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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

V souvislosti s rostoucími požadavky na konkurenční schopnost firem a stále se 

zvyšujícími nároky na přizpůsobení se potřebám zákazníků je nutností zavádění nových 

nástrojů, které podporují poptávku po produktech a výrobcích. Zavádění nových  

environmentálních aspektů do výrob a procesů a tím i ovlivňování rozhodování 

potencionálního zákazníka při výběru produktů se stává jedním z důležitých nástrojů při 

prezentaci a prodeji výrobků. Cílem diplomové práce je charakterizovat proces získání 

environmentální deklarace výrobku a zhodnotit ekonomické přínosy pro vybranou 

firmu. Určit, zda zavedení tohoto dobrovolného environmentálního nástroje, 

environmentálního prohlášení o produktu – EPD, ovlivňuje  a zvyšuje 

konkurenceschopnost vybrané firmy na trhu. Práce popisuje metodu pro získání tohoto 

prohlášení a v závěru analyzuje a hodnotí přínosy zavedení tohoto prohlášení pro 

vybranou firmu. 

 
 
ANNOTATION OF THESIS  
 

Based on increasing demands for competitive ability of companies and 

increasing demands to adapt customer´s needs is a necessity to introduce new tools that 

support a demand for products. Introduction of new environmental aspects into 

production processes and influencing the customer´s decision in their selecting of the 

products becoming an important tool for all process in presentation and sale the 

products. The target of this thesis is to characterize process of obtaining the 

Environmental Product Declaration and to find all economic benefits selected company. 

Determine whether the introduction of a voluntary environmental tool, Environmental 

Product Declaration - EPD, affects and improves the competitive ability of the selected 

company in the market. The thesis describes the method for obtaining the declaration 

and finally evaluate all benefits of implementing the declaration into the company. 
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1 ÚVOD 

 

Environmentální značení produktů je jedním z dobrovolných nástrojů politiky 

životního prostředí, jehož cílem je minimalizace negativních vlivů produktů na životní 

prostředí, a to prostřednictvím ovlivňování spotřebitelů. 

Environmentální značení se stává celosvětově uplatňovaný a rozvíjející se 

koncept, který je součástí širších strategií a politik ochrany životního prostředí, 

udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Cílem značení je tedy odlišit 

produkty, které jsou v jednotlivých fázích svého životního cyklu šetrnější k životnímu 

prostředí než produkty či služby srovnatelné řady. Stává se jednou z cest vedoucí ke 

zkvalitnění životního prostředí a zároveň i služeb a produkce výrobků. V praktickém 

životě má environmentální značení napomáhat k vyhledávání takových produktových 

skupin a produktů, které mohou zpřísněnými kritérii přinést relativně velké snížení 

environmentálních dopadů a to zejména ve fázi spotřeby. Aplikované environmentálně 

šetrnější technologie by měly vytvářet konkurenční výhodu označených produktů před 

neoznačenými a zároveň sloužit jako příklad a inspirace pro širší uplatnění 

environmentálních technologií a udržitelné výroby. 

Environmentální prohlášení III. typu, deklarované výrobcem, poskytuje 

kvantifikované environmentální informace o životím cyklu produktu a představuje 

marketingový nástroj pro oslovení formující se nové řady spotřebitelů orientovaných na 

kvalitu životního prostředí. Tímto prohlášením výrobce sděluje svému okolí, že zná 

dopady svého produktu na životní prostředí a zavazuje se k jejich postupnému 

omezování. Environmentální prohlášení o produktu se zároveň stává nástrojem výrobce 

či poskytovatele služby k řízení spotřeby materiálů a energií v průběhu výroby, užití a 

odstranění produktu. Pro spotřebitele pak představuje možnosti porovnání 

environmentálních parametrů obdobných výrobků.   

Environmentálním prohlášením o produktu sděluje podnik svému okolí 

(obchodním partnerům, zákazníkům, úřadům), že zná environmentální dopady tohoto 

produktu a zavazuje se k neustálému omezování jeho negativních environmentálních 

dopadů – to vše ve všech fázích životního cyklu. Jinak řečeno, podnik sděluje, že je 

důvěryhodným partnerem a vedle řízení kvality a řízení environmentálních aspektů 

výrobního procesu kontroluje a řídí i environmentální aspekty a dopady svých produktů. 
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Výhodu pro podnik představuje i samotné zpracování EPD, v rámci něhož musí 

vyhodnotit veškeré spotřeby materiálů a energií na daný produkt (což se většinou 

v praxi neprovádí). Tyto údaje, ve finančním vyjádření, jsou klíčovou informací 

k vyhodnocení výrobních nákladů hodnoceného produktu a v době permanentního růstu 

světových cen surovin a energií jsou mimořádně důležité. Výrobce tak získává nástroj 

pro řízení vlastních materiálových a energetických toků alokovaných na konkrétní 

produkt a ovlivňování jeho environmentálního profilu. 

 

Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních kapitol. Druhá kapitola 

stručně charakterizuje firmu KB-Blok systém, s.r.o. a její základní produktovou řadu. 

Třetí část charakterizuje základní environmentální politiku a popisuje environmentální 

systémy obecně. Je zde popsána metoda  Life Cycle Assessment – LCA sloužící k 

porovnávání environmentálních dopadů produktů, výrobků či služeb, s ohledem na celý 

jejich životní cyklus tzv. od kolébky do hrobu. V této části je také popsán postup 

získávání Environmentálního prohlášení o produktu na vybrané výrobkové kategorie 

firmy KB - Blok systém, s.r.o.. Ve čtvrté části je pak provedena analýza a zhodnocen 

přínos po zavedení tohoto prohlášení.  

Cílem práce je zhodnocení přínosu zavedení environmentálního prohlášení o 

produktu do vybrané firmy. 
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2 Charakteristika firmy KB - BLOK systém, s.r.o. 
 

2.1 Základní údaje o firmě 

 
Firma:  KB - Blok systém, s.r.o. 

IČO:  14866021 

DIČ:  203 – 14866021 

Sídlo:  ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna 

Tel.:  415 778 310 

Fax:  415 784 531 

E-mail: info@kb-blok.cz 

Http:  www.kb-blok.cz 

Kontaktní osoby: Josef Brabec – ředitel společnosti 

   Ing.Martin Konečný – generální ředitel společnosti 

   Ing.Miroslav Rác – výrobní ředitel 

 

2.2 Charakteristika firmy 

 
Společnost KB - Blok systém, s.r.o. byla založena v roce 1991. Je ryze česká 

soukromá společnost podnikající v oblasti výroby stavebních materiálů. Hlavní 

podnikatelskou činností společnosti je vývoj, výroba a prodej betonových stavebních 

prvků pod registrovanou značkou KB - BLOK systém.Logo znázorňuje obrázek číslo 1. 

 

 

 

 

 
 

Obrázek číslo 1 - Logo KB - BLOK systém, s.r.o. 

 

Společnost krátce po svém založení vybudovala v Postoloprtech moderní 

výrobní závod se dvěmi výrobními linkami, které byly uvedeny do provozu v roce 

mailto:info@kb-blok.cz�
http://www.kb-blok.cz/�


  

 
 

- 10 - 

1993. V tomto roce společnost vstoupila na stavební trh se svými výrobky. Začaly se 

vyrábět Skandinávské střešní tašky, betonová dlažba a byly vyrobeny první (dnes velice 

populární) betonové štípané tvarovky. Byly položeny základy vzniku tehdy ještě 

neznámému systému betonového zdění, který pochází z USA. Hlavní výrobní 

technologie byly nakoupeny u americké společnosti COLUMBIA Inc., která je předním 

světovým výrobcem v tomto oboru. Tato technologie je v ČR doposud ojedinělá. 

