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Anotace  

Diplomová práce přináší zhodnocení vlivu Bioplynové stanice ve Stonavě na 

životní prostředí prostřednictvím metody LCA. Pro analýzu byl využit software SimaPro. 

Úvodní kapitoly diplomové práce jsou rešeršní. Věnují se bioplynu v obecné rovině 

a jeho výrobě a využití v České republice. Je zde představena Bioplynová stanice Stonava, 

k jejímuž provozu je analýza životního cyklu bioplynu vztažena. Druhá část diplomové 

práce je věnována aplikaci metody LCA. Po jejím krátkém představení následuje popis a 

dokumentace všech kroků, které jsou nezbytné k posouzení životního cyklu produktu podle 

této metodiky. 

Klíčová slova: bioplyn, bioplynové stanice, LCA, SimaPro, ISO 14040, ISO 14044 

 

 

Summary 

The diploma thesis provides an assessment of environmental impact caused by 

Biogas plant in Stonava. For analysis, LCA methodology and SimaPro software were 

chosen. 

The first part focuses on the biogas in general and on its production and utilization 

in the Czech Republic. It also informs about Biogas plant in Stonava, whose operation was 

modeled in order to assessment complex interaction between a biogas production and the 

environment from cradle to gate. Second part of the diploma thesis is devoted for LCA 

method application. It includes short introduction and then description and documentation 

of all necessary phases of this methodology (Goal & Scope definition, Inventory analysis, 

Impact assessment and Interpretation). 

Keywords: biogas, biogas plants, LCA, SimaPro, ISO 14040, ISO 14044 
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Seznam použitých zkratek 

 
BPS   bioplynová stanice 

°C   Celsiův stupeň; jednotka Celsiovy teploty 

CCM   silážovaná drť směsi palic kukuřice s vřeteny bez listenů 

CH4   methan 

CO   oxid uhelnatý 

CO2   oxid uhličitý 

ČR   Česká republika 

DALY angl. disability adjusted life years; počet roků života ovlivněných 

nezpůsobilostí 

EA   rovnostářské hodnotové hledisko metodiky Eco-indicator 99 

EU   Evropská unie 

g.kW
-1

   gram na kilowatt; měrná výrobní emise zařízení 

HA   hierarchistické hodnotové hledisko metodiky Eco-indicator 99 

HCFC   hydrochlorofluorouhlovodíky 

H2   vodík 

H2O   voda 

H2S   sulfan 

IA   individualistické hodnotové hledisko metodiky Eco-indicator 99 

kg   kilogram; jednotka hmotnosti 

kg.m
-3

   kilogram na metr krychlový; jednotka hustoty 

km   kilometr; jednotka délky 

kW   kilowatt; jednotka výkonu 

kWe   kilowatt; jednotka výkonu vztažená k výrobě/spotřebě elektřiny 

kWh   kilowatthodina; jednotka energie/práce 

LCA   Life Cycle Assessment 

m
3
   krychlový metr; jednotka objemu 

mbar   milibar; jednotka tlaku 

MJ   megajoule; jednotka energie/práce 

mPt   milipoint 

MW   megawatt; jednotka výkonu 



 

 

N2   dusík 

NH3   amoniak 

NOx   oxidy dusíku 

O2   kyslík 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pt point 

SO2   oxid siřičitý 

t   tuna; jednotka hmotnosti 

t.ha
-1

   tuna na hektar; jednotka charakterizující výnos fytomasy 

tkm   tunokilometr; jednotka dopravního výkonu 

TOC   suma těkavých organických látek 

TZL   tuhé znečišťující látky 

VOC   těkavé organické sloučeniny 

ŽP   životní prostředí 

µPt   mikropoint 

€   Euro 
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1 ÚVOD 

Dnešní společnost stále častěji čelí problémům se zvyšující se produkcí organického 

odpadu. Prevence vzniku odpadů a udržitelné nakládání s nimi se stává prioritní snahou 

vládních i nevládních organizací řady evropských zemí. Nejoptimálnějším postupem jak 

naložit s organickými odpady je jejich energetické využití a recyklace živin a organické 

hmoty. Výroba bioplynu anaerobní digescí je cestou, jak tyto organické substráty 

energeticky využít, získat přírodní hnojivo pro zemědělství a zredukovat odpadní toky řady 

výrobních procesů. Výroba bioplynu je v popředí zájmu také díky snahám o nahrazení 

vyčerpatelných zdrojů fosilních paliv alternativními zdroji energie. 

