozů s 

celkovou kapacitou soupravy 1125 t uhlí [12]. 
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Tabulka č. 3: Vzdálenosti přepravy hnědého a černého uhlí z místa těžby  do elektrárny 

Elektrárna Místo těžby Doprava (Di)  Di 

Hnědé uhlí 

Hodonín Lignitové doly Hodonín 20 km 

20 km 

Chvaletice  Severočeská pánev 35 km 

Poříčí  Severočeská pánev 40 km 

Mělník Severočeské a západní doly 20 km 

Ledvice Důl Bílina 10 km 

Počerady Severočeská pánev 20 km 

Tušimice Doly Nástup Tušimice 0 km 

Prunéřov Severočeská pánev 15 km 

Tisová  Sokolovská pánev 20 km 

Černé uhlí 

Dětmarovice Ostravsko – karvinská pánev 20 km  

30 km Vítkovice Ostravsko – karvinská pánev 40 km 
 

 

Způsob vypočtení dopravy: 

D = 
iD

U


  (1) 

kde: 

D  množství přepravovaného uhlí  

U  celková kapacita uhlí ve vlakové soupravě o hodnotě 1125 t 

 Di  průměrná hodnota vzdálenosti z místa těžby uhlí do elektrárny 

 

Data o množství vody potřebné ke zkrápění uhlí se nepodařilo získat. Množství 

odpadní vody vzniklé ze zkrápění hromad je zahrnuto do celkového množství odpadní 

vody v kapitole 4.1.7 vodního hospodářství. Stejně tak i prach vzniklý při skladování a 

dopravě je započítán až do celkového množství popílku v procesu čištění spalin v kapitole 

4.1.5. Tabulka č. 4 obsahuje hodnoty vstupů a výstupů při skladování uhlí. 

 

Tabulka č. 4: Vstupy a výstupy při skladování uhlí 

 Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

doprava 56,25 t/km 37,5 t/km 

voda - - 

Výstupy 

prach - - 

odpadní voda - - 
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4.1.2 Předběžná úprava uhlí 

Pečlivým tříděním uhlí docílíme snížení emisí do ovzduší a vody, rovněž také 

snížení zbytkových odpadů. Stálosti paliva dosáhneme promícháváním uhlí různého stáří 

na haldách. Spotřeba uhlí je závislá na jeho výhřevnosti [9]. 

 

4.1.3. Příprava černého a hnědého uhlí na palivo 

Z netříděného uhlí se pomocí magnetického separátoru oddělí větší kovové 

předměty, které by mohly poškodit dopravník. Takto čisté uhlí je bezpečné, hospodárné a 

účinné k využití. Uhlí se přivádí do zásobníků prostřednictvím uzavřených podavačů, kde 

se drtí na prach, suší a potom zavádí do spalovací komory. Mlýny na drcení uhlí se liší 

podle toho, zda se jedná o hnědé nebo černé uhlí. Hnědé uhlí se drtí mlýnem s fukarem. 

Černé uhlí se drtí na prach v kulových mlýnech, nárazových mlýnech, fukarových 

mlýnech, nebo ve válcových a kruhových mlýnech [9]. 

 

4.1.4 Spalování černého a hnědého prachového uhlí 

Prachové uhlí se spaluje v kotli s granulační komorou, kde je vháněno ventilátory 

spolu se vzduchem. U stěny granulační komory se teplota provozuje nízko pod bodem 

tavení popela a teplota ve středu plamene je vyšší než bod tavení částic popela. Pouze malé 

množství popela (<20%) se uchytí na dně jako spodní popel, zbývajících 80% popílku je 

unášeno spalinami do odlučovače. Po shoření paliva padá část popela do spodního prostoru 

ohniště, kde je pak dopravována a uložena na úložiště odpadu. Tento druh odpadu se 

nazývá „vedlejší produkt“, který je certifikován a využíván ve stavebnictví jako přísada do 

cementu nebo betonu [9].  Obrázek č. 4 znázorňuje všechny vstupy a výstupy z procesu 

spalování prachového uhlí.  
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Obrázek č . 4: Grafický souhrn vstupů a výstupů při spalování uhlí 

 

Množství hnědého a černého uhlí na výrobu 1 kWh elektrické energie je potřeba 

dopočítat z denní spotřeby obsažené v referenčním dokumentu BREF. 