V průběhu několika let se společnost zapsala do povědomí stavebníků. Rychlými 

a účinnými inovacemi výrobkového portfolia vznikl postupně stavební systém s více 

než 130 základními prvky. S různými kombinacemi povrchových úprav a barevných 

odstínů je na trh uváděno cca 500 druhů výrobků v duchu mota: 

 

„od základů po střechu“ 
 

Společnosti se podařilo na českém stavebním trhu otevřít nový segment, který 

v posledních letech vykazoval silný růstový trend.  

Společnost uvádí všechny produkty na trh právě pod touto obchodní značkou 

KB-Blok systém. Hlavní produkty jsou prezentovány v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka číslo 1 – Hlavní produktová řada firmy KB - Blok systém, s.r.o. [8] 

Tvarovky KB 

 
 

 
 

 
 

Zdící systém KB 
KLASIK 

  
 

Tvarovky KB 
ATLAS 
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Zákrytové prvky 

   

Opěrné zdi 

   

Zahradní 
architektura     

   

Dlažba 

   

Prvky dopravní 
infrastruktury 

   

Střešní krytina 

   

 

 

V současné době společnost provozuje již 5 výrobních linek. Na těchto linkách 

je vyráběna široká řada výrobků KB - BLOK systém. Nejdůležitější produkty výroby a 

jejich poměrové zastoupení dále zobrazuje graf číslo1. Mezi nejdůležitější patří: 
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1. Betonové tvarovky 

• Tvarovky šíře 100 mm  

Tato tvarovka se uplatní všude tam, kde se používá klasická pálená cihla. 

Tvarovky s modulovou šířkou 100 mm lze úspěšně využít na vnitřní i vnější 

omítané nebo neomítané zdivo či na ochranné obezdívky stávajících staveb 

včetně základového zdiva. 

• Tvarovky šíře 150 mm 

Tvarovky s modulovou šířkou 150 mm lze použít pro vnitřní nebo venkovní 

zdění. Díky své šířce a stabilitě jsou ideální pro vnější vrstvu sendvičové 

skladby. Tyto tvarovky se dají využít rovněž na různé drobné stavby, výplně 

plotových zdí, podezdívek apod. 

• Tvarovky šíře 200 mm 

Tvarovky s modulovou šířkou 200 mm mají univerzální využití a také nejširší 

řadu kompatibilních doplňků. Jsou vhodné nejen pro stavbu nosných vnitřních a 

obvodových konstrukcí jednopodlažních i vícepodlažních budov, ale i jako 

výplňové zdivo, které může být režné či omítané. 

• Tvarovky šíře 300 mm 

Tvarovky s modulovou šířkou 300 mm jsou určeny pro nosné konstrukce 

nezateplených objektů či pro podzemní a suterénní zdivo. Lze je použít i jako 

nosné zdivo sendvičové skladby. Jejich využití se nachází při stavbě masivních 

plotových zdí, opěrných zídek a v zahradní architektuře. 

• Tvarovky věncové 

Věncové tvarovky jsou určeny k vytvoření věnců nosných obvodových a 

vnitřních stěn, k ukončení atik nebo parapetů. 

• Tvarovky obkladové 

Tyto tvarovky o šíři 45 mm jsou určeny k obkladům stěn, podezdívek, fasád 

nebo sloupků. Díky obkladovým tvarovkám lze dosáhnout esteticky působivého 

štípaného povrchu u již existujících stěn. 

• Zákrytové desky 

Zákrytové desky patří mezi dekorativní tvarovky, které mají své hlavní využití 

jako ukončení plotů, plotových zdí a sloupků. 

• Tvarovka KLASIK 
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Plná a dutá tvarovky KLASIK se uplatňuje jako tradiční zdící materiál. Je 

vhodná pro stavbu základního zdiva, dozdění konstrukcí nebo obezdívek.  

• Wine blok 

Je speciálně vyrobená tvarovka, určená k uložení a archivování vinných lahví.  

 

2. Systém opěrných zdí Gravity Stone 

• Gravity Stone 

Gravity Stone je speciální velice variabilní konstrukční systém pro stavbu 

gravitačních zdí. Tvarovky jsou vyráběny z vibrolisovaného betonu a jsou 

navzájem spojovány nasucho pomocí tvarového zámku. Jednotlivé vrstvy jsou 

kladeny na sebe a pro zajištění jejich přesné polohy jsou zabezpečeny 

speciálními plastovými kolíčky, které se jednoduše vkládají do otvorů 

v pohledových tvarovkách. Dutiny mezi tvarovkami a otvory v nich se vyplňují 

vhodným zásypem.. Systém je doporučen pro stavbu malých i vysokých 

opěrných zdí kolem komunikací, ve volném terénu, kolem vodních ploch i pro 

terasovité zpevňování svahů a má široké uplatnění v zahradní architektuře. 

 

3. Prvky zahradní architektury 

• Garden Stone 

Jedná se o systém zahradních opěrných zdí a byl vytvořen speciálně pro prvky 

zahradní architektury. Systém je stavebně jednoduchý, nepotřebuje maltu, 

kotvení zdí ani spojovací kolíčky. Využitím zámku na spodní hraně prvků je 

zajištěno přesné položení tvarovek a celková stability zdiva. 

• Palisáda 

Tento prvek se uplatňuje zejména v zahradní architektuře na obruby záhonů, 

schodů. Používá se dále k netradičnímu zakončení dlážděných ploch. 

 

4. Betonové dlažby a dílce: 

Společnost vyrábí vibrolisovanou dvouvrstvou betonovou dlažbu, která se 

vyznačuje vysokou pevností, mrazovou odolností a velmi vkusným estetickým 

ztvárněním. Sortiment je několika druhy zámkové dlažby. 

• Uniholand 

• Uniholand pro nevidomé 
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• Unikost 

• Unidekor 

• Unistone 

• Univyšehrad 

• Vegetační tvárnice 

 

5. Prvky dopravní infrastruktury 

Tento výrobní program je zaměřen na prvky dopravní infrastruktury. 

• Silniční obrubníky 

• Odvodňovací žlaby  

 

6. Skandinávská střešní krytina 

Jedná se o tradiční Selské betonové tašky a doplňky, které nacházejí uplatnění 

zejména u hospodářských a průmyslových staveb. 

 

 
Graf číslo 1 – Poměrové zastoupení výrobků produkce společnsoti  KB-BLOK systém, 

s.r.o. [7] 

 

Pro distribuci výrobků byla v roce 1998 založena nová společnost KB - Blok 

Postoloprty s.r.o., která se zabývá maloprodejem produktů společnosti a kompletního 

sortimentu stavebního materiálu. 
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3 Environmentální deklarace výrobku – EPD 

 

3.1 Environmentální politika a systémy obecně  
 

Celkovým cílem environmentálních značek a prohlášení je povzbudit poptávku 

a zároveň nabídku takových produktů, které způsobují menší tlak na životní prostředí, 

a to prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací 

o environmentálních aspektech produktů, a tím stimulovat potenciál pro neustálé, trhem 

řízené environmentální zlepšování.  