V Evropě a v Severní Americe je v současné době v provozu tisíce bioplynových 

stanic a jejich počet neustále roste. Ani Česká republika není ve využívání bioplynu 

pozadu, ke konci roku 2012 zde bylo v provozu 481 bioplynových stanic (Česká 

bioplynová asociace, 2013). Jednou z nich je i Bioplynová stanice ve Stonavě, která pro 

produkci bioplynu využívá odpadů a přebytků z živočišné a rostlinné výroby místní farmy. 

Posouzení vlivu této stanice na životní prostředí je hlavním cílem diplomové práce.  

K dosažení tohoto cíle byla zvolena metoda LCA, sloužící ke zhodnocení 

a porovnávání produktů s ohledem na celý jejich životní cyklus. Výhodou daného nástroje 

je mino jiné i možnost identifikace té části životního cyklu produktu, která způsobuje 

největší zásah do životního prostředí a je tedy z environmentálního hlediska nejméně 

žádoucí. Identifikace takového článku v životním cyklu bioplynu je důležitá pro zavedení 

nápravných a preventivních opatření vedoucích k dalšímu zmírnění dopadů na životní 

prostředí. 
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2  BIOPLYN A JEHO PRODUKCE V ČR 

Smyslem následující kapitoly je představit bioplyn. Ohlednout se za počátky jeho 

využívání a nastínit současnou situaci kolem tohoto obnovitelného zdroje energie. 

2.1 Chemické složení a vznik bioplynu 

Bioplyn je obnovitelný zdroj energie vznikající činností mikroorganismů v procesu 

anaerobní fermentace organických látek. Jde o směs plynů, v níž bývají majoritními 

složkami methan a oxid uhličitý. Jejich podíl na bioplynu i procentuální rozpětí obsahu 

dalších chemických látek ukazuje obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Složení bioplynu (upraveno dle Schmuderer, 2010) 

 

Čím více methanu bioplyn obsahuje, tím je energeticky hodnotnější. Jak energetická 

hodnota bioplynu, tak i jeho chemické složení se odvíjí zejména od charakteru materiálu, 

z něhož bioplyn vzniká. Nejproměnlivější složení mívá bioplyn samovolně vznikající na 

skládkách odpadů, které obsahují biologicky rozložitelné komponenty.  

Vznik bioplynu, biomethanizace, je řetězcem několika vzájemně provázaných 

procesů realizovaných soubory různých druhů mikroorganismů. Obrázek 2 schematicky 

naznačuje základní látkové přeměny v procesu anaerobní fermentace. 
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Obrázek 2: Schéma anaerobního rozkladu za tvorby bioplynu (upraveno dle Dohányos, 2009) 

 

Na začátku procesu stojí makromolekulární nerozpuštěné i rozpuštěné organických 

látky, které jsou mikroorganismy štěpeny na jednodušší sloučeniny. Vlastní syntéza 

methanu realizovaná methanogenními bakteriemi představuje poslední článek v řetězci 

biochemických procesů. 

Prvé fáze rozkladu organické hmoty nejsou uskutečňovány vlastními methanogeny 

a začínají často ještě v aerobních podmínkách. Hydrolytické rozklady makromolekulárních 

látek mohou probíhat jak v přítomnosti, tak i v nepřítomnosti kyslíku. Jeho vyčerpání 

a vytvoření plně anaerobního prostředí zajistí fakultativní anaeroby představované 

hydrolytickými a acidogenními mikroorganismy. Acidogeny produkují oba hlavní 

substráty pro tvorbu methanu. Těmito substráty je kyselina octová, ze které vzniká methan 

činností acetotrofních methanogenů, a směs vodíku a oxidu uhličitého, která je ještě 

rychleji převáděna na methan hydrogenotrofními methanogeny. Určité kmeny 

methanogenních bakterií se chovají jako obojetné, tedy jako acetotrofní i hydrogenotrofní. 
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Methanogeny jsou nejdůležitější trofickou skupinou celého procesu, která má specifické 

požadavky na substrát i životní podmínky. Často se stávají limitujícím faktorem. Pro jejich 

činnost má velký význam stav a pohyb vodíku v prostředí. Vodík v anaerobních reakcích 

ovlivňuje jak jejich rychlost, tak i směry kterými se reakce ubírají. (Straka, 2006; 

Brandejsová, Přibyla, 2010). 

