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Anotace 

Předloţená diplomová práce nazvaná „Zhodnocení vlivu ţeleznic na ţivotní 

prostředí“ se zabývá ţivotním cyklem ţelezničního svršku, který zahrnuje kolejnice, 

kolejnicové podpory, drobné kolejivo a kolejové loţe. Analýza je vypracována pomocí 

metody LCA, principem „od kolébky k bráně“. Tento princip je v průmyslové praxi často 

pouţívaný. Spočívá v kalkulaci ţivotního cyklu produktu od získávání surovin, končí 

ovšem opuštěním výroby. Stadium uţívání produktu a jeho odstraňování proto není 

uvaţováno. Při hodnocení ţivotního cyklu byly provedeny všechny povinné fáze dle platné 

legislativy, normy ČSN EN ISO 14 000 (definice cílů a rozsahu prováděné analýzy, 

inventarizační analýza, analýza vlivu ţeleznic na ţivotní prostředí a interpretace výsledků). 

Analýza vlivu ţeleznic na ţivotní prostředí byla vytvořena pomocí profesionálního 

programu SimaPro. 

 

Klíčová slova: ţivotní prostředí, vliv ţeleznic na ţivotní prostředí, ţivotní cyklus 

produktu, ţelezniční svršek, inventarizační analýza 

 

Summary 

Submitted thesis called „Environmental Impact Analyses of Railways “ is engaged in 

life cycle of superstructure, which includes rails (metals), railroad ties, rail fastening 

system and track ballast. The analysis is processed using the LCA, by the principle of 

„from cradle-to-grave“. This principle is often used in industrial practice. It consists in the 

life cycle casting of a product, from raw material acquisition, but it ends by leaving the 

production, use of the product stage and its removal are not weighed. All obligatory phases 

were performed on Life cycle assessment according to valid legislation, norm ČSN EN 

ISO 14 000 (the goal and scope definitiv phase, the inventory analysis phase, the impact 

assessment phase and the interpretation phase). Analysis of the impact of railways on the 

environment was created using professional software SimaPro. 

 

Keywords: environment, environmental impact of railways, life cycle of product, 

superstructure, inventory analysis 
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Seznam zkratek 

ČD   České dráhy 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DALY   disability adjusted life years 

DZ   dřevařské závody 

EMS   environmentální manaţerské systémy 

EN   evropská norma 

FO   fyzická osoba 

ISO   International Organization for Standardization 

kg   kilogram 

ks   kus 

LCA   (angl. Life Cycle Assessement) posuzování ţivotního cyklu 

LCC   (angl. Life Cycle Costing) hodnocení ţivotního cyklu 

LCI   (angl. Life Cycle Inventory) inventarizace ţivotního cyklu 

LCIA (angl. Life Cycle Impact Assessment) posuzování dopadů ţivotního 

cyklu 

m
2
   metr čtvereční 

MDČR   Ministerstvo dopravy České republiky 

MŢP ČR   Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

OTP   Obecné technické podmínky 

PDF   potentially disappeared fraction 

PO   právnická osoba 

REPA   Resource and Environmental Profile Analysis 

SŢDC, s. o.   Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 

t   tuna 

VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WWW  ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je tím myšlena soustava 

propojených hypertextových dokumentů. (angl. World Wide Web) 

ŢP   ţivotní prostředí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
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1 ÚVOD 

Přístup podniku k problematice ţivotního prostředí je velmi důleţitý, protoţe určuje 

strategii ochrany ţivotního prostředí, kterou bude podnik v praxi realizovat. Existují čtyři 

základní typy přístupu podniku k ochraně ţivotního prostředí: pasivní, reaktivní, 

preventivní a proaktivní. 

Proaktivní přístup podniku k ochraně ţivotního prostředí znamená, ţe podnik sám 

aktivně hledá cesty, kterými by dopad svých činností na ţivotní prostředí neustále sniţoval. 

Proaktivní přístup podniku vede k zavádění environmentálních manaţerských systémů 

(EMS). U některých podniků se tento přístup začal objevovat jiţ na konci 80. let, ale teprve 

v první polovině 90. let se začal ve větší míře aplikovat v praxi. Ochrana ţivotního 

prostředí můţe zlepšit nejen ekonomickou situaci podniku, ale i jeho pozici na trhu a 

přispět ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat a zhodnotit vliv ţelezničního svršku na 

ţivotní prostředí, konkrétně čtyř variant konstrukcí ţelezničního svršku, a to metodou LCA 

(Life Cycle Assessment), tedy posuzování ţivotního cyklu. 

Metodu hodnocení ţivotního cyklu (LCA) lze stručně charakterizovat jako 

systematický postup, jehoţ úkolem je na bázi látkových a energetických toků určit rozsah a 

velikost negativního dopadu určitého produktu na ţivotní prostředí po celou dobu jeho tzv. 

ţivotního cyklu. Pod pojmem negativní dopad výrobku na ţivotní prostředí se pak rozumí 

souhrn negativních vlivů, jimiţ výrobek během svého ţivotního cyklu působí na ţivotní 

prostředí včetně vlivů způsobených manipulačními operacemi (dopravou, skladováním, 

atd.) [37] 

Pro účely sestavování LCA studií je v současnosti k dispozici řada software – 

databázových nástrojů. Liší se ve své orientaci na určité typy problémů, typy 

průmyslových sektorů či okruhy produktů, tedy ve své komplexnosti a zaměření. Pro tuto 

diplomovou práci byl pouţit software SimaPro 7.1 nizozemské společnosti PRé 

Consultants. SimaPro je software určený k modelování ţivotního cyklu, který se zabývá 

vývojem LCA jiţ od roku 1990. Pomocí tohoto programu se podařilo získat přehledné 

údaje v podobě grafů a tabulek. 
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2 VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Ţeleznice patří z hlediska vlivu na ţivotní prostředí k nejšetrnějším druhům dopravy. 

Přesto patří omezování negativních vlivů k hlavním cílům modernizace tranzitního 

ţelezničního koridoru a problematice ochrany ţivotního prostředí je věnována velká 

pozornost od prvních projekčních prací aţ po uvedení stavby do provozu. [16] 

2.1 Ţelezniční doprava v České republice 

Organizace ţelezniční dopravy se změnila přijetím a postupnou realizací zákona č. 

77/2002 Sb., jímţ se mění státní organizace České dráhy na akciovou společnost a zároveň 

se zřizuje Správa ţelezniční dopravní cesty (dále jen ČD a. s. a SŢDC), plnící funkci 

vlastníka ţelezniční dopravní cesty. Zákonem č. 266/1994 Sb. byl umoţněn přístup k 

ţelezniční infrastruktuře dalším licencovaným dopravcům. [11] 

Vybrané charakteristiky ţelezniční dopravy: 

 přeprava těţkých a hromadných zásilek; 

 výhodná na střední a delší přepravní vzdálenosti; 

 větší bezpečnost dopravního systému; 

 větší nezávislost na povětrnostních vlivech; 

 příznivější k ţivotnímu prostředí; 

 nízká energetická náročnost; 

 velmi nízký odpor valivého tření oproti silniční dopravě. 

2.2 Nehody v ţelezniční dopravě 

Dráţní inspekce v posledních letech zaznamenává velmi vysoký počet smrtelných 

nehod na ţelezničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při kaţdé desáté nehodě na 

přejezdu, nyní je to jiţ při kaţdé šesté nehodě. 

V ČR je více neţ osm tisíc ţelezničních přejezdů. Kaţdý musí odpovídat příslušným 

zákonům, vyhláškám a normám. Při dodrţování všech pravidel ze strany účastníků 

silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při několika stech 

nehodách ročně zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního 

provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. [12] 
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Obrázek 1: Ţelezniční přejezd se světelnou signalizací a závorami v Třinci [13] 

 
 

Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika, podle níţ se 

na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichţ je pouze čtvrtina z 

celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod. [12] 

Dráţní inspekce usiluje o to, aby co největší mnoţství těchto přejezdů bylo doplněno 

závorami, příklad takového přejezdu je na následující fotografii. Tento způsob řešení 

úrovňového kříţení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový. 

 

Graf 1: Váţné ţelezniční nehody v letech 2000 – 2010 [10] 
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Grafy č. 1-4 jsem vypracovala z údajů Českého statistického úřadu z let 2000 – 2010. 

 
Graf 2: Počet usmrcených osob v letech 2000 – 2010 [10] 

 

V roce 2011 přišlo na drahách o ţivot 277 lidí. Je to nejvyšší počet v osmileté historii 

Dráţní inspekce. Stoupl i počet závaţných nehod a to aţ trojnásobně. Celkový počet nehod 

se ale sníţil. Klesl i počet střetů na přejezdech. [14] 

 

 

 
Graf 3: Počet těţce zraněných osob na ţeleznici v letech 2000 – 2010 [10] 
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Graf 4: Celková škoda na zařízení ČD (v tis. Kč) [10] 

 
 

Z grafů je patrné, ţe mezi nejkritičtější patří rok 2005, kdy byl nejvyšší počet 

váţných nehod, také nejvyšší počet usmrcených osob a z toho také plynoucí finanční újma 

na zařízení ČD. 

Na následujícím obrázku vidíme ţelezniční mapu ČR, kde jsou znázorněny všechny 

tratě, a to koridory, hlavní, vedlejší a regionální tratě. 

 

Obrázek 2: Ţelezniční mapa České republiky [15] 
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Tato práce se bude zabývat zhodnocením vlivu ţeleznic na ţivotní prostředí, vlivu 

spotřebovaného materiálu a produkovaných odpadů, dle metodiky LCA. Do analýzy LCA 

zahrnuji pouze tzv. kolejový rošt a kolejové loţe. Kolejový rošt tvoří kolejnice, praţce a 

drobná upevňovadla. Zabývat se budu běţnou kolejí, to znamená, ţe do analýzy nebudu 

zahrnovat výhybky. Všechny tyto části ţeleznice budou vztaţeny na 1 km ţelezniční trati. 

Celková délka ţelezniční sítě ČR je 9619 km, z toho koridorové tratě (UIC 60 na 

betonových praţcích) činí 1450 km (15 %). 

2.3 Ţelezniční svršek 

Ţelezniční svršek je jedna ze dvou základních součástí ţelezniční nebo jiné kolejové 

trati. V podstatě je to konstrukce, která tvoří jízdní dráhu pro pohybující se ţelezniční 

vozidla. Její hlavní funkcí je bezpečné a spolehlivé vedení ţelezničních vozidel za jízdy a 

přenášení dynamického zatíţení na ţelezniční spodek. [33] 

K ţelezničnímu svršku patří: 

 kolejnice; 

 praţce; 

 drobné kolejivo; 

 kolejové loţe; 

 výhybky. 

Na následujícím obrázku je jednoduše zobrazen ţelezniční svršek, ţelezniční spodek 

a jejich jednotlivé části. 

Obrázek 3: Příčný řez konstrukcí ţelezničního svršku a ţelezničního spodku [18] 
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2.3.1 Kolejnice 

Kolejnice neboli kolejové pásy jsou jednou ze základních částí ţelezničního svršku. 

Slouţí k vedení ţelezničních vozidel a přenášení sil na kolejnicové podpory, zpravidla na 

příčné praţce. Po kolejnicích se valí kola vozidel. Kolejnice zajišťuje hladký pohyb 

ţelezničního vozidla. Na elektrifikovaných tratích slouţí jako vodič zpětného vedení. 

Historickým vývojem se ustálil nejpouţívanější tvar, tzv. širokopatní kolejnice. 

Základní tvar příčného řezu se skládá z hlavy, stojiny a paty. 

 

Obrázek 4: Širokopatní kolejnice [20] 

 

A – hlava 

B – stojina 

C - pata 

 

 

 

Typy (tvary) kolejnic se označují zpravidla písmeny a čísly, která vyjadřují hmotnost 

kolejnice v délce jednoho metru. U ČD se pouţívají kolejnice typu UIC 60 a S 49. 

2.3.2 Kolejnicové podpory - praţce 

Kolejnicové podpory neboli praţce jsou mezičlánkem mezi kolejnicemi a kolejovým 

loţem. Jejich úkolem je zejména přenášení sil z kolejnic na kolejové loţe, zajišťování 

stálosti směrové polohy koleje a zajišťování stálé vzdálenosti mezi dvěma kolejnicovými 

pásy – rozchod koleje. [33] 

Rozchod koleje je vzdálenost mezi pojíţděnými vnitřními hranami kolejnic koleje, 

měřené k ose koleje v předepsané hloubce 14 mm pod temenem kolejnice. Existují tyto 

rozchody: 

Normální rozchod
1
 1435 mm 

                                                 
1
 Normální rozchod - tento rozchod je dnes standardem na přibliţně 60 % ţeleznic světa, včetně většiny 

českých. 
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Úzký rozchod 1000 mm, 760 mm (normalizované rozchody pro dráhy polní, 

lesní, důlní, atd.) 

Široký rozchod  1520 mm (1524 mm v Rusku, Finsku) 

Praţce dělíme: 

Podle polohy k ose koleje na podélné a příčné. Podélné praţce se pouţívají 

výjimečně pro speciálně upravené koleje (prohlídkové jámy, dezinfekční stanice, popelové 

jámy apod.) Na ţelezničních tratích jsou běţně pouţívané příčné praţce. Na obrázku č. 5 

vidíme jednotlivé části příčného praţce. [33] 

Podle druhu konstrukčního materiálu hlavně na dřevěné, betonové, ocelové a ze 

syntetických materiálů. 