Mezi environmentální opatření v obchodní politice patří: 

• odborně správně a snadno srozumitelně informovat spotřebitele 

o environmentálních vlastnostech výrobků, služeb a destinací cestovního ruchu, pokud 

jejich rozhodování má podpořit  iniciativy a podniky  ohleduplné k  životnímu prostředí; 

• důsledně zavádět informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti 

nebezpečných látek, o původu materiálů používaných v určitém výrobku, 

o recyklovatelnosti výrobku apod.; 

• zavést pravidla pro informování o výrobcích u všech typů výrobků 

a prohlášení výrobce týkající se dopadů výrobku na životní prostředí; 

• zavést vhodné mechanismy sledování pravdivosti těchto prohlášení 

výrobců o dopadech jejich výrobků na životní prostředí; 

• vypracovat zásady, které by měly podnikům pomoci při plnění 

požadavků připravované směrnice o zavádějící reklamě; 

• podporovat ekologicky ohleduplné pořizování zboží a služeb pomocí 

příslušných směrnic a zásad a přezkoumat postupy nákupu věcí v institucích z hlediska 

míry ohleduplnosti nakupovaných výrobků a služeb k životnímu prostředí tak, aby tyto 

instituce byly dobrým příkladem ostatním 

 

Existují tři standardizované (normované) typy environmentálního značení 

a prohlášení: 

• Environmentální značení – typ I – Ekoznačení (Ekologicky šetrný 

výrobek) - produkty splňující předem stanovené environmentální požadavky v rámci 

určité produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou. 
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• Environmentální značení – typ II – vlastní environmentální tvrzení – 

znamená environmentální tvrzení o produktu (např. biologicky degradovatelný, 

recyklovatelný) vydané výrobcem bez certifikace třetí, nezávislé strany. Toto vlastní 

environmentální tvrzení musí být veřejně ověřitelné (ověření tzv. druhou stranou) na 

základě informací dobrovolně zpřístupněných vyhlašovatelem. Podpora správnosti 

tvrzení ověřením třetí stranou však není vyloučena. 

• Environmentální značení – typ III – Environmentální prohlášení o 

produktu (Environmentální deklarace produktu - EPD) – jedná se především o 

kvantifikované environmentální informace zahrnující celý životní cyklus produktu („od 

kolébky do hrobu“) určené ke srovnání produktů shodných funkčních vlastností 

a nezávisle ověřené třetí stranou. 

 

K výše uvedeným typům jednotlivých environmentálních značení se vztahují 

příslušné normy řady ISO 14020 uvedené též v příloze číslo 1. 

 

• ISO 14020 – Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady 

• ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní 

environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) 

• ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášení - Environmentální 

značení typu I - Zásady a postupy 

• ISO 14025 – Environmentální značky a prohlášení - Environmentální 

prohlášení typu III - Zásady a postupy 

 

3.1.1 Environmentálního značení I. typu - Ekoznačení 

 

Typ I environmentálního značení (ekoznačení, anglicky ecolabelling) je 

representován tzv. ekoznačkami, udělovanými výrobkům a službám, které splňují 

předem stanovené požadavky v rámci programů environmentálního značení typu I 

Ekoznačka (obvykle grafické logo registrované jako ochranná známka) identifikuje 

produkt, který si spotřebitel z řady dané kategorie produktů může přednostně vybrat, 

neboť jeho environmentální aspekty a srovnatelně nižší environmentální dopady jsou 

garantovaným způsobem ověřeny. 
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Český Národní program označování Ekologicky šetrných výrobků byl vyhlášen 

v roce 1994 a spolu s chorvatským patří mezi nejstarší programy ekoznačení ve střední 

a východní Evropě. Garantem programu je Ministerstvo životního prostředí. Na základě 

propůjčené licence jsou produkty označovány ochrannou známkou, kterou tvoří 

stylizované písmeno „e“ s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“ („Ekologicky šetrná 

služba“) a identifikačním číslem. 

Program ekoznačení Evropské unie vznikl v roce 1992. Jeho právní rámec je dán 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1980/2000 o revizi programu ekoznačení 

Společenství. K jednotlivým produktovým kategoriím jsou vydávána rozhodnutí. Od 

data členství v EU mohou výrobci, dovozci a prodejci žádat o získání ekoznačky EU 

(„The Flower“) i v České republice. Vlastní logo má podobu květiny, jejíž střed tvoří 

zelené písmeno „Є“ a okvětní lístky jsou nahrazeny dvanácti modrými hvězdičkami.  

 
 
 

  
Česká ekoznačka 

„Ekologicky šetrný výrobek“ 
Ekoznačka Společenství 

„The Flower“ 
 

Obrázek číslo 2 – Typy ekoznaček [4] 

 
3.1.2 Environmentálního značení II. typu - vlastní environmentální  

tvrzení 

 

Problematika vlastních environmentálních tvrzení vydávaných výrobci nebo 

obchodníky souvisí s širší problematikou čestné hospodářské soutěže, etikou 

marketingu (inzerce, reklama), spotřebitelskou politikou a v jejím rámci ochranou 

spotřebitele. 
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Zásady tohoto druhu environmentálního značení a prohlášení jsou popsány 

v normě ISO 14021. Jsou rovněž součástí dobrovolných kodexů podnikatelské sféry. 

V poslední době se k této podobě environmentálního marketingu obrací řada 

výrobců nebo poskytovatelů služeb, kteří by rádi podpořili odbyt svých výrobků, které 

mají nějaký pozitivní environmentální aspekt, ale z různých důvodů nemohou využít 

označení v rámci existujících nebo připravovaných programů (I. nebo III. typu). 

 

3.1.3 Environmentálního značení III. typu – Environmentální 

prohlášení o produktu – EPD 

 

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration - 

EPD) představuje kvantifikované environmentální informace o životním cyklu 

produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci. Tyto 

environmentální informace používají předem stanovené parametry (založené na 

normách pro posuzování životního cyklu – ISO 14040 a ISO 14044) a tam, kde to je 

relevantní, i doplňkové environmentální informace kvantitativního či kvalitativního 

charakteru. Logo EPD můžeme vidět na obrázku číslo 3. 

 

 

 

 

Obrázek číslo 3 – Logo environmentálního profilu produktu dle normy ČSN ISO 

140425 [4] 

 

Mezi hlavní cíle environmentálních prohlášení o produktu patří: 

• poskytovat informace založené na analýze celého životního cyklu 

produktu (Life Cycle Assessment - LCA) a doplňkové informace o environmentálních 

aspektech produktů, 

• pomáhat nakupujícím a uživatelům udělat si srovnání mezi produkty na 

základě hodnověrných informací (tato prohlášení nejsou porovnávacími tvrzeními), 

• povzbudit zlepšování environmentálního profilu produktů, 
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• poskytovat informace pro posouzení environmentálních dopadů produktů 

v rámci jejich životního cyklu. 

 

Vývoj, provozování a používání programů environmentálních prohlášení typu III 

patří mezi dobrovolné nástroje. Při vývoji environmentálních prohlášení typu III se 

musí vzít v úvahu a do prohlášení zahrnout všechny odpovídající environmentální 

aspekty v rámci celého životního cyklu. Veškeré údaje musí být nezávisle (interně, nebo 

externě) ověřeny. Pokud environmentální prohlášení typu III podnik použije pro 

komunikaci se spotřebiteli, musí být ověření provedeno odborně způsobilou, nezávislou 

třetí stranou a musí být k dispozici v místě nákupu produktu. 