2.2 Výroba a využití bioplynu v ČR 

V minulosti bylo zemědělství považováno za bezodpadovou technologii. Později 

realizované změny v organizaci zemědělství vedly ke vzniku problémů zejména v oblasti 

živočišné výroby. Rozvoj koncentrace a specializace zemědělské výroby přinesl na jedné 

straně řadu výhod v podobě lepší veterinární péče či automatizace provozů, na druhé straně 

však vedl k problémům s využitím exkrementů ustájených zvířat. V 90. letech byla 

zahájena výstavba několika bioplynových stanic určených k anaerobní stabilizaci kejdy 

a slamnatého hnoje (Plevnice, Mimoň, Šebetov). Problémy spojené s produkcí exkrementů 

ustájených zvířat spolu se vzrůstajícími legislativními požadavky v oblasti ochrany 

životního prostředí podmiňovaly vznik dalších zařízení na produkci bioplynu (Kajan, 

2002). 

Rozvoj bioplynových stanic v ČR byl žádoucí zejména vzhledem k závazku České 

republiky dosáhnout do roku 2010 podíl 8% energie z obnovitelných zdrojů k celkové 

spotřebě elektrické energie, plnění úkolů vyplývajících ze směrnice Rady EU 91/676/EEC 

a směrnice 1999/31/EEC požadující snížení podílu biologicky odbouratelného odpadu na 

skládkách. Opravdovému rozvoji bioplynových stanic však na přelomu tisíciletí bránily 

nízké výkupní ceny elektrické energie. Oživení nastalo díky přijetí zákona č. 180/2005 Sb., 

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a zvýšení výkupní ceny za 

elektřinu vyrobenou z bioplynu. Zmíněný zákon garantoval zvýhodněnou výkupní cenu 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 15 let, čímž snížil riziko investic do 

bioplynových stanic. Od roku 2006 tak v ČR dochází k relativně intenzivnímu rozvoji 

bioplynových stanic (Váňa, 2001; ISSAR, 2012). 

V Národním akčním programu ČR je zakotven budoucí systém podpory výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tento závazný právní předpis stanovuje také 

časové horizonty pro dosažení podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů vzhledem 
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k celkové produkci. V současné době Národní akční plán počítá do roku 2020 s podílem 

13,5% elektřiny z obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové produkci elektřiny (Vosol, 

2012). 
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3 BIOPLYNOVÁ STANICE STONAVA 

Bioplynová stanice ve Stonavě je součástí farmy, která zde vznikla v roce 1972. 

Kromě provozu bioplynové stanice se farma zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou 

a stavební činností.  

Bioplynová stanice Stonava je čistě zemědělská, využívající odpadů a přebytků 

z živočišné a rostlinné výroby farmy. Výstavba stanice v areálu farmy započala v roce 

2006, zprovozněna byla v lednu 2009 a po ročním provozu bylo rozhodnuto o částečné 

rekonstrukci a rozšíření stanice a navýšení elektrického výkonu zařízení z cca 0,5 MW na 

1,4 MW. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl mimo jiné i fakt, že stanice se potýkala 

s problémy s nestabilním průběhem procesu fermentace, neuspokojivou technologií 

míchání substrátu a velkou spotřebou elektrické energie (Farma Stonava, 2006-2013). 

 

 

Obrázek 3: Areál Bioplynové stanice Stonava (Farma Stonava, 2011) 

 

 

Hlavními surovinami, které ve stanici vstupují do procesu fermentace, jsou vepřová 

kejda a kukuřičná siláž. Kejda je získávána z provozu velkochovu prasat farmy a pomocí 

systému jímek a čerpadel je dopravována do krmného systému stanice. Tím je zamezeno 
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šíření zápachu a udržena čerstvost kejdy. Veškerá kukuřice pro provoz stanice je pěstována 

v okolí na pozemcích farmy a uskladňována v podobě siláže v těsné blízkosti stanice. 

V minulosti bylo potřeba k surovinám přidávat také technologickou vodu pro snížení 

obsahu sušiny na vstupu do krmného systému. Po rekonstrukci stanice a vylepšení 

technologie míchání tato nutnost odpadla. 