Obrázek 5: Názvy základních částí příčných praţců [32] 

 

Dřevěné praţce 

Vyrábějí se převáţně z tvrdého dřeva (buk, dub), méně z měkkého dřeva (borovice, 

modřín). Jiné druhy dřeva se v našich zemích neosvědčily. V současnosti se pouţívá 

nejčastěji dřevo dubové. Čela praţců je třeba zajistit proti tvorbě trhlin ţeleznou destičkou. 

Praţce se impregnují, jako impregnační chemikálie byly a jsou pouţívány síran zinečnatý, 

síran měďnatý, karbol, krezol a další látky i jejich směsi Impregnace prodluţuje ţivotnost 

praţců zhruba na dvojnásobek, coţ v praxi znamená celkovou ţivotnost zhruba 20 – 40 let. 

[21;22] 

Kaţdý dřevěný praţec je označen hřebem, kde je vyraţen rok výroby a způsob 

impregnace. Tvar hlavy hřebu označuje materiál praţce, pro dub je to hřeb kruhový. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_zine%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krezol
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Značkovacími hřeby se označuje: 

a) dřevina 

tvar hlavy hřebu trojúhelníkový pro tropické dřeviny 

tvar čtvercový pro   borovici, modřín 

tvar kruhový pro    dub, akát 

tvar šestiúhelníkový pro   buk, habr 

b) způsob impregnace (na hlavě hřebu vyraţené písmeno) 

c) rok impregnace (dvojčíslí na hlavě hřebu) 

d) symbol výrobního nebo impregnačního závodu [33] 

Praţce se impregnují podle ustanovení OTP. Příčné praţce ověřené kontrolorem 

jakosti ČD jsou opatřeny ve střední části úloţné plochy značkovacími hřeby a plastikovými 

značkami. Na obrázku č. 6 vidíme dřevěné praţce. 

Obrázek 6: Dřevěné praţce [21] 

 

 

Betonové praţce 

Betonové praţce mají oproti dřevěným niţší odolnost proti příčným silám. Tyto 

praţce dosahují ţivotnosti aţ 50 let a v současné době se pouţívají praţce z předpjatého 

betonu. V dnešní době se pro stavbu koridorových tratí pouţívají praţce typu B 91S/1. [19] 

Praţce musí mít na určeném místě horní plochy dobře čitelné trvalé plastické značky. 

Obsah značek, jejich velikost a umístění na praţci určuje dokumentace praţce. 
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Na příčném praţci se značí tvar praţce, výrobce, výrobní forma, poloha praţce ve 

formě, rok výroby, datum nebo týden výroby, tvar kolejnice, druh hmoţdinky. [33] 

Obrázek 7: Betonové praţce [21] 

 

Ocelové praţce 

Ocelové praţce mají ţivotnost závislou na intenzitě provozu a korozních 

podmínkách. Velkou nevýhodou je jejich vodivost, která znemoţňuje jejich pouţití 

v kolejových obvodech. Ve srovnání s betonovými praţci mají výraznou výhodu v niţší 

hmotnosti. Ocelové praţce se vyznačují vyšší hlučností. Po roce 2000 nastala určitá 

renesance pouţití ocelových praţců, a to ve formě tzv. praţců „Y“, které se pouţívají 

především v Německu. Ocelovými praţci jsem se nezabývala, jelikoţ jejich pouţití v ČR 

je minimální. 

Obrázek 8: Příčné ocelové praţce jednoduché a typu „Y“ [21] [31] 
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2.3.3 Drobné kolejivo a upevňovadla 

Drobné kolejivo je souhrnný název materiálu slouţícího k upevnění kolejnic 

k praţcům a ke vzájemnému spojení jednotlivých kolejnic. K drobnému kolejivu patří 

zejména podkladnice, vrtule, svěrky, podloţky, šrouby, matice, kolejnicové spojky, hřeby 

a další. Podrobně jsou tyto součásti vypsány v tabulkách č. 10, 11, 12 a 13. 

Obrázek 9: Drobné kolejivo (vlastní fotografie) 

 

Praţce s kolejnicemi a drobným kolejivem tvoří tzv. rošt, který svou tuhostí a 

pruţností musí vytvořit předpoklad pro bezpečnou jízdu vlaku na trati. 

2.3.4 Kolejové loţe 

Kolejové loţe přenáší síly z praţců na pláň
2
 ţelezničního spodku. Vede praţce 

v příčném, podélném a výškovém směru a odvádí a propouští sráţkové vody. Kolejové 

loţe musí být dostatečně pevné, únosné a zároveň vhodně propustné. Musí zabezpečit, aby 

temena obou kolejnicových pásů byla na přímé trati ve stejné úrovni. 

Tloušťka kolejového loţe pod loţnou (spodní) plochou betonového praţce je 

minimálně 350 mm a dřevěného praţce 300 mm. Maximální výška kolejového loţe je 900 

mm. Jako materiál se pouţívá kamenivo přírodní, recyklované, nebo umělé. Vlastnosti 

kameniva určuje norma ČSN EN 13450. [33] 

                                                 
2
 Pláň je horní úroveň ţelezničního spodku a tvoří hranici mezi ţelezničním spodkem a svrškem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_pra%C5%BEec
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Materiálem je z pravidla drcený štěrk (nejčastější, frakce 32/63 mm), nebo kopaným 

štěrkem. Ţivotnost je různá podle druhu (čedičový, znělcový dioritový, porfyrový, 

diabázový, ţulový, z nevrstvených rul atd.) od 10 do 14 let. [29] 

Obrázek 10: Kolejové loţe [24] 

 

2.4 Související legislativa 

Péče o ţivotní prostředí je dána celým souborem zákonů a jejich prováděcích 

předpisů zaměřujících se na ochranu jednotlivých sloţek. Základ legislativních opatření je 

dán Zákonem č. 17/1992 Sb, o ţivotním prostředí. 

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany ŢP a povinnosti 

FO a PO při ochraně a zlepšování stavu ŢP a při vyuţívání přírodních zdrojů. [17] 

Ţivotním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 

včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [17] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
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3 METODA LCA 

Posuzování ţivotního cyklu LCA (angl. life cycle assessment) je analytická metoda 

hodnocení environmentálních dopadů (tj. dopadů na ţivotní prostředí) výrobků, sluţeb a 

technologií, obecně lidských produktů. [1] 

Metoda LCA je zaloţena na skutečnosti, ţe stav ţivotního prostředí je ovlivňován 

charakterem a mnoţstvím látek a energií, jeţ jsou do ţivotního prostředí vnášeny, 

popřípadě z něj odebírány. [2] Zjednodušeně se metoda LCA pouţívá k určení negativních 

vlivů libovolného produktu
3
 na ţivotní prostředí a je jedním z nejdůleţitějších 

informačních nástrojů environmentální politiky. 

 

Obrázek 11: Ţivotní cyklus výrobku a jeho fáze [9] 

 

 

3.1 Historie LCA 

Za základ metody LCA lze povaţovat metodu vyvíjenou v USA na přelomu 60. a 70. 

let. Metoda se nazývala “Zdroje a profilová analýza z hlediska ţivotního prostředí” (angl. 

Resource and Environmental Profile Analysis”, zkráceně REPA). Zaměřovala se na 

hodnocení výrobku z hlediska spotřeby energie a surovin. Její vznik a rozvoj přímo 

souvisel s ropnou krizí, která zvýšila zájem o energetické a surovinové zdroje. Kdyţ se 

počátkem 80. let začala v Evropě věnovat zvýšená pozornost obalové technice, došlo k 

renesanci americké metody REPA. V několika evropských zemích, zejména ve Švýcarsku, 

                                                 
3
 Produktem se rozumí nejen zboţí, ale i sluţba. 
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Německu a Švédsku, se americká metoda začala pouţívat na srovnání různých materiálů 

pouţívaných k výrobě obalů na nápoje. 

Koncem 80. a začátkem 90. let se při posuzování výrobku věnovala stále větší 

pozornost nejen vlivu výrobku na lidské zdraví, ale i jeho negativním vlivům na ţivotní 

prostředí vůbec. Do výpočtu tohoto rozšířeného hodnocení byla kromě spotřeby energie a 

surovin zahrnuta do výpočtu i poslední zbývající ţivotní etapa výrobku, tj. jeho likvidace 

po pouţití a začal se uţívat pojem hodnocení ţivotního cyklu (analýza ţivotního cyklu). 

V poslední době se rozšířil i pojem produkt. Ve skandinávských zemích byly 

vypracovány studie, které pod pojem produkt řadí nejen výrobek a sluţbu, ale i 

technologie, popřípadě celé obsluţné nebo výrobní systémy, jako je např. výroba elektřiny. 

[37] 

3.2 Provádění LCA [1] 

Postup při provádění LCA je rozdělen do čtyř fází: 

 Fáze č. 1: Definice cílů a rozsahu; 

 Fáze č. 2: Inventarizační analýza; 

 Fáze č. 3: Hodnocení dopadů; 

 Fáze č. 4: Interpretace. 

3.2.1 Fáze č. 1: Definice cílů a rozsahu 

Tato fáze studie LCA se nezabývá ani sběrem dat, ani jejich interpretací. Jedná se o 

soubor postupných kroků umoţňujících zasadit studii do konkrétního kontextu platnosti a 

popsat, co bude třeba učinit pro její zdárné vypracování. 

V definici cílů je třeba jednoznačně popsat, co je předmětem studie, jaký bude její 

obsah, význam, komu je studie určena a za jakých podmínek budou její závěry platné. [1] 

3.2.2 Fáze č. 2: Inventarizační analýza 

Inventarizační fáze slouţí k vyčíslení mnoţství elementárních toků uvolněných 

během ţivotního cyklu produktů do ţivotního prostředí. Jedná se o nezbytnou součást 

studie, náročnou na dostupnost dat, praktickou zkušenost s modelováním produktových 

systémů a v případě pouţití databázovách nástrojů na jejich bezvadné zvládnutí a 

pochopení jejich funkcí. 
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Principy: 

a) “od kolébky do hrobu” (angl. cradle-to-grave) 

Nejvíce patrný princip, kdy jsou do ţivotního cyklu výrobku zahrnuty procesy 

podílející se jak na získávání a výrobě surovin a materiálu, tak na výrobě, pouţívání a 

odstraňování vlastních produktů, pro které je analýza LCA prováděna. 

b) “od kolébky k bráně” (angl. cradle-to-gate) 

Tento princip je poněkud zúţený rozsahem, avšak v průmyslové praxi často 

pouţívaný, spočívá v kalkulaci ţivotního cyklu produktu od získávání surovin, ovšem 

končícího opuštěním výroby, tudíţ stadium uţívání produktu a jeho odstraňování není 

uvaţováno. 

3.2.3 Fáze č. 3: Hodnocení dopadů 

Výstupem z inventarizace je inventarizační tabulka informující nás o mnoţství 

spotřebovaných surovin a do prostředí vypuštěných látek, o ekovektoru daného 

produktového systému. Samotný ekovektor ovšem pro zjištění skutečných 

environmentálních dopadů není dostatečný. Rovněţ ekovektory nemohou slouţit k 

porovnávání environmentálních dopadů dvou produktů. 

3.2.4 Fáze č. 4: Interpretace 

Výstupem LCA studie bývá velké mnoţství různých hodnot, významným úkolem 

autora je proto setřídění těchto dat a jejich vhodná a srozumitelná interpretace.  

 

Metodu LCA lze uplatnit v následujících aplikacích: 

 strategické plánování a rozhodování; 

 vývoj produktů (ekodesign); 

 ekoznačení; 

 politika a předpisy; 

 porovnávání alternativ za účelem rozhodování při investování. 
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Základní principy LCA, které společně odlišují tuto metodu od jiných 

environmentálních hodnotících metod, jsou následující: 

 analýza je prováděna “from cradle to grave”, tedy od kolébky do hrobu; 

 všechny hmotnostní a energetické toky, zdroje a vyuţití půdy, a take moţné dopady 

spojené s těmito “zásahy”, jsou stanoveny ve vztazích k funkční jednotce jako 

kvantitativní opatření prospěšnosti system; 

 metoda je porovnávací; LCA studie jsou omezeny ke zlepšení pouze jednoho 

systému, i v případě, ţe budoucí stav je srovnatelný s předchozím. [5] 

 

Obrázek 12: Schéma posuzování ţivotního cyklu [6] 

 

3.3 Standardizace studií LCA 

Význam metody LCA dokládá i normalizace jejího postupu obsaţená 

v mezinárodních normách řady ISO 14 000. V České republice byly jiţ vydány: [2] 

ČSN EN ISO 14 040: Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu – 

Základy a osnova; 

ČSN EN ISO 14 041: Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu – 

Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza; 

ČSN EN ISO 14 042: Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu – 

Hodnocení dopadů; 

ČSN EN ISO 14 043: Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu – 

Vyhodnocení ţivotního cyklu. 
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3.4 Programová podpora 

Bez vyuţití specializovaného komerčního software je vypracování LCA studie velmi 

náročné, proto bylo pro snadnější sestavení studie vyvinuto několik programů, které se 

pouţívají pro modelaci ţivotního cyklu produktu a disponují databázemi procesů a 

materiálů. Pro účely sestavování LCA studií je v současnosti k dispozici řada software - 

databázových nástrojů. Liší se v orientaci na určité typy problémů, typy průmyslových 

sektorů či okruhy produktů, tedy ve své komplexnosti a zaměření. Některé soubory 

programů jsou volně šiřitelné na internetu, jiné jsou poměrně finančně nákladné. [1] 

Pro tuto diplomovou práci byl pouţit software SimaPro nizozemské společnosti PRé 

Consultants. SimaPro je software určený k modelování ţivotního cyklu, který se zabývá 

vývojem LCA jiţ od roku 1990. Program SimaPro - LCA software známý pro svou 

profesionalitu, flexibilitu a otevřenost, je světově nejpouţívanějším programem pro 

analýzu LCA. Má jedinečné vlastnosti, jako je parametrizované modelování a interaktivní 

analýza výsledků. [27] 

Vlastnosti SimaPro 

 snadné modelování pomocí výkonných nástrojů; 

 rozvrţení rozmanitých výstupních procesů; 

 analýza komplexního nakládání s odpady a recyklační scénáře; 

 transparentní; vysleduje výsledky během několika kliknutí myší. [26] 

Hodnocení dopadů na ţivotní prostředí bylo hodnoceno metodikou Eco-indicator 99, 

který je podrobněji popsán v následující kapitole. 