Environmentální prohlášení typu III zahrnují různé kategorie dopadů, jako např. 

spotřebu zdrojů, emise do ovzduší vody a půdy, množství, druhy a nebezpečnost 

odpadů, hodnocení dopadů na změnu klimatu, ozonovou vrstvu, acidifikaci, eutrofizaci 

apod. Zpracování environmentálního prohlášení typu III předchází LCA studie produktu 

podle norem ISO 14040 a ISO 14044. Základními informacemi k této studii jsou 

součástkové a materiálové složení produktu, popis přepravních nároků, výrobních 

postupů (finálního produktu i jednotlivých dílů), způsobu užití, demontáže, 

odstranění/recyklace atp. Tato podrobná data jsou následně vložena do 

specializovaných softwarů využívajících rozsáhlé environmentální datové báze, jejichž 

výstupem jsou údaje, poskytující komplexní obraz o environmentálních dopadech 

produktu v rámci jeho celého životního cyklu, tj. „od kolébky do hrobu“. 

 

3.2 Life Cycle Assessment – LCA 
 

3.2.1 Obecně o studii LCA 
 

 Metoda LCA (Life Cycle Assessment) je systematický postup, podle něhož lze 

stanovit vlivy, kterými působí výrobkový systém během svého celého životního cyklu 

na životní prostředí. To znamená, že zkoumáme vliv výrobku na životní prostředí od 

fáze těžby a dopravy surovin, přes užitnou fázi až po jeho likvidaci nebo recyklaci, viz. 

diagram číslo 1. 

Pojem studie LCA znamená aplikaci metody LCA na určitý výrobek. Pod 

pojmem zpracovatel se rozumí jednotlivec nebo skupina lidí, která tuto studii provádí. 
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Výrobkový systém je soubor všech procesů, z nichž se skládá životní cyklus 

posuzovaného výrobku. Metodou LCA se tedy stanovuje dopad procesů, z nichž se 

posuzovaný životní cyklus výrobkového systému skládá. 

Životní cyklus v sobě zahrnuje všechna stádia, jimiž během své existence 

výrobek projde. Dopad výrobkového systému na životní prostředí je tak posuzován od 

vlivu, jenž má získání surovin potřebných k vytvoření výrobku z přírody, přes vlivy 

vznikající při zpracování surovin na materiály, při vlastní výrobě výrobku i při spotřebě 

výrobku k vlivům, které má na svědomí likvidace výrobku jako spotřebního odpadu. 

Kromě vlivů způsobených výrobními procesy se hodnotí vlivy způsobené dopravou 

materiálů, výrobků i vzniklého odpadu. 

Při studii LCA jsou vždy velmi důležité hranice systému, což je stanovené 

rozhraní mezi výrobkovým systémem a jeho okolím. Hranice systému vždy ovlivní 

výsledky metody. 

Pro studii LCA je podstatné dodržování transparentnosti, což znamená otevřené, 

úplné a srozumitelné předložení informací. Jedná se jak o číselné údaje a učiněné 

předpoklady, tak i o jiné úvahy významné pro studii. Transparentnost studie je důležitá 

pro snadnou orientaci ve studii a její kontrolu. Transparentnost také usnadňuje 

provádění oprav nebo případné přepracování studie z důvodu zjištění nových okolností.  

 

 

 
 

Diagram číslo 1 – Schéma hodnocení životního cyklu [1] 

 

Přímé použití: 
 

-Vývoj a zlepšování výrobku 
-Strategické plánování 
-Ovlivňování veřejného mínění 
-Marketing 

 

Stanovení 
cílů a rozsahu 

Inventarizační 
analýza 

Hodnocení 
dopadů 

 
Interpretace 

životního cyklu 

SCHÉMA POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
CYKLU 
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Metoda LCA je standardizována v normách: 

ČSN EN ISO 14040:2006 (01  0940) Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Požadavky a směrnice 

 

 

Aplikace metody LCA 

 

Postup při aplikaci metody LCA je normalizovaný a rozděluje se do čtyř fází: 

1. Fáze stanovení cíle a rozsahu 

2. Fáze inventarizační analýzy 

3. Fáze hodnocení dopadu 

4. Fáze interpretace 

 
 
 
3.2.2 První fáze LCA – stanovení cíle a rozsahu 
 

První fáze LCA je fází plánovací. Nejprve se přesně vymezí cíl studie a s tím 

související zamýšlené použití studie. 

 

Stanovení důvodu a účelu vypracování studie 

Jedním z důvodů je vždy zjištění základních informací o materiálově 

energetických tocích mezi daným výrobkovým systémem a životním prostředím.  

• Zjištění příčin negativního dopadu posuzovaných životních cyklů a nalezení 

způsobu jejich odstranění.  

• Porovnání různých životních cyklů a rozhodnutí, který z nich je z hlediska životního 

prostředí výhodnější.  

• Nalezení takového životního cyklu výrobku, který bude mít při zachování všech 

požadovaných vlastností (funkčnost, ekonomičnost, estetická stránka, 

konkurenceschopnost) nejnižší dopad na životní prostředí.  

 

Stanovení použití studie 
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Stanovení použití studie je důležité z hlediska kvality dat. Pod pojmem kvalita 

dat se rozumí schopnost údaje splnit stanovené požadavky. Patří sem i otázka přesnosti, 

reprodukovatelnosti a specifičnosti údajů. Specifické údaje jsou data specifická pro 

určitý podnik nebo výrobní operaci.  

 Při studiích, které mají orientační nebo pedagogický charakter lze vycházet 

z obecných údajů, jejichž přesnost není velká. Orientační studie většinou slouží 

k zjištění, které fáze životního cyklu nejvíce ovlivňují životní prostředí a kterými 

látkami je tento negativní dopad způsoben a jestli je vůbec možné snížit negativní dopad 

výrobku na životní prostředí. 

 Je-li ovšem studie důležitá pro rozhodování, která varianta bude vybrána nebo 

bude podle výsledku studie učiněno rozhodnutí finančního nebo politického charakteru, 

je nutné, aby použité údaje měly co největší kvalitu a byly specifické pro daný případ. 

 

Stanovení adresáta studie  

 Je nutné stanovit komu je studie určena a přizpůsobit tomu styl psaní. Také je 

třeba stanovit zda jde o studii privátního nebo veřejného charakteru. Jak u privátní, tak u 

veřejné studie se musí uvést zadavatel a upřesnit míra specifičnosti a stupeň utajení dat 

a výsledků. 

 

Stanovení rozsahu studie  

            Rozsah je třeba definovat dostatečně podrobně, aby šířka i hloubka analýzy byla 

v souladu se zaměřením na stanovené cíle studie.  

Při stanovení rozsahu studie se určují následující položky: 

• Funkce systému či systémů 

• Funkční jednotka 

• Posuzovaný systém 

• Hranice systému 

• Typy dopadů – metodologie hodnocení dopadů a následná interpretace 

pro použití 

• Požadavky na údaje 

• Předpoklady  

• Požadavky na kvalitu počátečních údajů 

• Typ a formát zprávy vyžadované pro studii 
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Funkce výrobkového systému je totožná s funkcí výrobku, jehož životní cyklus 

budeme posuzovat. Stanovení funkce výrobkového systému musí souhlasit s cílem 

studie. Stanovit funkci výrobkového systému tak znamená vymezit co nejpřesněji 

funkci (službu), kterou posuzovaný výrobek plní ve spotřební sféře. Funkční jednotka je 

kvantifikovaný výkon výrobkového systému, který slouží jako referenční jednotka ve 

studii posuzování životního cyklu. Účelem stanovení funkční jednotky je vytvořit si 

míru pro porovnání výkonu těch výrobkových systémů, jež poskytují stejnou službu. 

Velikost funkční jednotky můžeme zvolit podle svého uvážení. Ze stanovené funkční 

jednotky vyplynou referenční toky neboli hodnoty výstupů z odpovídajících 

výrobkových systémů. Při porovnání velikosti negativních dopadů na životní prostředí 

porovnáváme vždy výrobkové systémy, jejichž velikosti odpovídají stanovené funkční 

jednotce.  