K vlastní tvorbě bioplynu dochází ve fermentorech. V současné době je bioplynová 

stanice vybavena čtyřmi fermentory, novějším ležatým fermentorem představujícím první 

stupeň procesu a třemi klasickými kruhovými fermentory. Všechny fermentory jsou 

osazeny pádlovými míchadly, která nahradila původně instalovaný nespolehlivý systém 

vrtulových míchadel. Ve fermentační nádrži je substrát ohříván přibližně na 52°C, aby byl 

umožněn proces tvorby methanu. Celková doba zdržení substrátu v procesu je 75-80 dní 

(Bielecká, 2011; Farma Stonava, 2006-2013). 

 

 

Obrázek 4: Pádlové míchadlo fermentační nádrže (Farma Stonava, 2011) 

 

 

Vznikající bioplyn obsahuje kromě methanu a oxidu uhličitého i nežádoucí vodní páru 

a sirovodík. Tyto složky způsobují během dalšího zužitkování bioplynu problémy, a proto 

musí být odstraněny. Kondenzovaná voda je shromažďována v příjmové jímce a navrácena 

zpět do procesu. Biologické odsiřovací zařízení představuje vak osazený síty. Pomocí 
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přivedeného vzduchu a přítomných bakteriálních kultur je sirovodík rozkládán na 

neškodnou síru a vodu. Takto očištěný bioplyn je kompresorem stlačen na hodnotu 

přibližně 40 mbar. K odvodnění a kompresi bioplynu dochází ve speciální strojovně, která 

je taktéž vybavena BAP ventilem pro ovládání průtoku plynu potrubím nebo vývodem na 

hořák zbytkového plynu, který spaluje přebytečný plyn v případě výpadku kogenerační 

jednotky (Farma Stonava, 2006-2013). 

Bioplyn je ve stanici spalován ve dvou kogeneračních jednotkách. Starší kogenerační 

jednotka je od firmy Tedom, s německým motorem značky Deutz. Výkon tohoto zařízení 

je 537 kWe. Novější kogenerační jednotka instalovaná po rekonstrukci stanice je od firmy 

Jenbacher a má výkon 844 kWe. Kvůli hlučnosti jsou jednotky umístěny v izolovaném 

prostoru. Zařízení jsou vybavena i výměníkem, díky kterému je přebytečné teplo vznikající 

při spalování bioplynu využito k vytápění fermentačních nádrží, areálu Farmy Stonava 

a přilehlých obytných domů. Elektrická energie vyrobená generátorem kogeneračních 

jednotek je v transformátoru přeměněna na síťové napětí. Poté je proud dodáván do veřejné 

sítě. Část vyrobené elektřiny je spotřebována na provoz bioplynové stanice a farmy (Farma 

Stonava, 2006-2013). 

 

 

Obrázek 5: Kogenerační jednotka Jenbacher JMS 412 (Farma Stonava, 2011) 
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4 LIFE CYCLE ASSESSMENT 

4.1 Základní představení metody 

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, zkráceně LCA) je analytická 

metoda určená ke zhodnocení environmentálních dopadů lidských produktů. Mezi tyto 

produkty řadíme jak výrobky, tak i služby a technologie. Environmentální dopady 

produktů jsou hodnoceny s ohledem na jejich celoživotní cyklus, který zahrnuje všechny 

fáze jeho života od získávání surovin, přes výrobu, využití a následnou likvidaci. 

Posuzování životního cyklu poskytuje informace, které lze aplikovat v ekodesignu 

a podnikovém marketingu při vývoji a zlepšování produktů, stejně tak jako ve státní 

správě, v oblasti strategického plánování nebo ve vědecko-technickém rozvoji (Kočí, 2009; 

Remtová, 2003). 

LCA vychází ze skutečnosti, že stav životního prostředí je určován povahou 

a množstvím látek a energií, které jsou do něj vnášeny nebo z něj odebírány. Změny 

v životním prostředí způsobené existencí zkoumaného produktu tak lze určit stanovením 

charakteru a množství těchto látek a energií. Důležitým předpokladem je znalost příčin 

a následků, které v životním prostředí nastartují jejich vstup či odběr (Remtová, 2003). 

Metoda LCA se odlišuje a zároveň doplňuje jiné techniky environmentálního 

managementu jako je hodnocení rizik (Risk Assessment) nebo hodnocení dopadů na 

životní prostředí (Environmental Impact Assessment). LCA je relativním přístupem 

strukturovaným kolem funkční jednotky. Funkční jednotka definuje, co je předmětem 

zkoumání, slouží jako referenční jednotka. Je základem, ke kterému se vztahují všechny 

vstupy a výstupy (ČSN EN ISO 14040, 2006). 