 

Způsob vypočtení množství uhlí:       

N

Pm
m denBREF           (2) 

kde: 

m  množství uhlí na výrobu 1 kWh elektrické energie 

mBREF  množství spotřebovaného uhlí za 1 den 

Pden  provoz uhelné elektrárny o hodnotě 365 dní/rok 

N   množství vyrobené elektrické energie o hodnotě:  

              2,6 TWh/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

              2,4 TWh/rok pro černouhelnou elektrárnu   

Data o množství vzduchu, které se vhání spolu s prachovým uhlím do kotle 

s granulační komorou, se nepodařilo získat. Stejně tak jako data o vzniklém množství 

popílku, které odchází do odlučovače. Toto množství je pak zahrnuto v celkovém výstupu 

popílku v procesu čištění spalin v kapitole 4.1.5. 

Vstupy Výstupy Proces 

 

 

Spalování 

uhlí 

 vzduch 

 uhlí  spodní popel 

 popílek 

 teplo 
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V referenčním dokumentu BREF bylo množství tepla vyjádřeno v TJ/rok. 

Abychom zjistili množství tepla vzniklého při výrobě 1 kWh elektrické energie, je potřeba 

toto teplo přepočítat. 

 

Způsob přepočtu tepla na 1 kWh:  

N

Q
Q i           (3) 

kde: 

Q  množství vzniklého tepla při výrobě 1 kWh elektrické energie 

Qi  vyrobená tepelná energie o hodnotě:  

              1000 TJ/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

                        800 TJ/rok pro černouhelnou elektrárnu 

N   množství vyrobené elektrické energie o hodnotě:  

              2,6 TWh/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

              2,4 TWh/rok pro černouhelnou elektrárnu   

 

Množství spodního popela bylo vyjádřeno v referenčním dokumentu BREF v t/rok. 

Bylo potřeba toto množství podle vzorce (4) přepočítat na množství popela vzniklé při 

výrobě 1 kWh elektrické energie.                    

 

Způsob přepočtu spodního popela:  

N

M
M BREF        (4) 

kde: 

M  množství spodního popela vzniklé při výrobě 1 kWh elektrické energie 

MBREF  množství spodního popela 

N   množství vyrobené elektrické energie o hodnotě:  

              2,6 TWh/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

              2,4 TWh/rok pro černouhelnou elektrárnu   
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Tabulka č. 5: Vstupy a výstupy při spalování uhlí  

 Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

uhlí 1,13 kg 0,973 kg 

vzduch - - 

Výstupy 

teplo 384,6 kJ 333,3 kJ 

spodní popel 22 g 25 g 

popílek - - 

 

4.1.5 Čištění spalin 

Spaliny vycházející z kotle s granulační komorou jsou čištěny ve třech krocích: 

zachycení tuhých částic v elektrostatickém odlučovači, odstranění NOx pomocí selektivní 

katalytické redukce a mokré odsíření spalin se sprchovou věží. 

Elektrostatický odlučovač – zachytává popel ve formě polétavého popílku, který odchází 

z topeniště. Účinnost je 98%. Polétavý popílek se využívá ve stavebnictví. 

Selektivní katalytická redukce NOx – jde o techniku koncového čištění ke snižování emisí 

NOx ve spalinách. Tato metoda se uplatňuje pouze u zařízení na spalování černého uhlí, 

protože tvorba emisí NOx u spalování hnědého uhlí je poměrně nízká. NH3 jako redukční 

činidlo se vstřikuje do spalin před katalyzátorem. Na povrchu katalyzátoru dochází při 

teplotě mezi 170
o
C a 510 

o
C k redukci NOx.  

Mokré odsiřování spalin se sprchovou věží – tato metoda se využívá k odstranění 

sloučeniny síry mokrou vypírku vápencem. Popel a odpadní zbytky z odsiřování spalin se 

využívají jako přísady při výrobě cementu a betonu, k rekultivaci dolů nebo ke stabilizaci 

odpadů. Jako další vedlejší produkt je sádrovec, který se používá k výrobě sádrokartonu. 

Vyčištěné spaliny pak odchází komínem ven do ovzduší [10]. Grafický souhrn vstupů a 

výstupů při čištění spalin je zobrazen na obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Grafický souhrn vstupů a výstupů při čištění spalin 

 

 

Množství vody a NH3 vstupujících do procesu čištění spalin se nepodařilo získat. 

NH3 se používá pouze u čištění spalin v černouhelné elektrárně. Množství NH3 je 

vyjádřeno jako součást vzniklých emisí do ovzduší. Množství vápence potřebného 

k mokrému odsíření spalin bylo v referenčním dokumentu BREF vyjádřeno už v měrné 

spotřebě, tzv. že množství vápence už bylo vyjádřeno v g/MWh.  