Posuzovaný výrobkový systém se obvykle znázorňuje jednoduchým schématem, 

kde jsou vyznačeny jednotkové procesy a toky energií a materiálů. Hranice 

modelovaného výrobkového systému určují jednotkové procesy zařazené do tohoto 

systému.  

Metoda LCA je založena na sběru údajů a jejich zpracování, takže je nutné 

vědět, jaké údaje je nutné shromažďovat. Jde hlavně o údaje energetické a materiálové. 

   
 
 3.2.3 Druhá fáze LCA – inventarizační analýza (LCI) 
 

 Inventarizační analýza je kvantitativním popisem všech toků materiálu a energie 

přes hranici systému směrem dovnitř i vně vlastního systému. 

 Do inventarizační analýzy je řazeno šest procesů: 

1.Příprava a realizace sběru údajů 

Vlastní sběr údajů vyžaduje výbornou znalost podstaty každého jednotkového 

procesu. Postupy používané pro sběr údajů závisí na charakteru jednotkových procesů. 

Tyto postupy jsou například: přímé měření, údaje z literatury, kvalifikované odhady. 

2.Validace získaných údajů 

Validace je kontrola platných údajů. 

3.Vztažení získaných údajů k jednotkovému procesu a k funkční jednotce 

Získané údaje se musí přepočítat na funkční jednotku. 
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4.Zpřesnění hranice systému 

Při zpracování údajů může dojít k potřebě zmenšit nebo zvětšit výrobkový 

systém kvůli zjištění, zda jsou nebo nejsou informace důležité. Dalším důvodem ke 

zpřesnění hranic je nereprodukovatelnost údajů. 

5.Alokace toků 

Alokace je rozdělení vstupních a výstupních toků jednotkového procesu 

vzhledem k posuzovanému výrobkovému systému (ČSN EN ISO 14040). Alokace je 

nutná, jestliže v jednotkovém procesu nevzniká jen jeden požadovaný meziprodukt, ale 

také další nepožadované produkty. 

6.Interpretace výsledů 

 

3.2.4 Třetí fáze LCA – Hodnocení dopadu životního cyklu (LCIA) 
 

LCIA hodnotí důležitost potenciálních dopadů na životní prostředí na základě 

výsledků inventarizační analýzy. Hodnocení dopadů je srovnávání významnosti 

každého emisního toku vzhledem k celkovým známým dopadům lidské činnosti v dané 

kategorii LCIA zahrnuje spojení inventarizačních údajů se specifickými dopady na 

životní prostředí. Výstupem z LCIA je soubor výsledků indikátorů různých kategorií 

dopadu. Kategorie dopadu je třída představující problém v životním prostředí, jenž je 

způsobován lidskou činností a ke kterému lze přiřadit výsledky inventarizace. 

Základní kategorie dopadu, které jsou hodnoceny ve všech studiích LCA jsou: 

• Úbytek neobnovitelných (abiotických) zdrojů 

• Využívání krajiny (pokles množství využitelné krajiny) 

• Změny klimatu 

• Úbytek stratosférického ozónu 

• Humánní toxicita 

• Ekotoxicita (sladkovodní, mořská, terestrická) 

• Tvorba foto-oxidačních látek 

• Acidifikace 

• Eutrofizace 

 
Etapu hodnocení dopadů je možné rozdělit do následujících kroků: 

• Klasifikace – přiřazení inventarizačních údajů ke kategoriím dopadů 
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• Charakterizace – modelování inventarizačních údajů uvnitř kategorií 

dopadů 

• Normalizace – vzájemná porovnatelnost 

 
3.2.5 Čtvrtá fáze LCA – Interpretace životního cyklu 

 

Interpretace životního cyklu je systematický postup při identifikaci 

environmentálních problémů zkoumaného výrobkového systému a hledání možností 

zaměřených na snížení spotřeby energie, surovin a dopadů na životní prostředí. 

Charakter interpretace LCA závisí na tom, jaký záměr sledovala studie LCA od začátku. 

Interpretace životního cyklu by měla poskytnout kompletní a důslednou prezentaci 

výsledků studie LCA tak, aby byla v souladu s určeným cílem a rozsahem studie. 

 

Hlavní body interpretace: 

• Použití systematického postupu vedoucího k identifikaci, posouzení, 

kontrole, vyhodnocení a prezentaci závěrů založených na poznatcích studie LCA nebo 

LCI v souladu s první fází LCA 

• Použití iteraktivního postupu ve fázi interpretace a dalších fází studií 

LCA a LCI 

• Zajištění vazeb mezi LCA a ostatními postupy v environmentálním 

managementu – zdůrazňováním silných stránek a naopak omezení studií LCA nebo LCI 

ve vztahu ke stanovení cíle a rozsahu studie 

 

V interpretaci dochází k propojení poznatků z inventarizační analýzy a 

hodnocení dopadů. Během inventarizační fáze a fáze hodnocení dopadů byly provedeny 

nějaké odhady, předpoklady a rozhodnutí, jak ve studii pokračovat. Byla přijata určitá 

zjednodušení. Všechny tyto předpoklady musí být zahrnuty do fáze interpretace a vždy 

musí být stavěny vedle prezentace výsledků. 

 

Interpretace životního cyklu se skládá z následujících kroků: 

1. Identifikace významných problémů 

2. Hodnocení 

3. Formulace závěrů a doporučení 
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3.3 Databázové nástroje LCA 
 

Při posuzování životního cyklu metodou LCA se využívají specializované 

databázové nástroje. Na vývoji a tvorbě těchto databázových nástrojů se mnohdy 

podílejí soukromé společnosti i státní organizace.. Mezi nejznámější softwarové 

nástroje pro zpracování LCA patří: 

• Gabi (Německo) 

• CMLCA (Holandsko) 

• SimaPro (Holandsko) 

• Umberto (Německo) 

• Boustead Model (Velká Británie) 

 
 
3.4 Environmentální prohlášení o produktu EPD – KB - Blok systém 

s.r.o. 

 

3.4.1 Stanovení produktové řady KB - Blok systém  
  

 Funkcí posuzovaného systému, který společnost KB-Blok systém, s.r.o. 

vyrábí, je umožnění realizace staveb z přesných vibrolisovaných tvarovek, a to 

v rozsahu „od základů po střechu“. Pro získání environmentální prohlášení o produktu 

společnost KB – BLOK systém, s.r.o. vybrala svoji hlavní produktovou řadu – tzv. 

betonové zdící tvarovky blíže popsané v tabulce číslo 2. 

• Tvarovky KB 

• Tvarovky KLASIK 

• Tvarovky KB ATLAS 

• Tvarovky KLASIK XC 

• KB STROP XC 

Hmotnosti těchto vybraných prvků jsou v rozmezí od 2,3 kg (tvarovka KB 

ATLAS 30-90) do 33 kg (tvarovka KB KLASIK XC 240). Životnost jednotlivých prvků 

garantovaná zárukou je 10 680 dní (30 roků).  
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Tabulka číslo 2 – Vybrané produktové řady pro EPD a jejich charakteristiky [7] 

Tvarovky 
KB 

Skupina tvarovek 
tvoří páteř celého 
zdícího systému KB 
Blok. Základní řadou 
jsou tvarovky KB, 
mezi které patří 
tvarovky hlavní, 
věncové, vedlejší, 
doplňkové a 
obkladové. Skupinu 
doplňují tvarovky 
pro ztracené 
bednění a skládané 
řádkové zdivo. 