Důležitým pojmem LCA metodologie je produktový systém. Norma 

ČSN EN ISO 14040 jej definuje jako soubor jednotkových procesů s elementárními 

a produktovými toky, plnící jednu nebo více definovaných funkcí, který modeluje životní 

cyklus produktu. V podstatě jde o procesy a děje, do kterých produkt vstupuje v průběhu 

celého svého životního cyklu. Rozsah produktového systému lze nastavit různě. Může jím 

být výroba nějakého materiálu, používání materiálu ve spotřební sféře, jeho zneškodnění 

anebo všechny zmíněné fáze dohromady (celý životní cyklus). Negativní dopad 

zkoumaného produktového systému na životní prostředí je pak souhrnem negativních 
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změn, které v životním prostředí tento produktový systém svými vstupy a výstupy vyvolal. 

Z tohoto úhlu pohledu vnímáme metodu LCA jako shromažďování a vyhodnocování 

vstupů, výstupů a možných dopadů produktového systému na životní prostředí během 

životního cyklu (ČSN EN ISO 14040, 2006).  

Produktový systém v sobě zahrnuje procesy a toky. Procesy jsou operace 

přeměňující vstupy na výstupy. Toky jsou spojnice procesů. Jeden tok je výstupem 

z procesu předcházejícího a současně i vstupem do procesu následujícího (Kočí, 2009). 

Negativní dopad produktu na životní prostředí je vždy nutné vztahovat k jasně 

vymezenému životnímu cyklu. Jeden a tentýž produkt totiž může pro životní prostředí 

znamenat různý dopad podle toho, jaké látkové a materiálové toky se s ním pojí. Zásahy do 

těchto toků v životních cyklech pak mohou způsobit značné rozdíly ve vlivu téhož 

produktu na životní prostředí (Remtová, 2003). 

4.2 Fáze metody LCA 

Proces posuzování životního cyklu se dělí do čtyř základních fází: 

 Definice cílů a rozsahu  

 Inventarizace 

 Hodnocení dopadů 

 Interpretace 

4.3 Normativní podklady 

Metoda LCA je standardizována v ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044. První 

z těchto norem vymezuje zásady a osnovu pro posuzování životního cyklu. 

ČSN EN ISO 14044 podrobně popisuje požadavky a směrnice pro vedení LCA. Tato 

norma, vydaná v roce 2006, nahradila původní standardy ČSN EN ISO 14041-3. Dále byly 

vydány i normy uvádějící příklady analýzy životního cyklu ČSN ISO/TR 14047 a 

ČSN ISO/TR 14049 a norma věnující se dokumentaci ČSN P ISO TS 14048. 
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5 DEFINICE CÍLE A ROZSAHU STUDIE LCA 

První fází metody LCA je definice cílů a rozsahu. Jde o jednoznačné popsání, co je 

předmětem studie, komu je určena a jaký má význam. Zároveň je nutné stanovit podmínky, 

za kterých budou závěry provedené analýzy platné. Všechny kroky prováděné v průběhu 

této fáze umožňují zasadit studii životního cyklu produktu do konkrétního rámce a popsat, 

co je nutné učinit pro její úspěšnou realizaci (Pålsson and Riise, 2011a; Kočí, 2009). 

Sběr dat a jejich hodnocení je dynamický proces. Poznatky z jedné fáze mohou 

ovlivnit východiska fáze předcházející, kterou je následně potřeba přehodnotit (Kočí, 2009; 

Hartmann, 2006). 

5.1 Definice cílů 

Předmětem studie, která je součástí této diplomové práce, je posouzení životního 

cyklu bioplynu vyráběného a využívaného k produkci elektrické energie a tepla 

v Bioplynové stanici ve Stonavě. Cílem studie je zmapování produktového systému 

bioplynu a zhodnocení environmentálních dopadů procesů jeho životního cyklu.  

Tato nekomparativní studie může být v budoucnu využita pro porovnání životního 

cyklu bioplynu v jiných bioplynových stanicích na území ČR. Výsledky této analýzy 

mohou být také porovnány s LCA studiemi řešícími  jiné procesy výroby elektřiny, pokud 

však bude dodržen požadavek shodné metody, shodné definice funkce a funkční jednotky. 