Množství vzniklé odpadní vody z procesu čištění spalin je součástí vodního 

hospodářství v kapitole 4.1.7. Vzniklé vedlejší produkty (popílek a sádrovec) se vypočítají 

podle vzorce (4).  
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Vzniklé emise do ovzduší byly získány z referenčního dokumentu BREF, 

vyjádřeny v g/Nm
3
. Data bylo nutné přepočítat na množství emisí vzniklých při výrobě          

1 kWh elektrické energie. K tomuto výpočtu nám slouží vzorce (5), (6) a (7). 

 

Výpočet průměru hodnot:        

Sprům =   · SBREF               (5) 

kde: 

Sprům  průměrná hodnota z referenčního dokumentu BREF 

SBREF  hodnota z referenčního dokumentu BREF 

 

 

Způsob výpočtu emisí do ovzduší za 1 rok: 

S = Sprům · Thod · Phod         (6) 

kde: 

S  množství vzniklých emisí za 1 rok 

Sprům  průměrná hodnota z referenčního dokumentu BREF 

Thod  průtokový objem spalin o hodnotě 2 000 000 m
3
/hod 

Phod  provoz uhelné elektrárny o hodnotě 5 855 hod/rok 

 

 

Způsob přepočtení emisí na 1 kWh: 

N

S
Z             (7) 

kde: 

Z  přepočet emisí na 1 kWh vyrobené elektrické energie 

S  množství emisí za 1 rok 

N   množství vyrobené elektrické energie o hodnotě:  

              2,6 TWh/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

              2,4 TWh/rok pro černouhelnou elektrárnu   
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Tabulka č. 6: Vstupy a výstupy při čištění spalin 

 Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

vápenec 31400 mg 22135 mg 

voda - - 

NH3 - - 

Výstupy 

popílek 83 g 125 g 

sádrovec 55 g 16,7 g 

odpadní voda - - 

SO2 1019,7 mg 663,567 mg 

NOx 770,908 mg 683,083 mg 

prach 39,033 mg 34,154 mg 

CO 453,762 mg 87,825 mg 

HF 4,8791 mg 7,8066 mg 

HCl 4,88 mg 73,187 mg 

NH3 - 1,61 mg 
 

 

 

4.1.6 Výroba elektrické energie 

Spalováním uhlí vzniká velké množství tepla, které přeměňuje demineralizovanou 

vodu (jsou z ní odstraněny minerální složky) na páru. Vzniklá sytá pára je ohřívána 

spalinami na teplotu až 550 °C a tato tzv. ostrá pára pak proudí do turbíny, kde jejím 

lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Generátor, který je pevně spojen 

s turbínou, se také roztáčí a přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. Pára 

vycházející z turbíny je vedena do kondenzátoru, kde zkondenzuje a vrací se zpět do kotle. 

Elektrická energie vyrobená z generátoru má napětí 10-15 kV, proto se odvádí do 

blokového transformátoru, kde se transformuje na velmi vysoké napětí (400 kV) a putuje 

do rozvodné sítě [11]. Souhrn všech vstupů a výstupů vznikajících při výrobě elektrické 

energie je znázorněn na obrázku č. 6. 
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Obrázek č . 6: Grafický souhrn vstupů a výstupů výroby elektrické energie 

 

V referenčním dokumentu BREF bylo množství spotřebované demineralizované 

vody vyjádřeno v m
3
/hod. Abychom zjistili množství spotřebované demineralizované vody 

pro výrobu 1 kWh elektrické energie, je potřeba tuto vodu přepočítat. 

 

Výpočet množství spotřebované demi. vody pro výrobu 1 kWh : 

N

KK
K iM

V


             (8) 

kde: 

KV  množství demi. vody potřebné pro výrobu 1 kWh elektrické energie 

KM  množství demi. vody potřebné na spotřebu 1 t uhlí  0,00023480 m
3
/hod 

Ki  množství spáleného uhlí  o hodnotě:  

                        2 938 000 t/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a 

                        2 336 000 t/rok pro černouhelnou elektrárnu   

N   množství vyrobené elektrické energie o hodnotě:  

              2,6 TWh/rok pro hnědouhelnou elektrárnu a  

              2,4 TWh/rok pro černouhelnou elektrárnu   

 

 

Vstupy Výstupy Proces 
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Tabulka č. 7: Vstupy a výstupy při výrobě elektrické energie  

 

 Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

demi. voda 0,001553 m
3
 0,0013381 m

3
 

   

Výstupy 

el. energie 1 kW 1 kW 
 

 

4.1.7 Vodní hospodářství 

Při provozu velkých spalovacích zařízení vzniká velké množství odpadní vody, 

kterou je nutno monitorovat a čistit. Vyčištěné odpadní vody se vypouští do prostředí řek a 

jezer. Hlavními zdroji odcházející ze spalovacího zařízení jsou: 