 
 

Hlavní tvarovky šíře 
200 mm, tvarovky 
výšky 90 mm, věncové 
tvarovky šíře 200 mm, 
vedlejší tvarovky šíře 
150 mm, vedlejší 
tvarovky šíře 300 mm, 
tvarovky šíře 100 mm, 
obkladové tvarovky, 
doplňkvoé tvarovky, 
tvarovky pro ztracené 
bednění, skládané 
řádkové zdivo 

Tvarovky 
KLASIK 

Skupina je 
alternativou 
klasického režného 
zdění. Je varáběna 
ve formátu klasické 
české cihly, ve dvou 
variantách - dutá a 
plná. Skupinu tvoří 
ještě tvarovky 
doplňkové. 

 

Tvarovky KB KLASIK - 
KLASIK hladká dutá a 
hladká plná. KLASIK 
ANTIK a doplňkové 
tvarovky KLASIK. 

Tvarovky 
KB ATLAS 

Použitím tohoto 
zdiva lze dosáhnout 
nepravidelné 
skladby podtrhující 
smysl a účel stavby 
kombinující vyšší a 
nižší prvky. 

 

Tvarovky základní - KB 
ATLAS 30, 40, 60, 90. 
Tvarovky KB ATLAS 
150, 30-150, 40-150, 
60-150, 90-150 

Tvarovky 
KLASIK XC 

Jedná se o 
podskupinu tvarovek 
KLASIK, jejichž 
styčná spára je 
tvořena 
bezmaltovým 
stykem - pero-
drážka. 

 

XC 80, 160, 240 

KB STROP 
XC 

Produktová řada KB 
STROP XC 
zahrnuje betonové 
tvarovky skládané 
na podepřené 
stropní nosníky (KB 
NOSNÝ PŘEKLAD 
XC) a je rovněž 
řazena do skupiny 
tvarovek KLASIK. 
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Zahrnuté produktové řady byly při studii posuzovány jako jeden celek, vzhledem 

ke shodné funkci v rámci systému tj. realizace staveb z přesných vibrolisovaných 

tvarovek, a to v rozsahu „od základů po střechu“ a shodného složení vstupních surovin. 

Toto vyplývá i ze skutečnosti, že 97,6 % výrobních vstupů tvoří pouze 3 suroviny – 

kamenivo (81,8 % hmotnosti), cement (13,9 % hmotnosti) a voda (2 % hmotnosti). Dále 

jsou v produktech obsaženy recykláty (2 % hmotnosti), pigmenty a chemické přísady 

(0,4 % hmotnosti). Bližší zařazení pigmentů a přísad je uvedeno v příloze číslo 2.  

Společnost tuto produktovou řadu dále prezentuje jako tzv. „ZELENÉ 

TVAROVKY“ jak znázorňuje logo na obrázku číslo 4. 

 

 

Obrázek číslo 4 – Logo „ZELENÉ TVAROVKY“ KB - Blok systém, s.r.o. [8] 

 

 

3.4.2 Určení referenční jednotky 
 

  Za deklarovanou referenční jednotku výrobkového systému byla 

stanovena 1 000 kg (1 tuna) tvarovek a to v souladu s vymezením možných 

deklarovaných jednotek v dokumentu PCR 2006:02 – Building products.   

 

3.4.3 Stanovení hranice systému 
 

 Hranice systému byla zvolena z následujících jednotkových procesů, které jsou 

znázorněny v diagramu číslo 2. 
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Diagram číslo 2 – Určení hranice systému KB - Blok systém, s.r.o. [7] 

 

Největší rozsah průmyslových a navazujících činností, včetně objemu vstupů a 

výstupů je ve fázi výroby. Z celého životního cyklu tvarovek je potom environmentálně 

nejnákladnějším jednotkovým procesem těžba a úprava surovin. 

 Fáze užití a dožití nebyly do kvantifikovaného vyjádření životního cyklu 

tvarovek zařazeny. Ve fázi užití není vzhledem k proměnnosti jednotkových procesů 

relevantně vyjádřitelná doprava k zákazníkům a realizace stavby. Jednotkový proces 

užití stavby nepředstavuje žádné vstupy a výstupy. 

 Fáze dožití byla kvantifikována v rámci studie LCA na základě předpokládaných 

jednotkových procesů, neboť tvarovky KB BLOK systém nejsou vyráběny tak dlouho, 

aby se v praxi vyskytly případy skončení jejich životnosti. Na základě provedené 

analýzy citlivosti se prokázalo, že fáze dožití představuje přibližně pouze 1 % 

z celkových dopadů životního cyklu produktu. Tato fáze tak nebyla do 

environmentálního prohlášení zahrnuta.  

 

3.4.4 Prohlášení o environmentálním profilu produktu 
 

Při provádění inventarizační analýzy LCA a následném stanovování prohlášení o 

environmentálním profilu produktu byly použity tyto údaje: 

1. Specifické údaje – výrobní a provozní údaje společnosti KB BLOK 

systém s.r.o.. Jedná se o veškeré vstupní údaje. 

Těžba, 
doprava, 

zpracování 
a úprava 
surovin 

 

 
 
Výroba 
tvarovek 
 

 
Doprava 

tvarovek do 
skladů 

 
 

Doprava 
k zákazníkům, 

realizace a 
užití stavby 

 
 

Odstranění 
budovy a 
navazující 

procesy včetně 
dopravy 

 
 

   Nezahrnutá  fáze    Nezahrnutá  fáze 

FÁZE VÝROBY 
 
 

  FÁZE DOŽITÍ 
 
 
 

   FÁZE UŽITÍ 
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2. Generické údaje – databáze firmy Boustead Consulting Ltd. Jedná se o 

údaje vygenerované softwarem Boustead Model ze specifických údajů. 

• Časový rozsah pro shromážděné údaje – rok 2007 

• Geografický rozsah – údaje byly převzaty z databáze firmy 

Boustead Consulting, Ltd. 

• Technologický rozsah - údaje byly převzaty z databáze firmy 

Boustead Consulting, Ltd. Tyto údaje představují technologický 

průměr jednotlivých produktových veličin. 

Výsledky provedené inventarizační analýzy LCA nalezneme v tabulce číslo 3.  

 

Tabulka číslo 3 – Výsledky inventarizační analýzy LCA [7] 

Zdroje Fáze životního cyklu výrobku 

suroviny výroba doprava  CELKEM 

Spotřeba materiálů / kg / ref.j.  

Neobnovitelné 1045,02 0,50 0,19 1045,71 

Obnovitelné 2,70 0,12 0,03 2,85 

Voda (upravená) 3670,00 9,94 5,60 3685,54 

Spotřeba energií / MJ / ref.j. 

Nukleární 161,78 27,54 1,23 190,55 

Spotřeba paliv / MJ / ref.j. 

Uhlí 819,59 91,26 3,63 914,49 

Ropa 577,68 35,20 105,69 718,57 

Zemní plyn 262,88 19,25 5,13 287,26 

Obnovitelná 5,91 92,58 0,06 98,55 

Ostatní 0,80 0,32 -0,01 1,11 

CELKEM 1822,73 173,57 115,67 2111,98 

Odpady / kg / ref.j. 

Recyklovatelné - - - - 

Ostatní  0,18389 0,02675 0,03346 0,18389 

Nebezpečné 1045,015 0,50367 0,1911 1045,721 
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Stanovení hodnot a výsledků dle provedené analýzy LCA v jednotlivých fázích 

životního cyklu výrobku určující vlastní environmentální profil produktu nalezneme 

v tabulce číslo 4.  