Pro porovnání je vhodné vycházet z relativních vlivů procesů na životní prostředí 

a nekalkulovat s absolutními hodnotami, které mohou být v některých případech 

zavádějící. Na základě výsledků této LCA studie bude také možno rozhodnout o zavedení 

environmentálně přínosných opatření v procesu produkce a využití bioplynu Bioplynovou 

stanicí ve Stonavě. 

5.2 Definice rozsahu – technická specifikace 

Rozsah LCA studie byl definován na základě informací a požadavků uvedených 

v technické normě ČSN EN ISO 14044 a publikaci doc. Vladimíra Kočí (2009). 



 

Soňa Viceníková: Posouzení vlivu bioplynové stanice na životní prostředí metodou LCA 

 

 

12 

2013 

Součástí technické specifikace LCA je definice funkce posuzovaného produktu. 

Hlavní funkcí bioplynu produkovaného Bioplynovou stanicí ve Stonavě je jeho energetické 

využití, tedy výroba elektrické a tepelné energie. 

Funkční jednotka je jednoznačná a měřitelná velikost funkce. Slouží jako vztažná 

veličina pro účely LCA. Pro výše definovanou funkci bude funkční jednotkou 1 megajoule 

(MJ). 

Referenční tok je množství produktu, které je nutné k naplnění velikosti funkce 

definované funkční jednotkou. V posuzovaném případě bude referenčním tokem množství 

bioplynu, které je v Bioplynové stanici Stonava zapotřebí k výrobě 1 MJ energie. 

Určení hranic produktového systému slouží k oddělení podstatných procesů 

životního cyklu od těch nepodstatných. Hranice produktového systému ukazuje obrázek 6. 

Inventarizace životního cyklu v LCA studiích vychází nejčastěji z modelu „od kolébky do 

hrobu“ (angl. cradle-to-grave). V takovém případě jsou do životního cyklu výrobku 

zahrnuty procesy získávání surovin a výroby materiálů, používání i odstraňování produktů. 

V praxi často používaným je zúžený přístup „od kolébky k bráně“ (angl. cradle-to-gate), 

založený na analýze životního cyklu produktu od získávání surovin, ovšem končícího 

opuštěním výroby, takže fáze užívání produktu a jeho odstraňování není v analýze 

uvažováno. Tento zúžený přístup „od kolébky k bráně“ byl použit i pro LCA analýzu 

výroby bioplynu v Bioplynové stanici ve Stonavě (Pålsson and Riise, 2011a; Pflieger and 

Braune, 2002-2012). 

Geografický rozsah studie je jednoznačně dán faktem, že jde o posouzení životního 

cyklu bioplynu vyráběného v konkrétní bioplynové stanici. 

Časový rozsah studie je jeden rok (2010). Tento časový rozsah byl zvolen vzhledem 

k sezónnímu charakteru některých procesů souvisejících s provozem bioplynové stanice 

(např. sklizeň plodin a možnosti jejich využití) a vzhledem k povaze získaných 

a zpracovávaných dat. 

Modelování produktového systému vyžaduje ve většině případů použití takzvané 

alokace. Jedná se o řešení situace, kdy se tok vystupující z jednoho procesu podílí na 

paralelním vzniku dvou různých produktů nebo tento tok může být zaústěn do dvou 

procesů následných. Cílem alokace je najít odpověď na otázku, v jakém poměru rozdělit 



 

Soňa Viceníková: Posouzení vlivu bioplynové stanice na životní prostředí metodou LCA 

 

 

13 

2013 

toky procesu mezi více vznikajících produktů či procesů. Využití alokací v LCA analýzách 

vyžaduje volbu vhodného alokačního pravidla. Tím může být počet produktů, poměr jejich 

hmotnosti, objemu, ceny apod. Různé metody alokace vedou k různým výsledkům studie 

LCA. Pokud je to tedy možné, je vhodné se alokaci vyhnout například rozdělením procesu 

na menší jednotky a shromážděním dalších dat (ČSN EN ISO 14040, 2006; Kočí, 2010). 

V této LCA studii produkce bioplynu byla dvakrát aplikována alokace vycházející 

z porovnání cen. Toky a úniky procesů patřící více produktům mezi ně byly rozděleny 

úměrně jejich ceně. 