3.5 Eco-indicator 99 

Eco-indicator 99 je endpointová metodika, která se snaţí vyjádřit konkrétní dopad 

jednotlivých elementárních toků na společnou jednotku environmentálního dopadu. 

Výsledky metodiky Eco-indicator 99 jsou zaloţeny na hodnocení dopadů, které mohou být 

seskupeny do tří skupin dopadů. Mezi základní tři skupiny environmentálních dopadů patří 

lidské zdraví, kvalita ekosystému a zdroje. [1, 35] 

Eco-indicator 99 zahrnuje tyto kategorie dopadu: karcinogeny, respirační nemoci – 

organické látky, respirační nemoci – anorganické látky, klimatické změny, ionizační 

záření, úbytek stratosférického ozonu, ekotoxicita, acidifikace/eutrofizace, vyuţívání a 
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přeměna krajiny (zábor půdy), minerální suroviny, fosilní paliva. V následující tabulce jsou 

uvedeny kategorie dopadu pouţívané v Eco-indicatoru 99. [1] 

Tabulka 1: Přehled kategorií dopadu metodiky Eco-indicator 99 [1] 

Kategorie dopadu Příčina Jednotka 

Lidské zdraví 

(angl. Human health) 

Karcinogenieze 

Klimatické změny 

Úbytek stratosférického ozónu 

Ionizační záření 

Respirační nemoci – organické látky 

Respirační nemoci – anorganické látky 

DALY 

Kvalita ekosystémů 

(angl. Ecosystem 

quality) 

Ekotoxicita 

Acidifikace/eutrofizace 

Vyuţívání a přeměna krajiny (zábor půdy) 

PDF x m
2
 x rok 

Suroviny 

(angl. Resources) 

Fosilní paliva 

Minerální suroviny 
MJ 

Lidské zdraví je endpointová kategorie dopadu. Jednotkou pro vyčíslení účinků 

elementárních toků na lidské zdraví je v Eco-indicator 99 jednotka DALY (angl. disability 

adjusted life years). Znamená počet let ţivota člověka, o které bylo lidstvo působením 

elementárního toku připraveno. 

Jednotkou výsledku indikátoru kategorie dopadu acidifikace a eutrofizace je 

PDF
4
 x m

2
 x rok, coţ znamená podíl chybějících druhů na dané rozloze území za rok. 

Úbytkem surovin se rozumí především spotřeba minerálních a fosilních surovin. 

Jako měřítko dostupnosti minerálních a fosilních surovin je dle metodiky Eco-indicator 99 

zvolena energie potřebná k jejich získání: MJ. [1] 

                                                 
4
 PDF – potenciálně zmizelá část (angl. potentially disappeard fiction) 
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4 DEFINICE CÍLŮ A ROZSAHU PROVÁDĚNÉ ANALÝZY 

Před započetím sběru dat (inventarizační analýzy) je nutno stanovit základní cíle a 

rozsah analýzy, v jaké bude práce prováděna. 

4.1 Cíle 

Cílem analýzy bylo určit vliv 1 km ţelezničního svršku běţné koleje na jednotlivé 

kategorie dopadu do ţivotního prostředí, a to od kolébky k bráně. Hodnotí se vliv ţivotního 

cyklu na čerpání neobnovitelných zdrojů, globální oteplování, okyselování prostředí, 

acidifikaci a eutrofizaci vod, zábor půdy, respirační nemoci a vliv na lidské zdraví a 

ekosystémy v oblasti těţkých kovů. 

Dalším cílem bylo srovnání environmentálních dopadů 4 variant konstrukce 

ţelezničního svršku a následné zhodnocení, která varianta má největší dopad na lidské 

zdraví, kvalitu ekosystému a čerpání zdrojů. V neposlední řadě bylo cílem určit vstup, 

který má největší dopad na ţivotní prostředí. 

Při hodnocení ţivotního cyklu ţeleznic byly provedeny všechny povinné fáze dle 

příslušné legislativy, normy ČSN EN ISO 14 000: definice cílů a rozsahu, inventarizační 

analýza, analýza vlivů na ţivotní prostředí a vyhodnocení. 

4.2 Předmět 

Předmětem analýzy LCA byl ţelezniční svršek, konkrétně srovnání 4 nejčastějších 

variant konstrukce ţelezničního svršku. Tyto 4 varianty jsou znázorněny v tabulkách č. 8 – 

11. Analyzovány byly tyto části ţelezničního svršku: 

 kolejnice typu UIC 60; 

 kolejnice typu S 49; 

 dřevěný praţec dubový; 

 betonový praţec typu B 91S/1; 

 drobné kolejivo; 

 kolejové loţe frakce 32/63 mm (štěrk). 

Na obrázku č. 14 vidíme vlastní fotografii ţelezničního svršku, která byla pořízena 

na koridorové trati Bohumín – Ţilina. 
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Obrázek 13: Ţelezniční svršek: kolejnice UIC 60 na betonových praţcích (vlastní fotografie) 

 
 

4.3 Rozsah 

Tato LCA studie ţivotního cyklu ţeleznic je určena pro diplomovou práci a pro 

širokou veřejnost. Studie je dostupná na veřejných portálech. 

Analýza “od kolébky k bráně” 

Cílem analýzy je identifikovat a kvantifikovat všechny environmentální dopady 

spojené s ţelezničním svrškem, a to od těţby surovin aţ po výrobu. Tento rozsah analýzy 

je téţ známý pod pojmem “from cradle to gate” (od kolébky k bráně). 

4.4 Funkce systému, funkční jednotka 

Funkcí systému je vedení ţelezničních vozidel za jízdy a přenášení dynamického 

zatíţení na ţelezniční spodek. Funkční jednotkou bude 1 km širé trati koridorové 

jednokolejné ţeleznice. 
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5 INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA 

Tato část práce se zabývá analýzou technických parametrů jednotlivých částí 

ţelezničního svršku. Analýza bude prováděna pro běţnou kolej. 

5.1 Kolejnice 

Předmětem posuzování ţivotního cyklu budou kolejnice typu UIC 60 a S 49, které 

patří v ČR k nejčastěji pouţívaným. V současnosti jsou v hlavních a traťových kolejích 

pouţívány nové kolejnice tvaru UIC 60, v ostatních staničních kolejích pak kolejnice tvaru 

S 49, případně se vyuţívá i tvar R 65. [30]. 

Hmotnost jednotlivých typů kolejnic je vztaţena na 1 km trati. Základní délka 

kolejnic typu UIC 60 a S 49 je 25 m. Kolejnice SŢDC obsahují kromě ţeleza také 0,45 – 

0,8 % uhlíku, 0,15 – 0,5 % křemíku, do 0,055 % síry, do 0,050 % fosforu. [36] 

 

Obrázek 14: Řez kolejnicemi typu UIC 60 a S 49 [19] 

 

5.1.1 UIC 60 

V současnosti jsou v hlavních a traťových kolejích pouţívány nové kolejnice tvaru 

UIC 60, které nahradily kolejnice typu R 65. [30] Písmena UIC v názvu jsou odvozena 

z francouzského Union Internationale des Chemins de Fer (Mezinárodní ţelezniční unie), 

číslo 60 uvádí její hmotnost na 1 m délky v kg. [20] 

Na obrázku č. 14 vidíme řez kolejnicí UIC 60 a v tabulce č. 2 jsou uvedeny vybrané 

parametry tohoto typu kolejnice. 
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Tabulka 2: Technické parametry kolejnice UIC 60 [28] 

Typ kolejnice Hmotnost [kg/km] Výška kolejnice [mm] 
Výroba zahájena v 

roce 

UIC 60 60 340 172 1992 

5.1.2 S 49 

Jedná se o širokopatní stojinovou bezţlábkovou kolejnici, vybrané parametry tohoto 

typu kolejnice jsou v tabulce č. 3. Písmeno S v názvu je odvozeno z německého slova 

Schiene (kolejnice), kde byl profil prvně pouţit, číslo 49 uvádí její hmotnost na 1 m délky 

v kg. [34] 

Tabulka 3: Technické parametry kolejnice S 49 [28] 

Typ kolejnice Hmotnost [kg/km] Výška kolejnice [mm] 
Výroba zahájena v 

roce 

S 49 49 430 149 1970 

5.2 Kolejnicové podpory - praţce 

Předmětem analýzy budou mimo kolejnice, upevňovadel a kolejového loţe také 

praţce. Posuzovat budu praţce dřevěné (dubové) a praţce betonové typu B 91S/1. Na 

vybraných tratích ţelezniční sítě ČR se zásadně navrhují betonové příčné praţce. Horní 

plocha praţce se nazývá úloţná a spodní plocha loţná. Typ materiálu se volí podle 

provozního zatíţení koleje a typu pouţitého svršku. 

Z interních materiálů SŢDC, provozního střediska TO Bohumín [28], jsem 

vypracovala tabulky, ze kterých lze vyčíst údaje o praţcích, a to rozdělení praţců na 1 km 

trati u dřevěných a betonových praţců (Tabulka č. 4) a technické parametry dřevěných a 

betonových praţců (Tabulka č. 5). 

Tabulka 4: Rozdělení praţců v normálně rozchodné koleji [28] 

Materiál praţce 
Počet praţců na 1 km trati

5
 

UIC 60 S 49 

Dřevěný 1680 1680 

Betonový 1680 1680 

                                                 
5
 U soustavy R 65 a S 49 uvaţujeme rozdělení praţců typu „u“ pro hlavní a traťové koleje. 
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Hmotnosti dřevěných a betonových praţců na 1 km uvedených v tabulce č. 4 jsem 

získala vynásobením hmotností praţců a počtem praţců na 1 km trati. 

Tabulka 5: Technické parametry praţců [28] 

Materiál 

praţce 

Hmotnost 1 

praţce [kg] 

Hmotnost praţců na 1 km trati [t] 

UIC 60 S 49 

Dřevěný 100 168 168 

Betonový 304 510,72 510,72 

5.2.1 Praţce dřevěné 

Pro tuto práci jsem vybrala praţec dubový, který se vyrábí z dubu letního, jehoţ 

dřevo je středně tvrdé, pevné, těţké a vyznačuje se vysokou trvanlivostí. Dřevo je odolné 

proti povětrnostním vlivům, nejlépe snáší změny vlhkosti a vlivy počasí, je odolné vůči 

škůdcům (viz obrázek č. 15). Rozměry dubového praţce jsou 260x26x15 cm. [28] 

Hmotnost dubového praţce těchto rozměrů je v průměru 100 kg. 