 

Tabulka číslo 4 – Environmentální profil produktu [7] 

Kategorie 
dopadu   Fáze životního cyklu výrobku 

suroviny výroba doprava  CELKEM 

Spotřeba materiálů / kg / ref.j.  

Globální 
oteplování 

kg CO2 eq 2,34E+02 5,83E+00 9,15E+00 2,49E+02 

Poškození 
ozonové vrstvy 

kg CFC-11 eq 0,00E+00 2,00E-08 1,00E-08 3,00E-08 

Acidifikace 
mol H+ eq 6,25E-02 3,61E-03 1,48E-03 6,76E-02 

Eurofizace 
kg PO4

3- eq 6,40E-02 4,35E-03 1,17E-02 8,01E-02 

Eutrofizace 
kg O2 2,95E+00 2,01E-01 5,42E-01 3,70E+00 

Tvoba 
fotooxidantů 

kg C2H4 eq 8,51E-02 5,65E-03 6,17E-03 9,68E-02 

 

 
Na základě provedení inventarizační analýzy a zjištěných údajů bylo společnosti 

KB – Blok systém, s.r.o. v roce 2009 vydáno první  environmentální prohlášení o 

produktu, viz. příloha číslo 3, které společnost získala pro svoji produktovou řadu – 

Betonové zdící tvarovky. Toto prohlášení bylo následně nezávisle ověřeno Výzkumným 

ústavem pozemních staveb – Certifikační společností, s.r.o.. 
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4 Přínosy a ekonomické zhodnocení zavedení EDP 
 

4.1 Analýza výkonu závodu společnosti KB Blok systém, s.r.o. 
 

Na základě sběru dat, byly sestaveny a vypracovány tabulky a grafy 

porovnávající výkony závodu v jednotlivých měsících před zavedením a po zavedení 

environmentálního prohlášení o produktu. Při tabulkovém i grafickém srovnání 

získaných dat z let 2008, 2009, 2010 je patrný postupný pokles produkce, zejména  

v posledním sledovaném období, v roce 2010. Pokles produkce společnosti KB – Blok 

systém, s.r.o.  se odráží v hluboké recesi, kterou stavebnictví ve sledované době 

prochází.  

 
Tabulka číslo 5 - Přehled výkonů závodu v roce 2010 (mil. Kč) [7] 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Tašky 0,13 0,05 0,13 0,16 0,23 0,49 0,19 0,37 0,21 0,78 0,49 0,10 3,32 

Tvarovky  1,11 1,23 18,87 34,24 34,16 29,50 26,09 28,66 26,21 23,00 14,62 1,97 239,66 

Celkem 
2010 1,24 1,28 19,00 34,40 34,39 29,99 26,28 29,03 26,42 23,77 15,11 2,07 242,98 

  
Porovnání se stejným obdobím v roce 2008 a 2009 (mil. Kč) 

 

 

Tabulka číslo 6 - Přehled výkonů závodu v roce 2008 a 2009 (mil. Kč) [7] 

měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Celkem 
2009 4,57 4,64 24,09 43,82 43,65 41,95 38,22 38,63 39,74 29,74 18,00 10,11 337,16 

Celkem 
2008 14,72 28,56 34,16 41,30 49,20 46,73 43,46 43,91 48,23 36,85 26,17 12,75 426,03 
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Úbytek poptávky po tzv. „zelených produktech“ se projevil nejprve a nejvíce pro 

společnost KB – Blok systém, s.r.o. v segmentu soukromé bytové výstavby. Ze 

segmentu soukromé bytové výstavby se tato snížená poptávka po produktech dále 

rozšířila do dalších segmentů, ze kterých jsou v současné době nejvíce postiženy 

segmenty hospodářské a komerční výstavby, kde dominantní postavení v roli stavebníka 

má soukromý sektor a dále do segmentu veřejných staveb a infrastruktury, která 

společnost  KB – Blok systém, s.r.o. zasáhla nejméně. 

 

Grafické srovnání výkonů závodu v letech 2008-2010 

 

 
Graf číslo 2 - Přehled výkonů závodu v letech 2008 - 2010 (mil. Kč) [7] 

 

Tato recese i přes veškerou snahu firmy, tedy zavedení nového nástroje – 

environmentální deklarace výrobku EPD v roce 2009, který odlišuje produkty KB – 

Blok systém od produktů firem konkurenčního prostředí, způsobila hluboké meziroční 

propady výkonů závodu. Při porovnání expedovaného množství výrobků v období 

2008–2009 poklesla výroba o 20,9 % tedy rozdíl byl 88,87 mil. Kč. V roce 2009-2010 

se dokonce produkce meziročně snížila o více jak čtvrtinu a to o 27,9 % tedy o 94,18 

mil. Kč. Rok 2008 byl pro stavebnictví, tedy i pro společnost KB – Blok systém, s.r.o.  

ještě příznivý, jak o tom svědčí výsledky z tabulek a grafů. Při celkovém porovnání 

expedovaného objemu výrobků je zřejmé, že propad mezi roky 2008-2010 o 43 % tedy 

o 183,05 mil. Kč nezastavilo ani zavedené environmentální prohlášení o produktu EPD, 
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které firma získala pro svoji hlavní produktovou řadu tvořící 83 % z celkové produkce 

viz. Graf číslo 1 – Poměrové zastoupení výrobků produkce  společnosti KB-BLOK 

systém, s.r.o.  
 

Porovnání expedovaného objemu výrobků v letech 2008, 2009 a 2010. 
 

 
Graf číslo 3 – Porovnání expedovaného objemu výrobků v letech 2008 - 2010 (mil. Kč) 

[7] 

 

4.2  Porovnání sumarizovaného prodeje výrobkových řad společnosti 

KB - Blok systém, s.r.o.  
 

Porovnávaná data sumarizovaných prodejů výrobkových řad společnosti KB – 

Blok systém, s.r.o. byla hodnocena za období 2009-2010. Z předešlých tabulek a grafů, 

viz. tabulky číslo 5 a 6 a grafy číslo 2 a 3, je viditelný značný propad výkonu závodu a 

expedovaného množství produkce již meziročně za období 2008-2009, tedy lze 

kalkulovat, že již v tomto období nastal také propad v sumarizovaných prodejích. Tento 

trend podle zjištěných údajů dále pokračoval i ve sledovaném období 2009-2010. 

V roce 2009 činil sumarizovaný prodej celkem 342,428 mil. Kč při 8 034 259 počtu 

kusů výrobků. V roce 2010 sumarizovaný prodej opět poklesl a dosáhl celkem 251,813 
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mil. Kč při 6 036 538 počtu kusů výrobků. Při porovnání obou sumarizovaných prodejů 

v roce 2010 zaznamenala společnost meziroční pokles v sumarizovaném prodeji 

výrobků 90,615 mil. Kč tedy pokles o 26,46 % a meziroční pokles prodeje výrobků o 

1 997 721 kusů tedy pokles o 24,87 % . 