 

– chladící voda, 

– odpadní voda z odsiřovacího zařízení, 

– odpadní voda z plavení strusky a přepravy popela, 

– odpadní voda z ohřívačů vody a vypírání popílku, 

– splašková povrchová voda včetně vody z prostoru skladování paliva [9]. 
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Obrázek č. 7: Grafický souhrn vstupů a výstupů v procesu vodního hospodářství 
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Množství odpadní vody bylo v referenčním dokumentu BREF vyjádřeno v měrné 

spotřebě. Emise do vody ze spalovacího zařízení byly rovněž získány z BREFu, ale bylo je 

nutné přepočítat na množství emisí vzniklé při výrobě 1 kWh elektrické energie. Nejprve 

se u černouhelné elektrárny provedl výpočet podle vzorce (5) a dále se u obou elektráren 

použil vzorec (9).  

 

Způsob výpočtu množství emisí do vody na výrobu 1 kWh: 

 

V = Vprům · Mp          (9) 

kde: 

V  množství emisí do vody na výrobu 1 kWh 

Vprům  průměrná hodnota z referenčního dokumentu BREF 

Mp  měrný průtok odpadní vody o hodnotě:     

                       0,005 m
3
/MWh pro hnědouhelnou elektrárnu a 

                       0,051 m
3
/MWh pro černouhelnou elektrárnu  

 

Tabulka č. 8: Vstupy a výstupy v procesu  vodního hospodářství 

 Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

odpadní voda 0,005 dm
3
 0,051 dm

3
 

Výstupy 

NL 0,035 mg 4,692 mg 

sírany 6,5 mg 118,983 mg 

siřičitany 0,0025 mg 1,173 mg 

fluoridy 0,0075 mg 5,151 mg 

Hg - 0,002142 mg 

sirníky - 0,0102 mg 

AOX 0,00015 mg 0,001938 mg 

CHSK 0,096 mg 3,621 mg 

N 0,0085 mg 0,51 mg 

Zn 0,0002 mg 0,051 mg 

Cr 0,0005 mg 0,00051 mg 

Cd 0,00015 mg 0,00051 mg 

Cu 0,00015 mg 0,00051 mg 

Pb 0,0001 mg 0,0051 mg 

Ni 0,00005 mg 0,00102 mg 
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4.2 Inventarizační tabulka 

 

Tabulka č. 9: Inventarizační tabulka pro hnědé a černé uhlí 

  Jednotka Hnědé uhlí Černé uhlí 

Vstupy 

doprava doprava uhlí t/km 56,3 37,5 

spotřeba provoz. médií demi. voda m
3
 0,001553 0,0013381 

  voda   - - 

  vzduch   - - 

spotřeba surovin uhlí kg 1,13 0,97 

  vápenec mg 31400 22135 

  NH3   - - 

Výstupy 

produkty el. energie kW 1 1 

  teplo kJ 384,6 333,3 

emise do ovzduší SO2 mg 941,30 663,57 

  NOx mg 711,61 683,08 

  prach mg 36,03 34,15 

  CO mg 418,86 87,83 

  HF mg 2,43 7,81 

  HCl mg 3,38 73,19 

  NH3 mg - 1,61 

emise do vod odpadní voda dm
3
 0,005 0,05 

  NL mg 0,04  4,69 

  sírany mg 6,50  118,98 

  siřičitany mg 0,00  1,17 

  fluoridy mg 0,01  5,15 

  Hg mg - 0,002142 

  sirníky mg - 0,0102 

  AOX mg 0,00015 0,001938 

  CHSK mg 0,10 3,62 

  N mg 0,0085 0,51 

  Zn mg 0,0002 0,051 

  Cr mg 0,0005 0,00051 

  Cd mg 0,00015 0,00051 

  Cu mg 0,00015 0,00051 

  Pb mg 0,0001 0,0051 

  Ni mg 0,00005 0,00102 

odpady spodní popel g 22 25 

  popílek g 83 125 

  sádrovec z odsíření g 55 16,7 
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5. Analýza rizik 

Předposlední fází LCA je fáze s názvem hodnocení dopadů životního cyklu LCIA 

(angl. life cycle impact assessment). Cílem této fáze je převést ekovektory produktového 

systému na hodnoty jiných veličin, které vystihují míru zasažení jednotlivých problémů 

životního prostředí. Dalším cílem je měřitelně porovnat environmentální dopady 

produktového systému a vzájemně srovnat jejich závažnost pomoci kategorie dopadu. 