Obrázek 15: Příklad dřevěného praţce [21] 

 

5.2.2 Praţce betonové 

Existuje mnoho typů betonových praţců, ze kterých jsem vybrala nejčastěji 

pouţívaný praţec z předpjatého ţelezobetonu, typ B 91S/1 (viz obrázek č. 16), který se 

pouţívá především na koridorových tratích ve spojení s kolejnicemi typu UIC 60. Tento 

praţec o délce 2,6 m je vyztuţen deseti ocelovými pruty o průměru 6 mm. Vypočtením 

objemu těchto prutů v jednom praţci a následným vynásobením počtem praţců na 1 km 

trati jsem získala objem ocelové výztuţe betonových praţců na 1 km. Při měrné hmotnosti 

oceli 7 850 kg/m
3
 je hmotnost ocelové výztuţe na 1 km 9,69 tun. 
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Celková hmotnost betonových praţců na 1 km trati je 510,72 t, z toho: 

 501,03 t betonu 

 9,69 t oceli 

Obrázek 16: Praţce B 91S/1 [31] 

 

5.3 Drobné kolejivo a upevňovadla 

Mezi drobné kolejivo analyzované v této práci patří např. ţebrové podkladnice, 

svěrky, šrouby, matice, pruţné krouţky, vrtule, spojky, distanční krouţky a další, které 

jsou podrobně uvedeny v tabulkách č. 8, 9, 10 a 11. Hmotnosti drobného kolejiva byly 

získány ze Sluţební rukověti SŢDC a následně vneseny do tabulek.[28] 

 

Tabulka 6: Hmotnost drobného kolejiva pro upevnění jednotlivých typů kolejnic k dřevěným a betonovým 

praţcům [28] 

Svrškový materiál 
Celková hmotnost drobného kolejiva 

a upevňovadel na 1 km [t] 

Kolejnice UIC 60 na dřevěných praţcích 52,46 

Kolejnice UIC 60 na betonových praţcích 47,45 

Kolejnice S 49 na dřevěných praţcích 49,09 

Kolejnice S 49 na betonových praţcích 45,39 

 

5.4 Kolejové loţe 

Pro kolejové loţe se v ČR pouţívá více typů materiálu, pro tuto práci jsem vybrala 

štěrk frakce 32/63 mm. Hmotnost setřeseného kameniva je 1,4 t/m3. Hmotnost pod 

různými typy praţců je odlišná, v tabulce č. 7 jsou uvedeny hmotnosti kolejového loţe pod 

dřevěnými a betonovými praţci. Ukázku štěrkového loţe lze vidět na obrázku č. 17, 

fotografii jsem pořídila na koridorové trati Bohumín – Ţilina. 
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Tabulka 7: Hmotnost kolejového loţe u dřevěných a betonových praţců [33] 

Praţce Hmotnost kolejového loţe na 1 km trati [t] 

Dřevěné 2 141,51 

Betonové 2 100,35 

 

Obrázek 17: Kolejové loţe – štěrk frakce 32/63 mm (vlastní fotografie) 

 

5.5 Inventarizační tabulky 

Předmětem posuzování ţivotního cyklu byly varianty dvou nejčastěji pouţívaných 

typů kolejnic (UIC 60, S 49) a dvou nejčastěji pouţívaných typů praţců (dřevěný – 

dubový, betonový B 91S/1). V tabulkách č. 8, 9, 10 a 11 jsou rozepsány všechny součásti 

ţelezničního svršku kromě kolejového loţe, které bylo připočteno aţ po cut-off analýze. 

Následně byla provedena cut-off analýza, kde bylo přihlíţeno pouze ke vstupům, 

které zaujímají více neţ 1 % z celkové hmotnosti celého ţelezničního svršku. Přičetla jsem 

ovšem i některé části drobného kolejiva s hmotností pod 1 %, jehoţ materiálem je ocel 

třídy 10. 
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Tabulka 8: Spotřeba materiálu pro ţelezniční svršek soustavy UIC 60 na dřevěných praţcích s tuhými 

svěrkami ŢS 4 a s ocelovými distančními krouţky pod vrtulemi – upevnění Kd [28] 

Svrškový materiál 
Hmotnost 1 

ks [kg] 

Spotřeba materiálu 

na 1 km trati 

Podíl na 

celkové 

hmotnosti 

[%] 
[ks] [t] 

Kolejnice UIC 60 dl. 25 m 1 508,500 80 120,68 35,06 

Podkladnice ţebrové R 4d s otvory 

Ø 44 mm 
8,440 3 360 28,36 8,24 

Svěrky ŢS 4 0,630 6 720 4,23 1,23 

Šrouby svěrkové RS 1 M24 a matice 

M24 
0,510 6 720 3,19 0,93 

Vrtule R 2 0,568 13 440 7,63 2,22 

Spojky U 60 I 30,000 160 4,80 1,39 

Šrouby spojkové M24 x 165 a 

matice M24 
0,815 320 0,26 0,08 

Pruţné krouţky dvojité Fe 6 0,090 7 040 0,64 0,19 

Pryţové podloţky pod patu 

kolejnice 151x183x6 
0,214 3 360 0,72 0,21 

Penefolové podloţky pod 

podkladnice 390x170x5 
0,160 6 720 1,08 0,31 

Distanční krouţky ocelové OKD 2 0,300 13 440 4,03 1,17 

Ocelové pruţné podloţky mezi 

distanční krouţek a hlavu vrtule 
0,030 13 440 0,40 0,12 

Dřevěné praţce 1A (dub) 100,00 1 680 168,00 48,80 

Hmotnost celkem 344,25  

 



Renáta Jopková: Zhodnocení vlivu ţeleznic na ţivotní prostředí 

27 

2012 

Uvaţované materiály 

ocel jakosti UIC 900A - Converter Steel ETH U    120 680 kg 

 kolejnice UIC 60 dl. 25 m 

ocel třídy 10 – Steel ETH U       52 900 kg 

 podkladnice ţebrové R 4d s otvory Ø 44 mm 

 svěrky ŢS 4 

 šrouby svěrkové RS 1 M24 a matice M24 

 vrtule R 2 

 spojky U 60 I 

 šrouby spojkové M24 x 165 a matice M24 

 distanční krouţky ocelové OKD 2 

 ocelové pruţné podloţky mezi distanční krouţek a hlavu vrtule 

dub – Oak, European I       168 000 kg 

 dřevěné praţce 1A 

štěrk – Gravel ETH U       2 141 510 kg 

 kolejové loţe 

 

Obrázek 18: Příklad upevnění kolejnic UIC 60 na dřevěných praţcích [28] 
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Tabulka 9: Spotřeba materiálu pro ţelezniční svršek soustavy UIC 60 na betonových praţcích se svěrkami 

Skl 14 – upevnění W 14 [28] 

Svrškový materiál 
Hmotnost 1 ks 

[kg] 

Spotřeba materiálu na 

1 km trati 

Podíl na 

celkové 

hmotnosti 

[%] 
[ks] [t] 

Kolejnice UIC 60 dl. 25 m 1 508,500 80 120,68 18,70 

Pruţné svěrky Skl 14 0,492 6400 3,15 0,49 

Pruţné svěrky Skl 1K 0,441 320 0,14 0,02 

Podloţky UIs 7 pod hlavu 

vrtule 
0,038 6 720 0,26 0,04 

Vrtule R 1 0,516 13 440 6,94 1,08 

Spojky U 60 I 30,000 160 4,80 0,74 

Šrouby spojkové M24 x 165 

a matice M24 
0,815 320 0,26 0,04 

Pruţné krouţky dvojité Fe 

6 
0,090 320 0,03 0,005 

Pryţové podloţky WU 7 

pod patu kolejnice 
0,180 3 360 0,60 0,09 

Úhlové vodící vloţky Wfp 

14K 600 
0,170 6 720 1,14 0,02 

Betonové praţce tv. B 91S/1 304,000 1 680 510,72 79,15 

Hmotnost celkem 645,25  
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Uvaţované materiály 

ocel jakosti UIC 900A - Converter Steel ETH U    120 680 kg 

 kolejnice UIC 60 dl. 25 m 

ocel třídy 10 – Steel ETH U       26 380 

 pruţné svěrky Skl 14 

 vrtule R 1 

 spojky U 60 I 

 ocelové pruty (9 690 kg) 

beton – Concrete not reinforced ETH U     510 720 kg 

 betonové praţce tv. B 91S/1 

štěrk – Gravel ETH U       2 100 350 kg 

 kolejové loţe 

 

Obrázek 19: Příklad upevnění kolejnic UIC 60 na betonových praţcích [28] 
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Tabulka 10: Spotřeba materiálu pro ţelezniční svršek soustavy S 49 na dřevěných praţcích s tuhými 

svěrkami ŢS 4 a s ocelovými distančními krouţky pod vrtulemi – upevnění Kd [28] 

Svrškový materiál 

Hmotnost  

1 ks [kg] 

Spotřeba materiálu na 

1 km trati 

Podíl na 

celkové 

hmotnosti 

[%] 
[ks] [t] 

Kolejnice S 49 dl. 25 m 1 235,750 80 98,86 30,99 

Podkladnice ţebrové S 4d 

s otvory Ø 44 mm 
8,110 3 360 27,25 8,54 

Svěrky ŢS 4 0,630 6 720 4,23 1,33 

Šrouby svěrkové RS 1 M24 a 

matice M24 
0,510 6 720 3,19 0,99 

Vrtule R 2 0,568 13 440 7,63 2,39 

Spojky S 17,960 160 2,87 0,90 

Šrouby spojkové M24 x 140 a 

matice M24 
0,7365 320 0,24 0,08 

Pruţné krouţky dvojité Fe 6 0,090 7 040 0,64 0,20 

Pryţové podloţky pod patu 

kolejnice 126x183x6 
0,182 3 360 0,61 0,19 

Penefolové podloţky pod 

podkladnice 390x170x5 
0,160 6 720 1,08 0,34 

Distanční krouţky ocelové OKD 

2 
0,300 13 440 4,03 1,26 

Ocelové pruţné podloţky mezi 

distanční krouţek a hlavu vrtule 
0,030 13 440 0,40 0,13 

Dřevěné praţce 1A (dub) 100,00 1 680 168,00 52,66 

Hmotnost celkem 319,03  
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Uvaţované materiály 

ocel jakosti UIC 900A - Converter Steel ETH U    98 860 kg 

 kolejnice S 49 dl. 25 m 

ocel třídy 10 – Steel ETH U       49 840 kg 

 podkladnice ţebrové S 4d s otvory Ø 44 mm 

 svěrky ŢS 4 

 šrouby svěrkové RS 1 M24 a matice M24 

 vrtule R 2 

 spojky S 

 distanční krouţky ocelové OKD 2 

 ocelové pruţné podloţky mezi distanční krouţek a hlavu vrtule 

dub - Oak, European I       168 000 kg 

 dřevěné praţce 1A 

štěrk – Gravel ETH U       2 141 510 kg 

 kolejové loţe 

 

Obrázek 20: Příklad upevnění kolejnic S 49 na dřevěných praţcích [28] 
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Tabulka 11: Spotřeba materiálu pro ţelezniční svršek soustavy S 49 na betonových praţcích se 

svěrkami Skl 14 – upevnění W 14 [28] 

Svrškový materiál 
Hmotnost 1 ks 

[kg] 

Spotřeba materiálu na 

1 km trati 

Podíl na 

celkové 

hmotnosti 

[%] 
[ks] [t] 

Kolejnice S 49 dl. 25 m 1 235,750 80 98,86 15,82 

Pruţné svěrky Skl 14 0,492 6400 3,15 0,50 

Pruţné svěrky Skl 1K 0,441 320 0,14 0,02 

Podloţky UIs 7 pod hlavu 

vrtule 
0,038 6 720 0,26 0,04 

Vrtule R 1 0,516 13 440 6,94 1,11 

Spojky S 17,960 160 2,87 0,46 

Šrouby spojkové M24 x 

140 a matice M24 
0,736 320 0,24 0,04 

Pruţné krouţky dvojité Fe 

6 
0,090 320 0,03 0,005 

Pryţové podloţky WS 7 

pod patu kolejnice 
0,150 3 360 0,50 0,08 

Úhlové vodící vloţky Wfp 

14K 600 
0,170 6 720 1,14 0,18 

Betonové praţce tv. B 

91S/2 
304,000 1 680 510,72 81,73 

Hmotnost celkem 624,85  

Výstupem z inventarizace je inventarizační tabulka (viz přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5). 

Pomocí programu SimaPro vzniklo 5 inventarizačních tabulek, pro kaţdou variantu 

konstrukce ţelezničního svršku zvlášť a jedna tabulka pro srovnání všech čtyř variant. 
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Uvaţované materiály 

ocel jakosti UIC 900A - Converter Steel ETH U    98 860 kg 

 kolejnice S 49 dl. 25 m 

ocel třídy 10 – Steel ETH U       24 430 kg 

 pruţné svěrky Skl 14 

 vrtule R 1 

 spojky S 

 ocelové pruty (9 690 kg) 

beton - Concrete not reinforced ETH U     510 720 kg 

 betonové praţce tv. B 91S/2 

štěrk – Gravel ETH U       2 100 350 kg 

 kolejové loţe 

 

Obrázek 21: Obrázek 18: Příklad upevnění kolejnic S 49 na betonových praţcích [28] 
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6 Analýza vlivu ţeleznice na ţivotní prostředí 

Úkolem třetí fáze metody LCA je určit velikost celkového negativního dopadu, jeţ 

posuzovaný ţivotní cyklus způsobuje v ţivotním prostředí. Jedná se o kvalitativní a 

kvantitativní zhodnocení všech negativních efektů, jeţ mohou být v ţivotním prostředí 

způsobeny vlivy souhrnně uvedenými v inventarizační matici. Podle ISO 14 040 se tato 

fáze LCA skládá ze tří kroků (klasifikace, charakterizace a celkové zhodnocení). [2] 

Analýzu vlivů na ţivotní prostředí vyhodnocujeme na základě metodických 

ekoindikátorů. Je to metodika, která má midpointové a endpointové kategorie. 