Pro zpracování studie byl využit software SimaPro od holandské firmy Pré 

Consultants. 
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6 INVENTARIZACE ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Úkolem druhé fáze LCA analýzy je kvalitativně a kvantitativně sepsat všechny 

vstupy a výstupy, které sledovaný proces spojují se životním prostředím. Získaná data 

často vyžadují další korekce. Musí být posouzena z hlediska jejich kvality 

a reprodukovatelnosti (Remtová, 2003). 

Data k procesu výroby bioplynu byla poskytnuta vedoucím bioplynové stanice, 

panem dr. Jiřím Thiemelem. Jedná se o všechny údaje spojené s množstvím a složením 

substrátu pro anaerobní fermentaci, dále množství vyrobené (svorkové) a bioplynovou 

stanicí spotřebované (tzv. technologické) elektrické energie a údaje o emisích do ovzduší. 

Tabulka 1: Spotřeba všech surovin do BPS Stonava – rok 2010 (interní dokumenty firmy Farma Stonava) 

 

  leden únor březen duben květen červen 

siláž (t) 606 568 542 485 511 475,5 

CCM (t) 67 79,8 116 120 125,5 125,5 

senáž (t) 0 0 0 0 0 3,7 

čerstvý čirok (t) 0 0 0 0 0 0 

čerstvá kukuřice (t) 0 0 0 0 0 0 

cukrové řízky (t) 0 0 0 0 0 0 

čerstvá tráva (t) 0 0 0 0 0 1,7 

digestát (m
3
) 0 0 0 0 0 142 

silážní šťávy (m
3
) 89,5 55 47 25 22 0 

kejda (t) 1297 1112 1318 1149 1330 1194 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 

siláž (t) 460 358,5 496 240 857,8 940 

CCM (t) 149,5 167,3 64,5 0 0 0 

senáž (t) 4,8 85,5 71,2 2,5 0 0 

čerstvý čirok (t) 0 0 0 223 0 0 

čerstvá kukuřice (t) 0 0 23,25 449,5 0 0 

cukrové řízky (t) 0 0 12,5 134 0 0 

čerstvá tráva (t) 2,3 0 111 0 0 0 

digestát (m
3
) 138 138 8 100 278 370 

silážní šťávy (m
3
) 3 0 0 24,4 88,2 125,5 

kejda (t) 1261 1250 1157 712 620 675 
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Tabulka 2: Svorková výroba a technologická spotřeba BPS Stonava – rok 2010 (interní dokumenty firmy 

Farma Stonava) 

 

  svorková výroba technologická spotřeba 

měsíc (MW/měs.) (MW/měs.) % ze svorkové 

leden 366,915 15,000 4,09% 

únor 326,899 12,360 3,78% 

březen 382,931 14,400 3,76% 

duben 346,812 12,780 3,68% 

květen 331,064 14,280 4,31% 

červen 370,367 14,220 3,84% 

červenec 365,126 13,560 3,71% 

srpen 376,044 14,460 3,85% 

září 316,151 17,100 5,41% 

říjen 340,369 19,440 5,71% 

listopad 360,697 16,740 4,64% 

prosinec 341,427 20,640 6,05% 

celkem 4224,802 184,980 4,38% 

 

Údaje o emisích znečišťujících látek z kogeneračních jednotek Bioplynové stanice 

Stonava přináší Protokol o autorizovaném měření emisí ze dne 26. 3. 2012 v příloze 1. 

 

6.1 Použití a korekce získaných dat 

Získaná data mohla být využita v programu SimaPro pouze za předpokladu jistých 

úprav. Vzhledem k omezenosti dat v databázi softwaru bylo potřeba namodelovat nové 

procesy. 

6.1.1 Vstupní suroviny 

Jednou z klíčových surovin pro výrobu bioplynu ve Stonavě je prasečí kejda. Pro 

účely LCA analýzy byl v softwaru SimaPro vytvořen doprovodný proces. V databázi 

SimaPro  bylo vybráno sedm již definovaných procesů chovu prasat na různých farmách 

a z nich vytvořen proces průměrný. Jeho vliv pak bylo potřeba rozdělit mezi dva produkty, 

maso a kejdu.  
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Alokaci lze provádět podle různých faktorů (viz kapitola 5.2). V případě chovu 

prasat je nejvhodnější kalkulovat s cenou. V přepočtu na cenu průmyslových hnojiv má 

metr krychlový kejdy cenu 8,44 €, což je asi 211 Kč (Fuka, 2005). Pokud bereme v úvahu, 

že objemová hmotnost kejdy se pohybuje v rozmezí 980 – 1020 kg.m
-3 

(Mužík, Abrham; 

2006), pak po přepočtech dostaneme cenu za jeden kilogram kejdy, která činí 0,211 Kč. 