Kategorie dopadu je problém v životním prostředí, který vzniká antropogenní činností a ke 

kterému můžeme přiřadit hodnoty z inventarizační tabulky. Kategorie dopadu se dělí na:  

Midpointové, které definovaný problém životního prostředí sledují pomocí 

midpointu. Midpoint je vlastnost látky sloužící k vyjádření míry jejího zásahu do kategorie 

dopadu.  

Edpointové, které definovaný problém životního prostředí sledují na úrovni 

konkrétního projevu (edpointu). Edpoint je sledovaný projev účinku elementárního toku 

prostředí. 

Výběr kategorií dopadu pro konkrétní studii LCA je významný pro její objektivnost 

a komplexnost. Nejčastěji používané kategorie dopadu jsou vypsané v  Příloze V. 

Dopady životního prostředí můžeme hodnotit podle několika metodik LCIA:  

Midpointové - CML-IA, EDIP 97 a TRACI.   

Edpointové – Ekofaktor, Eco-indicator 99 a EPS 2000.  

Kombinace midpointu a edpointu - IMPACT 2002+ a EDIP 2003. 

V této diplomové práci jsou dopady životního prostředí hodnoceny prostřednictvím 

edpointové metody Eco-indicator 99 (H) V2.06 / Europe EI 99 H/A [6]. 

 

5.1 Eco-indicator 99  

Eco-indicator 99 je edpointová metodika, jenž se snaží vyčíslit konkrétní dopady 

jednotlivých elementárních toků na životní prostředí. Seskupuje výstupy z inventarizační 

tabulky do tří základních skupin environmentálních dopadů: lidské zdraví, kvalita 
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ekosystému a úbytek surovin. Příloha VI graficky znázorňuje princip seskupování 

midpointových a edpointových kategorií dopadu.  

Mezi midpointové kategorie dopadu v LCIA metodice Eco-indicator 99 patří: 

Karcinogenní látky – vyvolávají zhoubné bujení u lidské populace. 

Organické látky – vyvolávající u lidské populace respirační nemoci. 

Anorganické látky - vyvolávající u lidské populace respirační nemoci. 

Klimatické změny – jsou pozorované změny v počasí, které můžou mít negativní vliv na 

lidskou společnost.  

Radiace – nepříznivé uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí. 

Úbytek ozónu – vede k většímu propouštění slunečního UV záření na zemský povrch, což 

negativně ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu ekosystému, přírodních zdrojů a lidských 

výtvorů. 

Ekotoxicita – představuje nepříznivé dopady toxických látek na přírodní ekosystémy. 

Acidifikace/Eutrofizace – jsou hodnoceny společně a účinky látek jsou modelovány ve 

vztahu k počtu cílových druhů cévnatých rostlin v zasažené lokalitě. 

Využívání  krajiny – jedná se o výskyt a četnost cévnatých rostlin, které mohou být 

negativně ovlivněny lidskou činností. 

Minerální zdroje – měřítkem pro získání minerálního zdroje je zvolená energie. 

Fosilní paliva - měřítkem pro získání fosilních paliv je zvolená energie. 

 

 

Edpointové kategorie dopadu v LCIA metodice Eco-indicator 99 jsou: 

Lidské zdraví - jsou zde započteny roky života člověka, o které přišel působením 

elementárních toků, započteny jsou i roky neschopnosti v důsledku nemocí vyvolaných 

elementárními toky zaústěnými do prostředí. 

Kvalita ekosystémů - jedná se o celkové poškození biodiverzity, funkčnosti a rovnováhy 

ekosystému.  

Úbytek surovin - je vztažen k množství a kvalitě zbývajících využitelných surovinových 

zdrojů jako je spotřeba minerálních a fosilních surovin [6]. 
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Jakmile se přiřadí elementární toky jednotlivým kategoriím dopadu, nastane fáze 

charakterizace. Charakterizace (angl. characterization) nám vyčísluje velikosti dopadů 

těchto elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Graf č. 3 zobrazuje, která uhelná 

elektrárna má při výrobě 1 kWh elektrické energie největší vliv na dané kategorie dopadu. 

Tato uhelná elektrárna je pak pro jednotlivé kategorie dopadu ohodnocena 100 % a druhá 

uhelná elektrárna je k ní dopočítána. Graf č. 4 je inverzní ke grafu č. 3. 