Pro hodnocení vlivů na ţivotní prostředí byl pouţit software SimaPro 7.1, metodika 

Eco-indicator 99. Tato metodika LCA seskupuje výstupy do 3 základních skupin: lidské 

zdraví, biodiverzita a zdroje (úbytek surovin). Je to endpointová metodika, která vyjadřuje 

konkrétní dopady jednotlivých elementárních toků, majících různé důsledky na společnou 

jednotku environmentálního dopadu. Výsledky metodiky Eco-indicator 99 jsou zaloţeny 

na hodnocení dopadů, které mohou být seskupeny do tří skupin dopadů. Mezi základní tři 

skupiny environmentálních dopadů patří lidské zdraví, kvalita ekosystému a zdroje. [1,35] 

Eco-indicator 99 zahrnuje tyto kategorie dopadu: 

 karcinogeny; 

 respirační nemoci – organické látky; 

 respirační nemoci – anorganické látky; 

 klimatické změny, ionizační záření; 

 úbytek stratosférického ozonu; 

 ekotoxicita; 

 acidifikace/eutrofizace; 

 vyuţívání a přeměna krajiny (zábor půdy); 

 minerální suroviny; 

 fosilní paliva. 

Cílem posuzování dopadu ţivotního cyklu je měřitelně porovnat environmentální dopady 

produktových systémů a vzájemně srovnat jejich závaţnost pomocí nových 

kvantifikovatelných veličin označených jako kategorie dopadu. Kaţdá kategorie dopadu je 

způsobována určitou skupinou elementárních toků, elementární tok vystupující z 
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produktového systému vstupuje do ţivotního prostředí a začíná v něm určitým způsobem 

působit. [1] 

6.1 Indikátory kategorie dopadu 

Indikátor kategorie dopadu je měřitelná veličina s jasně definovanými jednotkami, 

pomocí níţ sledujeme, jak silně se daná kategorie dopadu v důsledku lidského zásahu 

prohlubuje, rozvíjí, zhoršuje. Tento indikátor slouţí k vyjádření schopnosti elementárních 

toků způsobovat neţádoucí účinky v ţivotním prostředí. Indikátory dopadu jsou v principu 

dvojího druhu: midpointový a endpointový, oba jsou popsány níţe v následujících 

kapitolách. [1] 

 Midpointový indikátor 

V případě, ţe pro hodnocení škodlivosti určitého elementárního toku neuvaţujeme 

jeho osud v ţivotním prostředí, ale hodnotíme jeho potenciální škodlivost na základě jeho 

chemicko-fyzikálních či biologických vlastností, hodnotíme míru zasaţení dané kategorie 

dopadu na midpointové úrovni. Midpointový indikátor kategorie dopadu slouţí jako 

měřítko škodlivých vlastností elementárních toků, tedy potenciálních schopností tuto 

kategorii dopadu zapříčiňovat. [1] 

 Endpointový indikátor 

Endpointový indikátor kategorie dopadu je měřitelná a vyčíslitelná hodnota určitého 

jevu, který byl v prostředí vyvolán přítomností elementárního toku. Jelikoţ můţeme často 

pozorovat v prostředí různé účinky elementárního toku, můţeme je také hodnotit na 

základě různých endpointů. [1] 

6.2 Klasifikace 

Klasifikace se týká kvalitativního zhodnocení. Jejím úkolem je roztřídění všech 

negativních vlivů uvedených v inventarizační matici do jednotlivých kategorií podle 

charakteru jejich působení na ţivotní prostředí. Je to krok, ve kterém se výsledky 

z inventarizace, hodnoty mnoţství jednotlivých elementárních toků, přiřazují zvoleným 

kategoriím dopadu. Účinky elementárních toků mohou být hodnoceny podle různých 

midpointů nebo endpointů, tedy podle různých typů indikátorů kategorií dopadu. [1,2] 
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6.3 Charakterizace 

Úkolem charakterizace je posouzení celkového dopadu sledovaného systému na 

ţivotní prostředí. Ve fázi charakterizace se provádí vyčíslení velikosti dopadů 

elementárních toků na jednotlivé funkce dopadu. Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých 

kategorií dopadu midpointů a endpointů vidíme v grafech č. 5 – 14, přesné údaje pak 

můţeme vyčíst ze zdrojových dat v tabulkách č. 12 – 21. 

6.4 Charakterizační modely kategorie dopadu 

Midpointové charakterizační modely jsou zaloţené na hodnocení midpointů, tedy 

měřitelných vlastností látek představujících elementární toky. Tyto charakterizační modely 

vyjadřují míru působení elementárních toků dle určité společné vlastnosti, jeţ je určující 

pro jejich působení na danou kategorii dopadu. [1] 

Endpointové charakterizační modely se snaţí vyčíslit vztah mezi elementárním 

tokem a konečným projevem poškození ţivotního prostředí. Pouţívají k tomu endpointové 

indikátory kategorií dopadu. Míra poškozování kategorií dopadu se v těchto 

charakterizačních modelech vyjadřuje podle konkrétního pozorovatelného poškození 

prostředí. [1] 
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Graf 5: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů – soustava UIC 60 na 

dřevěných praţcích 

 
Tabulka 12: Zdrojová data pro graf dopadu midpointů č. 5 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Karcinogeny 70,48 26,29 2,66 0,57 

Resp. nemoci – organické látky 22,11 8,60 62,29 6,99 

Resp. nemoci – anorganické látky 32,33 14,28 46,28 7,12 

Klimatické změny 49,57 19,72 26,19 4,52 

Ionizační záření 45,18 43,63 0,00 11,19 

Úbytek stratosférického ozonu 51,03 22,49 1,54 24,94 

Ekotoxicita 60,62 23,44 14,51 1,42 

Acidifikace/Eutrofizace 28,46 12,22 52,27 7,05 

Zábor půdy 0,24 0,14 98,73 0,88 

Minerální suroviny 72,75 26,33 0,24 0,68 

Fosilní paliva 29,61 12,16 49,38 8,86 

 
Graf 6: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů – soustava UIC 60 na 

dřevěných praţcích 

 
 

Tabulka 13: Zdrojová data pro graf dopadu endpointů č. 6 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Lidské zdraví 43,12 17,76 33,73 5,38 

Kvalita ekosystému 3,20 1,29 94,54 0,97 

Zdroje 30,94 12,60 47,86 8,60 
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Graf 7: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů – soustava UIC 60 na 

betonových praţcích 

  
 

Tabulka 14: Zdrojová data pro graf dopadu midpointů č. 7 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Karcinogeny 80,03 14,89 4,45 0,64 

Resp. nemoci – organické látky 58,02 11,25 12,74 17,99 

Resp. nemoci – anorganické látky 56,87 12,53 18,32 12,28 

Klimatické změny 63,90 12,68 17,70 5,71 

Ionizační záření 48,93 23,56 15,62 11,89 

Úbytek stratosférického ozonu 50,22 11,04 14,68 24,07 

Ekotoxicita 80,50 15,52 2,13 1,85 

Acidifikace/Eutrofizace 52,59 11,26 23,38 12,77 

Zábor půdy 17,14 4,96 16,96 60,94 

Minerální suroviny 83,07 14,99 1,17 0,76 

Fosilní paliva 58,87 12,05 11,81 17,27 

 
Graf 8: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů – soustava UIC 60 na 

betonových praţcích 

 
 

Tabulka 15: Zdrojová data pro graf dopadu endpointů č. 8 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Lidské zdraví 63,90 13,12 15,16 7,82 

Kvalita ekosystému 61,40 12,38 8,04 18,18 

Zdroje 60,13 12,21 11,26 16,40 
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Graf 9: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů - soustava S 49 na dřevěných 

praţcích 

  
Tabulka 16: Zdrojová data pro graf dopadu midpointů č. 9 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Karcinogeny 67,35 28,89 3,10 0,67 

Resp. nemoci – organické látky 18,97 8,49 65,23 7,32 

Resp. nemoci – anorganické látky 28,37 14,41 49,58 7,63 

Klimatické změny 45,17 20,67 29,13 5,03 

Ionizační záření 41,44 46,03 0,00 12,53 

Úbytek stratosférického ozonu 46,73 23,68 1,72 27,87 

Ekotoxicita 56,64 25,19 16,55 1,62 

Acidifikace/Eutrofizace 24,76 12,23 55,52 7,48 

Zábor půdy 0,20 0,13 98,78 0,88 

Minerální suroviny 69,85 29,08 0,28 0,79 

Fosilní paliva 25,82 12,19 52,56 9,43 

 
Graf 10: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů – soustava S 49 na 

dřevěných praţcích 

 
Tabulka 17: Zdrojová data pro graf dopadu endpointů č. 10 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Lidské zdraví 38,74 18,35 37,00 5,90 

Kvalita ekosystému 2,64 1,23 95,16 0,97 

Zdroje 27,05 12,67 51,09 9,18 
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Graf 11: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů - soustava S 49 na 

betonových praţcích 

 
 

Tabulka 18: Zdrojová data pro graf dopadu midpointů č. 11 [%] 

 
Graf 12: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů – soustava S 49 na 

betonových praţcích 

 
Tabulka 19: Zdrojová data pro graf dopadu endpointů č. 12 [%] 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Lidské zdraví 59,84 13,89 17,33 8,94 

Kvalita ekosystému 57,17 13,03 9,14 20,66 

Zdroje 55,84 12,82 12,76 18,59 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Karcinogeny 77,65 16,33 5,27 0,75 

Resp. nemoci – organické látky 53,60 11,75 14,36 20,29 

Resp. nemoci – anorganické látky 52,47 13,06 20,63 13,83 

Klimatické změny 59,82 13,42 20,23 6,53 

Ionizační záření 44,83 24,41 17,47 13,30 

Úbytek stratosférického ozonu 45,66 11,34 16,29 26,71 

Ekotoxicita 78,23 17,05 2,52 2,20 

Acidifikace/Eutrofizace 48,05 11,63 26,08 14,24 

Zábor půdy 14,55 4,76 17,57 63,13 

Minerální suroviny 81,14 16,56 1,40 0,90 

Fosilní paliva 54,51 12,62 13,35 19,52 
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Graf 13: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů - porovnání 4 variant 

konstrukcí ţel. svršku 

 
 

 

Tabulka 20: Zdrojová data pro graf dopadu midpointů č. 13 

Kategorie dopadu Jednotka 

UIC 60 na 

dřevěných 

praţcích 

UIC 60 na 

betonových 

praţcích 

S 49 na 

dřevěných 

praţcích 

S 49 na 

betonových 

praţcích 

Karcinogeny DALY 0,064033 0,056393 0,054899 0,047612 

Resp. nemoci – 

organické látky 
DALY 0,001023 0,00039 0,000977 0,000346 

Resp. nemoci – 

anorganické látky 
DALY 0,222467 0,126457 0,207628 0,112283 

Klimatické změny DALY 0,103598 0,080356 0,093131 0,070318 

Ionizační záření DALY 0,001324 0,001222 0,001182 0,001093 

Úbytek stratosférického 

ozonu 
DALY 0,000113 0,000114 0,000101 0,000103 

Ekotoxicita PAF*m
2
yr 403646,6 303971,1 353929,9 256240,1 

Acidifikace/Eutrofizace PDF*m
2
yr 8559,06 4632,454 8058,097 4153,443 

Zábor půdy PDF*m
2
yr 857234,3 12190,31 856786,3 11767,8 

Minerální suroviny MJ surplus 12649,61 11077,36 10793,06 9290,699 

Fosilní paliva MJ surplus 398345,5 200373,6 374217,3 177261,7 
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Graf 14: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů – porovnání 4 variant 

konstrukcí ţel. svršku 

 
 

 

Tabulka 21: Zdrojová data pro graf dopadu endpointů č. 14 

Kategorie dopadu Jednotka 
UIC 60 na 

dřevěných pr. 

UIC 60 na 

betonových 

pr. 

S 49 na 

dřevěných 

pr. 

S 49 na 

betonových 

pr. 

Lidské zdraví DALY 0,0004 0,0003 0,0004 0,0002 

Kvalita ekosystému PDF*m2yr 906,1580 47,2199 900,2374 41,5453 

Zdroje MJ surplus 410,9951 211,4510 385,0103 186,5524 

 



Renáta Jopková: Zhodnocení vlivu ţeleznic na ţivotní prostředí 

43 

2012 

6.5 Normalizace 

Úkolem normalizace je posoudit, která kategorie dopadu je v daném případě 

výrazněji zasaţena. Cílem normalizace je vyjádřit relativní významnost velikosti výsledků 

indikátorů kategorií dopadu mezi sebou a vyjádřit jejich rozdíly v podobě vhodné pro 

konečné posouzení. [1] 

 

Graf 15: Normalizace: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu midpointů – srovnání 4 

variant konstrukcí ţel. svršku 

 
 

 
Tabulka 22: Zdrojová data pro graf normalizace č. 15 

Kategorie dopadu 
S 49 na 

betonových pr. 

S 49 na 

dřevěných 

pr. 

UIC 60 na 

betonových 

pr. 

UIC 60 na 

dřevěných 

pr. 