   

Tabulka číslo 7 – Sumarizovaný prodej výrobků v letech 2009 - 2010 [7] 

Výrobková řada 
rok 2009 rok 2010 rozdíl 

počet ks mil.Kč podíl % počet ks mil.Kč podíl % mil.Kč 

Krytina 424 960 7,83 2,29% 198 191 4,00 1,59% -3,84 

Hlavní tvarovky š.200 3 965 727 205,14 59,91% 3 058 463 135,06 53,63% -70,08 

Vedlajší tvarovky š.100 191 937 3,46 1,01% 194 087 2,74 1,09% -0,72 

Vedlejší tvarovky š.150 208 742 8,14 2,38% 96 718 4,15 1,65% -4,00 

Vedlejší tvarovky š.300 238 448 11,37 3,32% 184 272 9,47 3,76% -1,89 

Doplňkové tvarovky věncové 15 517 0,53 0,15% 11 417 0,46 0,18% -0,07 

Doplňkové tvarovky obkladové 249 555 6,43 1,88% 179 415 4,71 1,87% -1,71 

Doplňkové tvarovky, PS, SH 992 540 32,69 9,55% 711 520 29,84 11,85% -2,86 

Ztracené bednění 836 433 19,75 5,77% 621 034 16,36 6,50% -3,40 

Tvarovka KLASIK 91 525 1,61 0,47% 85 884 1,50 0,60% -0,10 

Opěrné stěny 301 555 19,06 5,57% 234 288 15,34 6,09% -3,73 

Zahradní architektura 201 149 5,03 1,47% 129 101 3,65 1,45% -1,39 

SŘZ 20 13 267 0,58 0,17% 10 768 0,37 0,15% -0,22 

Grind tvarovky 128 242 7,00 2,04% 140 367 7,28 2,89% 0,28 

Wine Blok 6 309 1,30 0,38% 5 160 1,14 0,45% -0,16 

KB Obrubník zahradní 45 131 1,42 0,41% 27 940 0,95 0,38% -0,47 

Vegetační tvárnice 48 599 1,87 0,55% 24 875 1,18 0,47% -0,70 

Dlažby 13 668 2,86 0,84% 38 428 6,99 2,78% 4,13 

Dopravní infrastruktura 13 486 0,63 0,18% 55 637 2,47 0,98% 1,83 

Kovo doplňky 47 470 5,72 1,67% 28 973 4,19 1,66% -1,53 

 
 V roce 2009 tvořily sledované řady betonových tvarovek, tj. tvarovky na které 

společnost KB – Blok systém, s.r.o. obdržela environmentální prohlášení o produktu 

EPD v tabulce číslo 7 jsou označeny žlutou barvou, 6 790 424 kusů (84,51 %) 

z celkového počtu 8 034 4260 kusů sumarizovaného prodeje. V roce 2010 tvořily 

sledované řady betonových tvarovek 5 142 810 (85,20%) kusů z celkového počtu 

6 036 538 kusů sumarizovaného prodeje. Z porovnání procentního zastoupení 
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sledovaných tvarovek za dané období 2009-2010 dospíváme k závěru, že společnost 

KB-Blok systém, s.r.o. vhodně určila skladbu betonových tvarovek, které obdržely 

environmentální prohlášení o produktu EPD. Meziroční pokles má však přetrvávající 

tendenci a v období 2009 – 2010 činil meziroční pokles sumarizovaných prodejů 90,62 

mil. Kč a u sledovaných betonových tvarovek 84,83 mil. Kč. 

5 Závěr 
  

Ve své diplomové práci jsem popisoval proces získávání a zavedení 

Environmentálního prohlášení o produktu – EPD na vybrané produktové řady 

společnosti KB – Blok systém, s.r.o., která je jednou z předních betonářských firem 

vyrábějící betonové tvarovky.  

Hodnotil jsem a analyzoval přínosy po zavedení tohoto  environmentálního 

nástroje, kterého společnost využívá jako nástroj  zvyšování své  konkurenceschopnosti. 

Rozbory výkonu závodu, expedovaného množství výrobků a analýza prodeje 

vybrané společnosti KB – Blok systém, s.r.o.,  byly sledovány v období 2008 – 2010 po 

úspěšném zavedení Environmentálního prohlášení o produktu – EPD do výrobního 

procesu společnosti. Výsledky, které z provedených rozborů vyplynuly ukázaly propady 

ve všech sledovaných segmentech – výkony závodu, expedované množství a také 

v konečném a velice důležitém prodeji výrobků. Tento propad však nelze přisuzovat 

k nedostatečné prezentaci tohoto prohlášení. Propad je způsoben současným 

ekonomickým stavem společnosti, který se projevuje ve všech sférách, tedy i ve 

stavebnictví a má ve sledované společnosti rostoucí charakter.  

I přes veškerou snahu společnosti KB – Blok systém, s.r.o., tedy i zavedení 

nového environmentálního nástroje – deklarace výrobku EPD,  který odlišuje tyto 

produkty od produktů ostatních firem konkurenčního prostředí se stále nedaří 

stabilizovat produkci a zvýšit odbyt výrobků.  

 

Výroba a nabídka produktů, které způsobují menší environmentální zátěž, je 

stále cílem produkce firmy KB Blok systém, s.r.o.  

 

Základním předpokladem pro efektivní využití Environmentálního prohlášení o 

produktu – EPD jako nástroje ke zvyšování konkurenceschopnosti je obecné povědomí 
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o důležitosti a nezbytnosti šetrného přístupu ke složkám životního prostředí z pozice 

každého jednotlivého spotřebitele. 

 
 

.  
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Příloha číslo 1 – Pigmenty a chemické přísady používané při výrobě, KB Blok systém, 

s.r.o. [7] 

Materiál / 
látka Účel Složky CAS 

R - věty 
zdraví 

R věty 
- ŽP 

% z celkové 
hmotnosti 

Kamenivo 
Vytvoření 
hmoty - - - - 81,91 

Cement Pojivo 
Cementářský 
slínek 

65997-
15-1 

R36/37/38
, R43 - 13,92 

Výrobní 
recyklát 

Vytvoření 
hmoty / pojivo - - - - 2 

Voda 
Homogenizačn
í katalyzátor - - - - 1,99 

Pigmenty z toho: 0,12 

Bayferrox, 
110 G, 330 G, 
503 G, 615 G, 
920 G, 965 G 

Barvicí 
prostředek Fe2O3 

1309-37-
1 - - 0,05 

Barvicí 
prostředek Fe3O4 

1317-61-
9 - - 0,02 

Barvicí 
prostředek FeO(OH) 

20344-
49-4 - - 0,05 

TRONOX CR 
Barvicí 
prostředek TiO2 

13463-
67-7 - - 0,00001 

Chemické přísady z toho: 0,06 

CHRYS LAV 
MIX, 
CHRYSO AD 

Plastifikátor 
Rhodanid 
sodný 540-72-7 

R20/21/22
, R32 R32 0,00000083 

Plastifikátor 
Sulfonové 
kyseliny 

68439-
57-6 R38, R41 - 0,0000012 

Plastifikátor Diethanolamin 
8051-30-

7 R38, R41 - 0,0000012 

Přísada do 
betonu Formaldehyd 50-00-0 

R23/24/25
, R34, 

R40, R43 - 0,000012 

Přísada do 
betonu 

Dusičnan 
sodný 

7631-99-
4 R8 R8 

0,00000004
9 

Ostatní bez 
nebezpečnýc
h vlastostí 
(voda) - - - - - 0,059 
Materiály a látky, které nejsou součástí produktu 



  

 

Nafta 
motorová PHM 

Plynový olej 
nespec. 

68334-
30-5 R40 - - 

Methylestery 
mastných 
kyselin (FAME) 

85586-
25-0 R65-66 - - 

Olej DPD Odbedňování Těžký benzin 
64742-

48-9 R65-66 - - 
Olej 
hydraulický Provoz strojů Esterová sůl 

80939-
62-4 R36/38 

R51/5
3 - 

Olej 
převodový Provoz strojů - - - - - 
Příloha číslo 2 - Akreditované environmentální prohlášení (EPD) společnosti KB - Blok 

systém, s.r.o. pro skupinu výrobků – „Betonové tvarovky“ [7] 
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