 
 

Graf č. 3: Velikosti dopadů elementárních toku na edpointové  kategorie dopadu 

 

 

 
 

Graf č. 4: Inverzní graf ke grafu č. 3 
 

Graf č. 5 nám vyčísluje, jak silně se dané elementární toky podílejí na rozvoji 

konkrétní kategorie dopadu. Graf č. 6 je inverzní ke grafu č. 5. 
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Graf č. 5: Elementárních toky podílející se na rozvoji midpointových kategorií dopadu 

 

 
 

Graf č. 6: Inverzní graf ke grafu č. 5 

 

Normalizace (angl. normalization) posuzuje, která kategorie dopadu je při výrobě  

1 kWh elektrické energie z hnědouhelné nebo černouhelné elektrárny výrazněji zasažena, 

viz graf č. 7. Jelikož výsledky indikátoru kategorií dopadu mají různé jednotky, nelze je 

vzájemně porovnat, proto je nutné je převést podle vzorce (10). 
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Převedení výsledků indikátoru kategorií dopadu 

XY

XY
XY

RV

V
NV            (10) 

kde: 

NVXY  normalizovaný výsledek indikátorů kategorie dopadu 

VXY  výsledek indikátorů kategorie  

RVXY  referenční výsledek indikátoru kategorie dopadu pro HA o hodnotě pro: 

  lidské zdraví 0,0154 

  kvalitu ekosystému 5130 

  úbytku surovin 8410 

 

HA je jeden ze tří hodnotových skupin nazývaný hierarchistický hodnotový postoj. 

Vzájemné vztahy jednotlivých hodnotových postojů jsou znázorněny v Příloze VII [6]. 

 

 

Graf č. 7: Zasažení edpointových  kategorií dopadu pří výrobě 1 kWh elektrické energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      31 

Procentuální vyjádření jednotlivých kategorii dopadů je znázorněn na grafu č. 8. 

 

 
 

Graf č. 8: Procentuální vyjádření jednotlivých midpointových kategorií dopadu 
 

 

Při vytváření studie LCA se dnes neobejdeme bez specializované databáze a 

výpočetního softwaru. Databáze obsahují celou řadu běžně používaných procesů, proto 

není potřeba sbírat všechna potřebná data. Čím rozsáhlejší soubor procesů databáze 

obsahuje, tím více usnadňuje práci při sběru dat. V této diplomové práci byla 

použita databáze BUWAL 250, obsažena v knihovně software SimaPro 7.1 [6]. 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      32 

6. Interpretace výsledků 
 

Výstupem LCA studie bývá velké množství dat jak z inventarizace, tak i 

z hodnocení dopadů životního prostředí. Data lze rozdělit do následujících kroků: 

identifikace významných zjištění a formulace závěrů s doporučením. 

 

6.1 Identifikace významných zjištění 

Výstupy z inventarizace nám pomohou dobře identifikovat významná zjištění. 

Jedná se o vhodné strukturování dat do tabulek a grafů, poskytujících vhodný náhled na 

zjištěná data. Strukturalizační tabulka shrnuje výsledky indikátorů kategorií dopadu pro 

jednotlivé procesy výroby 1 kWh elektrické energie. Identifikace významných zjištění při 

výrobě 1 kWh elektrické energie zobrazuje tabulka č. 10 pro hnědouhelnou elektrárnu a 

tabulka č. 11 pro elektrárnu černouhelnou. Pro tuto identifikaci významných zjištění byla 

použita analýza dominance. Ta popisuje procesy výroby elektrické energie, které 

spotřebovávají největší množství surovin nebo produkují největší množství emisí.  

 

ABC analýza dle určitého klíče, například procentuální hodnoty, přidělí každé 

kategorii dopadu v určitém procesu označení, které pak slouží k rychlejší orientaci. 

A - nejdůležitější kategorie dopadu podílející se na více než 50 % v dané fázi procesu 

B – kategorie dopadu se závažným vlivem (25 – 50 %) 

C – důležitá kategorie dopadu (10 – 25 %) 

D – málo důležitá kategorie dopadu (2,5 – 10 %) 

E – kategorie dopadu se zanedbatelným vlivem (pod 2,5 %) [6]. 
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Tabulka č. 10: Identifikace významných zjištění pro hnědouhelnou elektrárnu 

Kategorie dopadů Výroba el. 

energie 

Doprava Demi. 

voda 

Hnědé 

uhlí 

Vápenec 

Karcinogenní látky E C E A E 

Organické látky E A E D E 

Anorganické látky D A E D E 

Klimatické změny E A E C E 

Radiace E E E A E 

Úbytek ozónu E A E D E 

Ekotoxicita E A E C E 

Acidifikace/Eutrofizace D A E E E 

Využívání krajiny E E E A E 

Minerální zdroje E E E A E 

Fosilní paliva E A E C E 
 

 

Tabulka č. 11: Identifikace významných zjištění pro černouhelnou elektrárnu 

Kategorie dopadu Výroba el. 

energie 

Doprava Demi. 