Karcinogeny 3,10 3,57 3,67 4,17 

Resp. nemoci – organické látky 0,02 0,06 0,03 0,07 

Resp. nemoci – anorganické látky 7,31 13,52 8,23 14,48 

Klimatické změny 4,58 6,06 5,23 6,74 

Ionizační záření 0,07 0,08 0,08 0,09 

Úbytek stratosférického ozonu 0,01 0,01 0,01 0,01 

Ekotoxicita 5,00 6,90 5,93 7,87 

Acidifikace/Eutrofizace 0,81 1,57 0,90 1,67 

Zábor půdy 2,29 167,07 2,38 167,16 

Minerální suroviny 1,11 1,28 1,32 1,51 

Fosilní paliva 21,09 44,53 23,84 47,40 
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Graf 16: Normalizace: Dopady ţivotního cyklu do jednotlivých kategorií dopadu endpointů - srovnání 4 

variant konstrukcí ţel. svršku 

 
 

Tabulka 23: Zdrojová data pro graf normalizace č. 16 

Kategorie dopadu 

UIC 60 na 

dřevěných 

praţcích 

UIC 60 na 

betonových 

praţcích 

S 49 na 

dřevěných 

praţcích 

S 49 na 

betonových 

praţcích 

Lidské zdraví 25,56 17,25 23,30 15,09 

Kvalita ekosystému 176,70 9,21 175,55 8,10 

Zdroje 48,91 25,16 45,82 22,20 
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6.6 Významnost jednotlivých procesů (single score) 

V této části se ocení míry dopadu jednotlivých procesů zapojených v ţivotním cyklu. 

 

Graf 17: Graf významnosti jednotlivých procesů - srovnání 4 variant ţel. svršku 

 

 

Tabulka 24: Zdrojová data pro graf významnosti jednotlivých procesů č. 17 [%] 

Kategorie dopadu 

S 49 na 

betonových 

pr. 

S 49 na 

dřevěných 

pr. 

UIC 60 na 

betonových 

pr. 

UIC 60 na 

dřevěných pr. 

Karcinogeny 9,04 1,61 9,40 1,84 

Resp. nemoci – organické látky 0,07 0,03 0,07 0,03 

Resp. nemoci – anorganické látky 21,32 6,10 21,09 6,39 

Klimatické změny 13,35 2,73 13,40 2,97 

Ionizační záření 0,21 0,03 0,20 0,04 

Úbytek stratosférického ozonu 0,02 0,00 0,02 0,00 

Ekotoxicita 14,57 3,11 15,18 3,47 

Acidifikace/Eutrofizace 2,36 0,71 2,31 0,74 

Zábor půdy 6,69 75,34 6,09 73,73 

Minerální suroviny 1,61 0,29 1,69 0,33 

Fosilní paliva 30,76 10,04 30,54 10,45 
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6.7 Váţení (Weighing) 

Eco-indicator 99 pouţívá metodiku zaloţenou na předpokladu, ţe obyvatelé 

s různými hodnotovými měřítky přikládají různý význam problémům ţivotního prostředí. 

Jelikoţ se váţením do LCA vnáší prvek, jenţ není zaloţen na přírodních zákonitostech, 

doporučují někteří autoři váţení v rámci LCA neprovádět. [1] 

 

Graf 18: Graf váţení – srovnání 4 variant ţelezničního svršku 

 

 

Tabulka 25: Zdrojová data pro graf váţení č. 18 [%] 

Kategorie dopadu 

S 49 na 

betonových 

pr. 

S 49 na 

dřevěných 

pr. 

UIC 60 na 

betonových 

pr. 

UIC 60 na 

dřevěných 

pr. 

Karcinogeny 9,04 1,61 9,40 1,84 

Resp. nemoci – organické látky 0,07 0,03 0,07 0,03 

Resp. nemoci – anorganické látky 21,32 6,10 21,09 6,39 

Klimatické změny 13,35 2,73 13,40 2,97 

Ionizační záření 0,21 0,03 0,20 0,04 

Úbytek stratosférického ozonu 0,02 0,00 0,02 0,00 

Ekotoxicita 14,57 3,11 15,18 3,47 

Acidifikace/Eutrofizace 2,36 0,71 2,31 0,74 

Zábor půdy 6,69 75,34 6,09 73,73 

Minerální suroviny 1,61 0,29 1,69 0,33 

Fosilní paliva 30,76 10,04 30,54 10,45 
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7 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Výstupem LCA studie bývá velké mnoţství různých hodnot, ať jiţ z inventarizace či 

z hodnocení dopadů ţivotního cyklu. Přestoţe je interpretace závěrečná fáze LCA, podílí 

se i na fázích předešlých. Na základě předešlých tří fází studie LCA jsem došla 

k výsledkům, které jsou v následujících kapitolách. [1] 

7.1 1. varianta: kolejnice UIC 60 na dřevěných praţcích 

Z tabulky je patrné, ţe se na vzniku karcinogenity nejvíce podílí zušlechtěná ocel, a 

to ze 70,48 %, dále je to ocel tř. 10 (26,29 %), minimální vliv má pak dub (2,66 %) a 

zanedbatelný vliv má štěrk (0,57 %). Respirační nemoci, ať uţ organické, či anorganické, 

v největší míře způsobuje těţba dubového dřeva (organické 62,29 %, anorganické 46,28 

%), u organických látek je to potom zušlechtěná ocel, která ovlivňuje vznik respiračních 

nemocí z 22,11 %, dále ocel tř. 10 (8,60 %) a nejmenší vliv má štěrk (6,99 %). U 

anorganických látek má významný vliv na vznik respiračních nemocí po těţbě dubu také 

zušlechtěná ocel (32,33 %), ocel tř. 10 (14,28 %) a nejméně opět štěrk (7,12 %). 

Klimatické změny ovlivňuje téměř z 50 % zušlechtěná ocel (přesně je to 49,57 %), 

následuje těţba dubového dřeva (26,19 %), ocel tř. 10 (19,72 %) a nejméně ovlivňuje 

klima štěrk (4,52 %). Na ionizačním záření se téměř ve stejné míře podílí zušlechtěná ocel 

(45,18 %) a ocel tř. 10 (43,63 %), menší podíl má štěrk (11,19 %), dub má vliv nulový. Na 

úbytku stratosférického ozónu má podíl 51,03 % zušlechtěná ocel, následuje štěrk (24,94 

%), ocel tř. 10 (22,49 %), nejmenší podíl nese dub (1,54 %). Ekotoxicitu způsobuje 

nejvíce zušlechtěná ocel, a to z 60,62 %, dále ocel tř. 10 (23,44 %) a dubové dřevo (14,51 

%), nejméně se na vzniku ekotoxicity podílí štěrk (1,42 %). Na acidifikaci a eutrofizaci 

má největší vliv těţba dubového dřeva (52,27 %), následuje zušlechtěná ocel (28,46 %), 

menší vliv má pak ocel tř. 10 (12,22 %) a štěrk (7,05 %). Z drtivé většiny se na záboru 

půdy podílí dub (98,73 %), ostatní 3 procesy jsou téměř zanedbatelné: štěrk (0,88 %), 

zušlechtěná ocel (0,24 %) a ocel tř. 10 (0,14 %). Úbytek minerálních surovin zaviňuje ze 

72,75 % zušlechtěná ocel, po ní je to ocel tř. 10 (26,33 %), minimální vliv na spotřebu 

surovin mají pak štěrk (0,68 %) a dub (0,24 %). Spotřebu fosilních paliv v největší míře 

zaviňuje těţba dubového dřeva (49,38 %), dále je to zušlechtěná ocel (29,61 %), ocel tř. 10 

(12,16 %) a nejméně se na spotřebě fosilních paliv podílí štěrk (8,86 %). 
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7.2 2. varianta: kolejnice UIC 60 na betonových praţcích 

Na vzniku karcinogenity má největší podíl zušlechtěná ocel, ze které se vyrábí 

kolejnice, a to 80,03 %, dále je to ocel třídy 10 pro výrobu všech ocelových součástí (14,89 

%), beton ovlivňuje vznik karcinogenity pouze ze 4,45 % a štěrk má vliv téměř nulový. 

Respirační nemoci, a to organické i anorganické, způsobuje výroba zušlechtěné oceli 

(60 %), na zbylých 40 % se podílí v přibliţně stejné míře ocel třídy 10, beton a štěrk. 

Klimatické změny způsobuje z 63,90 % zušlechtěná ocel, ze 12, 68 % ocel tř. 10, ze 17,70 

% beton a z 5,71 % štěrk. Na ionizační záření, úbytek stratosférického ozónu a 

acidifikaci a eutrofizaci má 50% vliv zušlechtěná ocel, na ekotoxicitu dokonce 80,5 %. 

Největší vliv na přeměnu krajiny má štěrk (60,94 %), následuje zušlechtěná ocel a beton 

(oba procesy okolo 17 %) a nejmenší zábor půdy má ocel třídy 10 (4,96 %). Úbytek 

minerálních zdrojů způsobuje z 8,07 % zušlechtěná ocel, dále ocel třídy 10 (14,99 %), 

minimální podíl mají beton a štěrk. Spotřebu fosilních paliv ovlivňuje zušlechtěná ocel 

(58,87 %), následuje štěrk (17,27 %) a po 12 % ovlivňuje spotřebu fosilních paliv ocel 

třídy 10 a beton. Celkově má největší vliv na všechny kategorie dopadu zušlechtěná ocel, a 

to ve většině případů přes 50 %, ve třech případech dokonce přes 80 %. Nejmenší vliv má 

naopak štěrk, a to na téměř všechny kategorie dopadu. 

7.3 3. varianta: kolejnice S 49 na dřevěných praţcích 

Mezi nejvíce karcinogenní procesy patří v tomto případě zušlechtěná ocel (67,35 

%), dále ocel třídy 10 (28,89 %), dub má vliv na karcinogenitu pouze ze 3,1 % a štěrk 

minimální (0,67  %). Respirační nemoci vyvolává v největší míře těţba dubu, a to 

v případě organických látek 65,23 % a u anorganických 49,58 %. Naopak nejniţší vliv na 

vznik respiračních onemocnění má štěrk, a to u organických látek 7,32 % a u organických 

7,63 %. Klimatické změny způsobuje ze 45,17 % zušlechtěná ocel, následuje dub (29,13 

%), ocel tř. 10 (20,67 %) a štěrk (5,03 %). Ionizační záření vyvolává výroba oceli tř. 10 

(46,03 %) a zušlechtěné oceli (41,44 %), menší míře potom štěrk (12,53 %) a nulový vliv 

na záření má dubové dřevo. Úbytek stratosférického ozónu nejvíce způsobuje opět 

zušlechtěná ocel (46,73 %), dále je to těţba štěrku (27,87 %) a ocel tř. 10 (23,68 %), 

v nejmenší míře je to dubové dřevo, a to 1,72 %. Ekotoxicitu způsobuje v největší míře 

zušlechtěná ocel (56,64 %), ocel tř. 10 (25,18 %), těţba dubu (16,55 %) a minimálně 

způsobuje ekotoxicitu štěrk (1,62 %). Acidifikaci a eutrofizaci nejvíce ovlivňuje těţba 

dubu (55,52 %), dále je to zušlechtěná ocel (24,76 %), ocel tř. 10 (12,23 %) a štěrk (7,48 
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%). Na záboru půdy se podílí z 98,78 % těţba dubu, zbylé tři procesy jsou téměř nulové. 

Na úbytku minerálních surovin se v největší míře podílí zušlechtěná ocel (69,85 %) a ocel 

tř. 10 (29,08 %), zbylé dva procesy jsou zanedbatelné (dub – 0,28 %, štěrk – 0,79 %). 

Poslední kategorií dopadu jsou fosilní paliva, jejichţ úbytek nejvíce ovlivňuje těţba 

dubového dřeva (52,56 %), následuje zušlechtěná ocel (25,82 %), ocel tř.10 (12,19 %) a 

nejméně štěrk (9,43 %).  

7.4 4. varianta: kolejnice S 49 na betonových praţcích 

U této varianty konstrukce ţelezničního svršku jsem zjistila, ţe největší podíl na 

vzniku karcinogenity má zušlechtěná ocel (77,65 %), dále ocel tř. 10 (16,33 %) a beton 

(5,27 %), štěrk můţeme téměř zanedbat (pouze 0,75 %). Na vzniku respiračních nemocí 

se nejvíce podílí zušlechtěná ocel, která se pouţívá pro výrobu kolejnic, a to u organických 

látek 53,60 % a u anorganických látek je to 52,47 %. Dále u organických látek má 20,29% 

podíl štěrk, 14,36% beton a ocel třídy 10 má podíl 11,75 %. Na anorganické respirační 

nemoci má po zušlechtěné oceli největší vliv beton (20,63 %) a téměř stejným dílem ocel 

tř. 10 a štěrk (13,06 % a 13,83 %). Klimatické změny nejvíce způsobuje zušlechtěná ocel 

(59,82 %), dále je to beton (20,23 %), ocel tř. 10 (13,42 %) a štěrk (6,53 %). Ionizační 

záření v největší míře způsobuje zušlechtěná ocel (44,83 %), následuje ocel tř. 10 (24,41 

%), beton (17,47 %) a štěrk (13,30 %). Na úbytku stratosférického ozónu se nejvíce 

podílí zušlechtěná ocel (45,66 %), štěrk (26,71 %), v menší míře je to beton (16,29 %) a 

ocel tř. 10 (11,34 %). Ekotoxicitu způsobuje ze 78,23 % zušlechtěná ocel, v menší míře 

potom ocel tř. 10 (17,05 %), minimálně je to beton a štěrk (2,52 % a 2,20 %). Acidifikaci 

a eutrofizaci nejvíce způsobuje zušlechtěná ocel (48,05 %), beton (26,08 %), štěrk (14,24 

%) a ocel tř. 10 (11,63 %). Na záboru půdy se podílí s velkou převahou štěrk (63,13 %), 

méně pak beton (17,57 %), zušlechtěná ocel (14,55 %) a nejméně ocel tř. 10 (4,76 %). 