voda 

Černé 

uhlí 

Vápenec 

Karcinogenní látky E C E A E 

Organické látky E A E D E 

Anorganické látky D A E D E 

Klimatické změny E A E C E 

Radiace E E E A E 

Úbytek ozónu E A E D E 

Ekotoxicita E A E B E 

Acidifikace/Eutrofizace D A E E E 

Využívání  krajiny E E E A E 

Minerální zdroje E E E A E 

Fosilní paliva E A E C E 

 

6.2 Formulace závěrů a doporučení 

Cílem diplomové práce bylo srovnání výroby 1 kWh elektrické energie z hnědého 

uhlí a výroba 1 kWh elektrické energie z černého uhlí. Hnědouhelná elektrárna více 

zatěžuje životní prostředí než elektrárna černouhelná. Důvodem je menší výhřevnost 

hnědého uhlí o hodnotě 12 MJ/kg, zatímco výhřevnost černého uhlí dosahuje hodnot       

22 MJ/kg. To znamená, že je potřeba většího množství hnědého uhlí pro výrobu 1 kWh 

elektrické energie. 
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Jak můžeme vidět na grafu č. 7, větší vliv na životní prostředí má hnědouhelná 

elektrárna, endpointovou kategorii dopadu - úbytek surovin ovlivňuje nejvíce a nejméně 

kvalitu ekosystému. Lidské zdraví nejvíce ovlivňují anorganické látky, kvalitu ekosystému 

acidifikace/eutrofizace a úbytek surovin nejvíce ovlivňuje spotřeba fosilních paliv. 

Jak vyplývá z tabulky č. 10 a č. 11, mají pro hnědouhelnou i černouhelnou 

elektrárnu jednotlivé kategorie dopadu zanedbatelný vliv pro vápenec a demineralizovanou 

vodu. Při výrobě elektrické energie rovněž nemají kategorie dopadu důležitý vliv. Nejvíce 

zatěžuje životní prostředí doprava, v rámci dopravy jsou emitovány především organické a 

anorganické látky a jsou jí i významně ovlivňovány klimatické změny, úbytek ozónu, 

ekotoxicita, acidifikace/eutrofizace a fosilní paliva. Druhý nejzávažnější proces, který 

zatěžuje životní prostředí je spotřeba uhlí. Nejzávažnější kategorie dopadu při spotřebě uhlí 

jsou karcinogenní látky, radiace, využívání krajiny a minerální zdroje. 

Na základě těchto zjištění bych navrhovala pro výrobu elektrické energie používat 

více černouhelných elektráren než elektrárny hnědouhelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      35 

7. Závěr 
 

Úkolem této diplomové práce bylo posouzení environmentálních dopadů 1 kWh 

elektrické energie vyrobené v hnědouhelné elektrárně ve srovnání s elektrárnou 

černouhelnou. Posouzení environmentálních dopadů se dosáhlo pomoci studie LCA. Tato 

studie je rozdělena do 4 základních fází:  

1. definice cílů a rozsahu 

2. inventarizace 

3. hodnocení dopadů  

4. interpretace výsledků 

V první fázi studie LCA se jasně definovalo, co a jak bylo posuzováno, pro koho 

byla studie určena a k čemu sloužila. Aby bylo možné studii LCA správně provést, bylo 

nutné si nadefinovat několik pojmů (funkci služby, funkční jednotku, referenční tok, a 

hranici systému). 

Součástí inventarizační analýzy bylo sběr dat a následné vytvoření inventarizační 

tabulky. Sbírání dat bylo velmi časově náročné, byly použity data ze sekundárního zdroje 

(referenční dokument BREF). Získaná data se vyhodnocovala pomocí softwaru 

SimaPro7.1.  

Metodou LCIA se měřitelně porovnávaly environmentální dopady produktového 

systému a vzájemně se srovnávaly jejich závažnosti pomocí kategorií dopadu (lidské 

zdraví, kvalita ekosystému a úbytek surovin). Vše se srovnávalo pomocí edpointové 

metody Eco-indicator 99. 

Z grafu č. 3 – 8 vyplývá, že výroba 1 kWh elektrické energie z hnědého uhlí více 

zatěžuje životní prostředí než výroba 1 kWh elektrické energie z černého uhlí. Důvodem je 

jejich rozdílná výhřevnost, která je pro hnědé uhlí 12 MJ/kg a 22 MJ/kg pro uhlí černé. To 

znamená, že při výrobě 1 kWh elektrické energie je potřeba většího množství hnědého uhlí 

než černého.  

 



Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      36 

Seznam použité literatury 

[1] Česko. Řemeslníci. Historie vzniku elektřiny. 2011-04-14. Dostupný na WWW: 

<http://remeslnici.profiweb.cz/historie-vzniku-elektriny/> 

 

[2] Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpráva o plnění indikativního cíle výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2009. 2011-03-16. Dostupný na WWW: 

<http://www.mpo.cz/dokument25358.html> 

 

[3] Česko. ČEZ. Informace o uhelné energetice. 2011-03-16. Dostupný na WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/informace-o-uhelne-

energetice.html> 

 

[4] Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní Energetická koncepce ČR . 

 2011-03-17. Dostupný na WWW: < http://www.mpo.cz/dokument5903.html> 

 

[5] Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktualizace Státní Energetické koncepce – 

únor 2010. 2011-03-17. Dostupný na WWW: <http://www.mpo.cz/dokument5903.html> 

 

[6] KOČÍ, V.: Posuzování životního cyklu. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. 

s.r.o., 2009. 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5. 

 

[7] KRČMA, Miroslav, KOUBSKÝ, Jan, HANUS, Robert. Inovace výrobku a jejich 

systému – příručka LCA, CIR, 2004 

 

[8] ČSN EN ISO 14040: Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Zásady a osnova. Praha: Český normalizační institut, 2006. 36 s. 

 

[9] Česko. Integrovaná prevence a omezování znečištění. Velká spalovací zařízení.  

2011-02-27. Dostupný na WWW: <http://www.ippc.cz/obsah/CF0198> 

 

http://www.mpo.cz/dokument25358.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/informace-o-uhelne-energetice.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/informace-o-uhelne-energetice.html


Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      37 

 

[10] Česko. ČEZ. Jak funguje uhelná elektrárna. 2011-03-05. Dostupný na WWW:  

< http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/flash-model-jak-funguje-

uhelna-elektrarna.html> 

 

[11] Česko. ČEZ. Mapa uhelných elektráren. 2011-04-05. Dostupný na WWW:  

<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/mapa-uhelnych-

elektraren.html> 

 

[12] Česko. Parastroj. Přeprava uhlí. 2011-04-05. Dostupný na WWW:  

< http://www.parostroj.net/katalog/nv/clanky/preprava_uhli/preprava_uhli.php3> 

 

 

 

http://www.parostroj.net/katalog/nv/clanky/preprava_uhli/preprava_uhli.php3


Bc. Veronika Hájková: LCA zaměřený na výrobu energie v uhelné elektrárně 

2011                                                                                                                                      38 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Fáze životního cyklu produktu  

Obrázek č. 2: Schéma posuzování životního cyklu podle normy ČSN EN ISO 14040 

Obrázek č. 3: Grafický souhrn vstupů a výstupů při skladování uhlí 

Obrázek č. 4: Grafický souhrn vstupů a výstupů při spalování uhlí 

Obrázek č. 5: Grafický souhrn vstupů a výstupů při čištění spalin 

Obrázek č. 6: Grafický souhrn vstupů a výstupů výroby elektrické energie 

Obrázek č. 7: Grafický souhrn vstupů a výstupů v procesu vodního hospodářství 

 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Výroba elektrické energie v roce 2009 podle paliv a zdrojů 

Graf č. 2: Skladba struktury energetického mixu do roku 2050 

Graf č. 3: Velikosti dopadů elementárních toku na edpointové  kategorie dopadu 

Graf č. 4: Inverzní graf ke grafu č. 3 

Graf č. 5: Elementárních toky podílející se na rozvoji midpointových kategorií dopadu 

Graf č. 6: Inverzní graf ke grafu č. 5 

Graf č. 7: Zasažení edpointových  kategorií dopadu pří výrobě 1 kWh elektrické energie 

Graf č. 8: Procentuální vyjádření jednotlivých midpointových kategorií dopadu 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Charakteristika spáleného hnědého a černého uhlí 

Tabulka č. 2: Charakteristika spáleného hnědého a černého uhlí 

Tabulka č. 3: Vzdálenosti přepravy hnědého a černého uhlí z místa těžby  do elektrárny 

Tabulka č. 4: Vstupy a výstupy při skladování uhlí 

Tabulka č. 5: Vstupy a výstupy při spalování uhlí  

Tabulka č. 6: Vstupy a výstupy při čištění spalin 

Tabulka č. 7: Vstupy a výstupy při výrobě elektrické energie  

Tabulka č. 8: Vstupy a výstupy v procesu  vodního hospodářství 
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Tabulka č. 9: Inventarizační tabulka pro hnědé a černé uhlí 

Tabulka č. 10: Identifikace významných zjištění pro hnědouhelnou elektrárnu 

Tabulka č. 11: Identifikace významných zjištění pro černouhelnou elektrárnu 

 

 

 