Úbytek minerálních surovin ovlivňuje při 81,14 % zušlechtěná ocel, méně pak ocel tř. 10 

(16,56 %), nejméně beton a štěrk (1,40 % a 0,90 %). Spotřebu fosilních paliv taktéţ 

v největší míře způsobuje zušlechtěná ocel (54,51 %), dále štěrk (19,52 %) a téměř stejným 

dílem se podílejí beton a ocel tř. 10 (13?35 % a 12,62 %). 

Z tabulky je patrné, ţe největší vliv na téměř všechny kategorie dopadu má 

zušlechtěná ocel, která se pouţívá pro výrobu kolejnic. 
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7.5 Analýza dominance 

Analýzou dominance se zjišťuje, které fáze ţivotního cyklu nebo které procesy či 

skupiny procesů mají největší vliv na hodnotu environmentálních dopadů produktu. [1] 

Tabulka 26: Rozdělení podle významnosti vlivu na ŢP 

A velmi významný 40-100 % 

B významný 20-40 % 

C málo významný 5-20 % 

D nevýznamný 0-5 % 

 
Tabulka 27: Analýza dominance soustavy UIC 60 na dřevěných praţcích 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Karcinogeny A B D D 

Resp. nemoci – organické látky B C A C 

Resp. nemoci – anorganické látky B C A C 

Klimatické změny A C B D 

Ionizační záření A A D C 

Úbytek stratosférického ozonu A B D B 

Ekotoxicita A B C D 

Acidifikace/Eutrofizace B C A C 

Zábor půdy D D A D 

Minerální suroviny A B D D 

Fosilní paliva B C A C 

 
Tabulka 28: Analýza dominance soustavy UIC 60 na betonových praţcích 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Karcinogeny A C D D 

Resp. nemoci – organické látky A C C C 

Resp. nemoci – anorganické látky A C C C 

Klimatické změny A C C C 

Ionizační záření A B C C 

Úbytek stratosférického ozonu A C C B 

Ekotoxicita A C D D 

Acidifikace/Eutrofizace A C B C 

Zábor půdy C D C A 

Minerální suroviny A C D D 

Fosilní paliva A C C C 
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Tabulka 29: Analýza dominance soustavy S 49 na dřevěných praţcích 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Dub Štěrk 

Karcinogeny A B D D 

Resp. nemoci – organické látky C C A C 

Resp. nemoci – anorganické látky B C A C 

Klimatické změny A B B C 

Ionizační záření A A D C 

Úbytek stratosférického ozonu A B D B 

Ekotoxicita A B C D 

Acidifikace/Eutrofizace B C A C 

Zábor půdy D D A D 

Minerální suroviny A B D D 

Fosilní paliva B C A C 

 

 

 

 
Tabulka 30: Analýza dominance soustavy S 49 na betonových praţcích 

Kategorie dopadu Zušlechtěná ocel Ocel třídy 10 Beton Štěrk 

Karcinogeny A C C D 

Resp. nemoci – organické látky A C C B 

Resp. nemoci – anorganické látky A C B C 

Klimatické změny A C B C 

Ionizační záření A B C C 

Úbytek stratosférického ozonu A C C B 

Ekotoxicita A C D D 

Acidifikace/Eutrofizace A C B C 

Zábor půdy C D C A 

Minerální suroviny A C D D 

Fosilní paliva A C C C 
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Tabulka 31: Zdrojová data pro analýzu dominance - srovnání 4 variant konstrukcí ţel. svršku 

Kategorie dopadu Jednotka 

UIC 60 na 

drevených 

praţcích 

UIC 60 na 

betonových 

praţích 

S 49 na 

drevených 

praţcích 

S 49 na 

betonových 

praţcích 

Karcinogeny DALY 0,064033 0,056393 0,054899 0,047612 

Resp. nemoci – 

organické látky 
DALY 0,001023 0,00039 0,000977 0,000346 

Resp. nemoci – 

anorganické látky 
DALY 0,222467 0,126457 0,207628 0,112283 

Klimatické změny DALY 0,103598 0,080356 0,093131 0,070318 

Ionizační záření DALY 0,001324 0,001222 0,001182 0,001093 

Úbytek stratosférického 

ozonu 
DALY 0,000113 0,000114 0,000101 0,000103 

Ekotoxicita PAF*m
2
yr 403646,6 303971,1 353929,9 256240,1 

Acidifikace/Eutrofizace PDF*m
2
yr 8559,06 4632,454 8058,097 4153,443 

Zábor půdy PDF*m
2
yr 857234,3 12190,31 856786,3 11767,8 

Minerální suroviny MJ surplus 12649,61 11077,36 10793,06 9290,699 

Fosilní paliva MJ surplus 398345,5 200373,6 374217,3 177261,7 

 

 
Tabulka 32: Analýza dominance 4 konstrukcí ţelezničního svršku 

 

 

 

 

 

Kategorie dopadu 

UIC 60 na 

dřevěných 

pr. 

UIC na 

betonových 

pr. 

S 49 na 

dřevěných 

pr. 

S 49 na 

betonových pr. 

Karcinogeny B B B B 

Resp. nemoci – 

organické látky 
B C B C 

Resp. nemoci – 

anorganické látky 
B C B C 

Klimatické změny B B B B 

Ionizační záření B B B B 

Úbytek 

stratosférického ozonu 
B B B B 

Ekotoxicita B B B C 

Acidifikace/Eutrofizace B C B C 

Zábor půdy A D A D 

Minerální suroviny B B B B 

Fosilní paliva B C B C 
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7.6 Analýza konzistence 

Cílem analýzy (kontroly) konzistence je určit, zda předpoklady, metody a údaje jsou 

v souladu s cílem a rozsahem studie. 

Tabulka 33: Data konzistence jednotlivých materiálů získaná z programu SimaPro 

Procesy 

 

Converter 

steel ETH U 

Zušlechtěná 

ocel 

Steel ETH U 

Ocel 

Concrete not 

reinforced 

ETH U 

Beton 

Oak, 

European I 

Dub, 

evropský 

Gravel ETH 

U 

Štěrk 

Projekt 

ETH-ESU   

96 Unit 

processes 

ETH-ESU   

96 Unit 

processes 

ETH-ESU   

96 Unit 

processes 

IDEMAT 

2001 

ETH-ESU   

96 Unit 

processes 

Stáří údajů 3. 2. 2003 3. 2. 2003 3. 2. 2003 3. 6. 1999 3. 2. 2003 

Geografie 
západní 

Evropa 

západní 

Evropa 

západní 

Evropa 

západní 

Evropa 

západní 

Evropa 

Technologie 
Průměrná 

technologie 

Průměrná 

technologie 

Průměrná 

technologie 

Moderní 

technologie 

Průměrná 

technologie 

Reprezentativnost Smíšená data Smíšená data Smíšená data 

Průměrná 

z určitého 

procesu 

Smíšená data 

Z tabulky analýzy konzistence je patrné, ţe se některé údaje liší, ovšem pouze u 

dubu evropského, a to jaká technologie byla pouţita a také stáří daných údajů. Přesto lze 

pokládat analýzu za konzistentní. 
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8 ZÁVĚR 

V první části mé diplomové práce jsem se zabývala ţelezniční dopravou v České 

republice a vlivem ţelezniční dopravy na ţivotní prostředí. Z Českého statistického úřadu 

jsem získala informace o počtu a závaţnosti dopravních nehod na ţeleznicích v letech 

2000 – 2010, které jsem vnesla do grafů. V této kapitole jsem také podrobně popsala, čím 

se budu v  práci zabývat, co bude předmětem analýzy LCA. 

Následující část jsem věnovala metodě LCA, kde jsem se zabývala její historií, 

praktickým pouţitím a jakým způsobem se studie provádí, včetně uvedení norem ISO 

14 000. Popsala jsem také software SimaPro a konkrétní metodiku Eco-indicator 99, jejíţ 

pomocí jsem studii vypracovala. 

V další kapitole jsem definovala cíle a rozsah analýzy. Cílem bylo určit vliv 1 km 

ţeleznice na jednotlivé kategorie dopadu do ţivotního prostředí. Dílčím cílem bylo 

srovnání environmentálních dopadů 4 variant konstrukcí ţelezničního svršku a 

vyhodnocení, která z nich má největší/nejniţší vliv na jednotlivé kategorie dopadu. 

V inventarizační analýze jsem podrobně analyzovala jednotlivé části ţelezničního 

svršku, jejich vlastnosti a další technické parametry. Nejdůleţitější z těchto parametrů jsou 

pro analýzu LCA hmotnosti jednotlivých materiálů, ze kterých se ţelezniční svršek skládá. 

Stěţejní částí této práce byla analýza vlivů ţelezničního svršku na jednotlivé 

kategorie dopadu. V této části práce jsem vyuţila program SimaPro, pomocí kterého jsem 

získala řadu grafů a tabulek se zdrojovými daty, které byly nezbytné pro tuto studii. 

Kapitola obsahuje midpointové a endpointové grafy charakterizace pro jednotlivé varianty 

konstrukcí ţel. svršku a graf charakterizace pro srovnání těchto 4 variant. Dále zde 

najdeme grafy normalizace, významnosti jednotlivých procesů a váţení se zdrojovými 

daty. 

Z těchto grafů vyplývá, ţe z materiálů má ve všech čtyřech případech největší vliv 

na všechny kategorie dopadu zušlechtěná ocel, největší je podíl na vzniku karcinogenů a 

pohybuje se od 67 do 80 %. Výjimkou je kategorie zábor půdy, kde z 98,73 % dominuje 

dub. Dub má také vysoký vliv na vznik respiračních onemocnění, a to organických i 

anorganických. Překvapující u tohoto materiálu byl také jeho dopad na spotřebu fosilních 

paliv, coţ je způsobeno především těţbou a transportem tohoto materiálu. 
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Beton se podílí na jednotlivých kategoriích dopadu poměrně vyrovnaně, největší vliv 

má v případě soustavy S 49 na betonových praţcích na acidifikaci a eutrofizaci, a to 26,08 

%. Nejpříznivější vlivy do všech kategorií dopadu vykazuje štěrk, a to i přes svou 

hmotnost (aţ dvacetinásobnou neţ ostatní vstupy). Jeho vlivy na kategorie dopadu jsou 

málo významné, pouze v případě varianty s betonovými praţci dosahuje u záboru půdy 

podílu aţ 63,13 %. 

Dílčím cílem práce bylo srovnání 4 variant konstrukcí ţelezničního svršku, dospěla 

jsem k následujícím závěrům. Z hlediska vlivu na jednotlivé kategorie dopadu se jeví jako 

nejvhodnější soustavy na betonových praţcích. U soustav ţelezničního svršku na 

betonových praţcích (kolejnice UIC 60 a S 49) jsou jen nepatrné rozdíly. 

Cíle práce byly splněny, doplněny byly ještě analýzami dominance a konzistence. 
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Příloha č. 1: Inventarizační tabulka soustavy UIC 60 na dřevěných praţcích – ukázka 

(SimaPro) 

Materiál Část Jednotka 
Zušlechtěná 

ocel 

Ocel třídy 

10 
Dub Štěrk 

Volume occupied, 

reservoir Raw % 43,92983662 42,12332 x 13,94684 

Water, turbine use, 

unspecified natural 

origin Raw % 44,38535855 42,57895 x 13,03569 

Gas, natural, 35 MJ 

per m3, in ground Raw % 33,71726279 17,30787 46,63522 2,339651 

Gas, petroleum, 35 

MJ per m3, in ground Raw % 52,32415798 21,47417 x 26,20167 

Radon-222 Air % 45,20091268 43,65406 x 11,14503 

Krypton-85 Air % 45,18774387 43,64198 x 11,17027 

Hydrogen-3, Tritium Water % 45,1931626 43,64767 x 11,15917 

Xenon-133 Air % 45,26924886 43,72747 x 11,00328 

Radium-226 Water % 45,25081176 43,51074 x 11,23844 

Hydrogen-3, Tritium Air % 45,47840784 43,94703 x 10,57456 

Xenon-135 Air % 44,19402117 42,59894 x 13,20704 

Krypton-88 Air % 45,57426371 44,04761 x 10,37813 

Argon-41 Air % 45,64284444 44,12009 x 10,23707 

Thorium-230 Water % 45,19989625 43,65473 x 11,14537 

Carbon-14 Air % 44,95623975 43,39909 x 11,64467 

Cesium-137 Water % 45,17807321 43,63183 x 11,1901 

Xenon-135m Air % 39,76365508 37,94892 x 22,28742 

Uranium alpha Water % 45,19986156 43,6547 x 11,14544 

Thorium-228 Water % 52,94413153 21,72775 x 25,32812 

Ruthenium-106 Water % 45,18772112 43,64196 x 11,17032 

Cobalt-60 Water % 45,04453052 43,49165 x 11,46382 

Iodine-129 Water % 45,18772112 43,64196 x 11,17032 

Radium-228 Water % 52,94413153 21,72775 x 25,32812 

Xenon-138 Air % 39,63581445 37,81473 x 22,54946 

Plutonium-241 Water % 45,18772112 43,64196 x 11,17032 

Xenon-131m Air % 41,19265007 39,44965 x 19,3577 

Radon-220 Air % 52,30834499 39,84225 x 7,849403 

Radium-224 Water % 52,94413153 21,72775 x 25,32812 

Noble gases, 

radioactive, 

unspecified Air % 36,40917075 34,42803 x 29,1628 

Cesium-134 Water % 45,18330727 43,63732 x 11,17937 

Carbon-14 Water % 45,18772112 43,64196 x 11,17032 

Strontium-90 Water % 45,18674839 43,64094 x 11,17232 

Krypton-85m Air % 39,2912829 37,45319 x 23,25553 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Inventarizační tabulka soustavy UIC 60 na betonových praţcích – ukázka 

(SimaPro) 

Materiál Část Jednotka 
Zušlechtěná 

ocel 

Ocel 

třídy 10 
Beton Štěrk 

Volume occupied, 

reservoir Raw % 47,06531 22,50521 15,77438 14,6551 

Water, turbine use, 

unspecified natural 

origin Raw % 47,68632 22,81225 15,76544 13,73598 

Gas, natural, 35 MJ per 

m3, in ground Raw % 67,21359 17,2055 11,00658 4,574328 

Gas, petroleum, 35 MJ 

per m3, in ground Raw % 50,53242 10,34197 14,30751 24,81809 

Radon-222 Air % 48,96095 23,58014 15,61881 11,8401 

Krypton-85 Air % 48,94265 23,57167 15,61974 11,86594 

Hydrogen-3, Tritium Water % 48,95031 23,57561 15,6195 11,85458 

Xenon-133 Air % 49,05803 23,6309 15,61607 11,69501 

Radium-226 Water % 48,97649 23,48426 15,60929 11,92996 

Hydrogen-3, Tritium Air % 49,3548 23,78334 15,60653 11,25532 

Xenon-135 Air % 47,54568 22,85417 15,66458 13,93556 

Krypton-88 Air % 49,49107 23,85331 15,60218 11,05345 

Argon-41 Air % 49,58898 23,90386 15,59879 10,90836 

Thorium-230 Water % 48,95984 23,5805 15,61919 11,84046 

Carbon-14 Air % 48,61558 23,40374 15,63019 12,35049 

Cesium-137 Water % 48,92896 23,56464 15,62018 11,88622 

Xenon-135m Air % 41,53877 19,76906 15,85729 22,83488 

Uranium alpha Water % 48,9598 23,58048 15,61919 11,84053 

Thorium-228 Water % 51,21635 10,48153 14,27148 24,03064 

Ruthenium-106 Water % 48,94261 23,57165 15,61974 11,86599 

Cobalt-60 Water % 48,74015 23,46766 15,62625 12,16594 

Iodine-129 Water % 48,94261 23,57165 15,61974 11,86599 

Radium-228 Water % 51,21635 10,48153 14,27148 24,03064 

Xenon-138 Air % 41,3706 19,68268 15,86269 23,08404 

Plutonium-241 Water % 48,94261 23,57165 15,61974 11,86599 

Xenon-131m Air % 43,43831 20,7451 15,79593 20,02066 

Radon-220 Air % 57,34878 21,78292 12,42793 8,440367 

Radium-224 Water % 51,21635 10,48153 14,27148 24,03064 

Noble gases, 

radioactive, 

unspecified Air % 37,21733 17,54954 15,99596 29,23716 

Cesium-134 Water % 48,93636 23,56844 15,61995 11,87525 

Carbon-14 Water % 48,94261 23,57165 15,61974 11,86599 

Strontium-90 Water % 48,94124 23,57095 15,61979 11,86803 

Krypton-85m Air % 40,91883 19,45068 15,87715 23,75334 

 



 

 

Příloha č. 3:Inventarizační tabulka soustavy S 49 na dřevěných praţcích – ukázka 

(SimaPro) 

Materiál Část Jednotka 
Zušlechtěná 

ocel 

Ocel třídy 

10 
Dub Štěrk 

Volume occupied, 

reservoir Raw % 40,15482 44,28307 x 15,56212 

Water, turbine use, 

unspecified natural origin Raw % 40,62047 44,81643 x 14,5631 

Gas, natural, 35 MJ per 

m3, in ground Raw % 29,73106 17,55249 50,19805 2,518395 

Gas, petroleum, 35 MJ 

per m3, in ground Raw % 48,00096 22,65694 x 29,34211 

Waste, nuclear, low and 

medium active/m3 Waste % x x 100 x 

Waste, nuclear, high 

active/m3 Waste % x x 100 x 

Gas, off-gas, oil 

production, in ground Raw % x x 100 x 

Gas, natural, 36.6 MJ per 

m3, in ground Raw % x x 100 x 

Radon-222 Air % 41,46396 46,0559 x 12,48014 

Krypton-85 Air % 41,45045 46,04157 x 12,50798 

Hydrogen-3, Tritium Water % 41,45603 46,04824 x 12,49573 

Xenon-133 Air % 41,53437 46,14193 x 12,3237 

Radium-226 Water % 41,51007 45,90508 x 12,58485 

Hydrogen-3, Tritium Air % 41,74989 46,39987 x 11,85024 

Xenon-135 Air % 40,43026 44,82072 x 14,74902 

Krypton-88 Air % 41,84875 46,51812 x 11,63313 

Argon-41 Air % 41,91952 46,60334 x 11,47714 

Thorium-230 Water % 41,46296 46,05654 x 12,4805 

Carbon-14 Air % 41,21229 45,75668 x 13,03103 

Cesium-137 Water % 41,4405 46,02966 x 12,52985 

Xenon-135m Air % 35,94764 39,45669 x 24,59567 

Uranium alpha Water % 41,46293 46,0565 x 12,48058 

Thorium-228 Water % 48,63875 22,95707 x 28,40418 

Ruthenium-106 Water % 41,45043 46,04154 x 12,50803 

Cobalt-60 Water % 41,30308 45,86521 x 12,8317 

Iodine-129 Water % 41,45043 46,04154 x 12,50803 

Radium-228 Water % 48,63875 22,95707 x 28,40418 

Xenon-138 Air % 35,81986 39,30377 x 24,87637 

Plutonium-241 Water % 41,45043 46,04154 x 12,50803 

Xenon-131m Air % 37,3819 41,17389 x 21,44421 

Radon-220 Air % 48,56272 42,54152 x 8,895766 

Radium-224 Water % 48,63875 22,95707 x 28,40418 

Noble gases, radioactive, 

unspecified Air % 32,6234 35,47869 x 31,89791 

Cesium-134 Water % 41,44588 46,0361 x 12,51802 

Carbon-14 Water % 41,45043 46,04154 x 12,50803 

Strontium-90 Water % 41,44943 46,04034 x 12,51023 

Krypton-85m Air % 35,47594 38,89229 x 25,63177 



 

 

Příloha č. 4: Inventarizační tabulka soustavy S 49 na betonových praţcích – ukázka 

(SimaPro) 

 

Materiál Část Jednotka 
Zušlechtěná 

ocel 

Ocel 

třídy 10 
Beton Štěrk 

Volume occupied, 

reservoir Raw % 42,92213 23,20207 17,56092 16,31488 

Water, turbine use, 

unspecified natural 

origin Raw % 43,55392 23,55402 17,57739 15,31468 

Gas, natural, 35 MJ per 

m3, in ground Raw % 63,59867 18,4044 12,71329 5,283637 

Gas, petroleum, 35 MJ 

per m3, in ground Raw % 45,9448 10,62999 15,8798 27,54541 

Radon-222 Air % 44,86176 24,42509 17,46984 13,24331 

Krypton-85 Air % 44,84301 24,41524 17,47012 13,27163 

Hydrogen-3, Tritium Water % 44,85088 24,41978 17,47017 13,25917 

Xenon-133 Air % 44,96142 24,4835 17,47094 13,08414 

Radium-226 Water % 44,87385 24,32461 17,45836 13,34318 

Hydrogen-3, Tritium Air % 45,2663 24,65936 17,47296 12,60138 

Xenon-135 Air % 43,41466 23,59142 17,46059 15,53333 

Krypton-88 Air % 45,40643 24,74016 17,47392 12,37949 

Argon-41 Air % 45,50719 24,79854 17,47433 12,21994 

Thorium-230 Water % 44,86066 24,42542 17,47024 13,24369 

Carbon-14 Air % 44,50772 24,22192 17,46783 13,80253 

Cesium-137 Water % 44,82897 24,40714 17,47003 13,29386 

Xenon-135m Air % 37,38208 20,11218 17,42021 25,08553 

Uranium alpha Water % 44,86061 24,42539 17,47024 13,24377 

Thorium-228 Water % 46,63598 10,78948 15,86339 26,71115 

Ruthenium-106 Water % 44,84298 24,41522 17,47012 13,27168 

Cobalt-60 Water % 44,63536 24,29548 17,46874 13,60043 

Iodine-129 Water % 44,84298 24,41522 17,47012 13,27168 

Radium-228 Water % 46,63598 10,78948 15,86339 26,71115 

Xenon-138 Air % 37,21569 20,01621 17,4191 25,34899 

Plutonium-241 Water % 44,84298 24,41522 17,47012 13,27168 

Xenon-131m Air % 39,27083 21,20196 17,4324 22,09481 

Radon-220 Air % 53,3734 22,91819 14,11934 9,589076 

Radium-224 Water % 46,63598 10,78948 15,86339 26,71115 

Noble gases, 

radioactive, 

unspecified Air % 33,14879 17,67061 17,39192 31,78867 

Cesium-134 Water % 44,83657 24,41152 17,47008 13,28183 

Carbon-14 Water % 44,84298 24,41522 17,47012 13,27168 

Strontium-90 Water % 44,84156 24,41441 17,47011 13,27392 

Krypton-85m Air % 36,76939 19,75884 17,41608 26,05569 

 



 

 

Příloha č. 5: Inventarizační tabulka 4 variant konstrukcí ţelezničního svršku – ukázka 

(SimaPro) 

Materiál Část Jednotka 

S 49 na 

betonových 

praţcích 

S 49 na 

dřevěných 

praţcích 

UIC 60 na 

betonových 

praţcích 

UIC 60 na 

drevených 

praţcích 

Volume occupied, 

reservoir Raw m3y 1051,763 1124,247 1170,882 1254,453 

Water, turbine use, 

unspecified natural 

origin Raw m3 250189,7 268257,4 278944,3 299689,6 

Gas, natural, 35 MJ 

per m3, in ground Raw m3 3731,85 7982,92 4310,522 8592,798 

Gas, petroleum, 35 

MJ per m3, in ground Raw m3 1351,418 1293,529 1499,929 1448,567 

Waste, nuclear, low 

and medium 

active/m3 Waste cu.in x 113,5928 x 113,5928 

Waste, nuclear, high 

active/m3 Waste cm3 x 8,263777 x 8,263777 

Gas, off-gas, oil 

production, in ground Raw m3 x 27,98558 x 27,98558 

Gas, natural, 36.6 MJ 

per m3, in ground Raw m3 x 46,40563 x 46,40563 

Radon-222 Air kBq 38099496 41221571 42614708 46159608 

Krypton-85 Air kBq 26532935 28704553 29676133 32142088 

Hydrogen-3, Tritium Water kBq 1064653 1151837 1190798 1289795 

Radon-222 Air kBq 415473,1 449536,2 464794,7 503462,9 

Xenon-133 Air kBq 19011,82 20580,51 21270,05 23050,23 

Radium-226 Water kBq 13168,03 14235,1 14727,91 15940,51 

Hydrogen-3, Tritium Air kBq 4429,716 4802,811 4959,48 5382,206 

Xenon-135 Air kBq 3367,599 3616,181 3753,707 4038,387 

Krypton-88 Air kBq 1235,7 1340,751 1383,944 1502,884 

Argon-41 Air kBq 619,4141 672,4265 693,89 753,8816 

Thorium-230 Water kBq 495,8657 536,4996 554,6313 600,7682 

Carbon-14 Air kBq 437,5053 472,4892 488,9427 528,7415 

Xenon-135m Air kBq 391,7568 407,3892 430,369 449,5814 

Cesium-137 Water kBq 334,8179 362,195 374,4692 405,5593 

Uranium alpha Water kBq 207,2803 224,2659 231,8453 251,1313 

Thorium-228 Water kBq 194,7566 186,7372 216,4807 209,4161 

Ruthenium-106 Water kBq 171,1709 185,1805 191,4485 207,357 

Cobalt-60 Water kBq 158,0416 170,7922 176,6764 191,1715 

Xenon-138 Air kBq 106,6757 110,8327 117,1425 122,2697 

Iodine-129 Water kBq 102,7025 111,1083 114,8691 124,4142 

Radium-228 Water kBq 97,37828 93,36859 108,2404 104,7081 

Xenon-131m Air kBq 74,85104 78,6333 82,60564 87,10897 

 