Průměrná cena jatečných prasat I. třídy jakosti dosáhla ve stejném roce 2005 úrovně 

32,39 Kč za 1 kg (Český statistický úřad; 2013). Vliv procesu chovu prasat tedy lze 

alokovat mezi dva uvažované produkty následovně: 

 Kejda – 0,65% 

 Maso – 99,35% 

Další surovinou stojící na počátku výroby bioplynu je kukuřice. Bioplynová stanice 

Stonava využívá jako vsázku do fermentoru zejména kukuřičnou siláž, CCM (silážovaná 

drť směsi palic kukuřice s vřeteny bez listenů), méně pak čerstvou kukuřici a silážní šťávy. 

Proces pěstování kukuřice obsažený v databázi programu SimaPro vyžadoval alokaci vlivu 

mezi dvě komodity, a to kukuřici na siláž a krmnou kukuřici. Stejně jako v případě chovu 

prasat byla i nyní zvolena alokace vlivu dle ceny. 

V roce 2009 byly náklady na pěstování kukuřice na siláž odborně odhadnuty na 

536 Kč/t (Špička; 2010) zatímco cena krmné kukuřice ve stejném roce činila 3 048 Kč/t 

(Státní zemědělský intervenční fond; 2009). Po přepočtech lze vliv zvoleného procesu 

pěstování kukuřice rozdělit mezi dvě zmíněné komodity následovně: 

 Kukuřice na siláž – 15% 

 Krmná kukuřice - 85% 

Všechny čtyři výše uvedené suroviny pro vsázku (siláž, CCM, čerstvá kukuřice 

a silážní šťávy) pojí kromě rostlinného materiálu, z něhož vznikají, i blízkost procesů, 

které stojí za jejich vznikem. Z tohoto důvodu byl jejich vliv v LCA analýze sečten 

a uvažován jako jeden celek.  

Stejné důvody stály i za rozhodnutím spojit v celek také senáž, čerstvou trávu 

a čerstvý čirok. Použitá verze programu SimaPro ve svých databázích neobsahuje žádný 

proces týkající se získávání a využívání travní hmoty. Pro analýzu byl tedy zvolen proces, 

který se danému blíží nejvíce, a to získávání travních semen, jež lze v databázi nalézt pod 
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označením „Grass seed, from farm“. Z něj plyne, že z 1 ha oseté půdy lze získat 1,08 tun 

travních semen. Pro účely analýzy však bylo potřeba kalkulovat s travní hmotou, nikoliv se 

semeny, proto byly provedeny odpovídající korekce vstupních dat.  

Certifikovaná metodika Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze (Strašil et al., 

2011) přináší data týkající se výnosů čerstvé hmoty, sušiny fytomasy a vlhkosti při sklizni 

chrastice rákosovité v různých termínech sklizně. Jedná se o průměrná data z let let 1996 

až 2001. 

Tabulka 3: Výnosy čerstvé hmoty (č.h.), sušiny fytomasy (t.ha-1) a vlhkost při sklizni (%) chrastice rákosovité 

(Strašil et al., 2011) 

 

Panem dr. Thiemelem byla poskytnuta data týkající se vlhkosti surovin používaných 

pro vsázku do fermentorů. U senáže je to 40%, u čerstvé trávy 82% a u čerstvého čiroku 

74%. Nebyly však poskytnuty informace o složení použitých travních kultur. Z tohoto 

důvodu byla převzata data pro chrastici rákosovitou uvedená ve výše zmíněné publikaci 

Ing. Strašila, a to na základě srovnání hodnot vlhkosti fytomasy. Pro čerstvý čirok a trávu 

byl zvolen výnos čerstvé hmoty 24,55 t.ha
-1

 a pro senáž výnos 15,04 t.ha
-1

. Obě hodnoty 

byly za účelem získání přepočtových koeficientů porovnány s výnosem semen uvedeným 

v programu SimaPro (1,08 t.ha
-1

). Následně došlo k ponížení hmotnosti reálně použité 

fytomasy vynásobením hodnot těmito přepočtovými koeficienty. Upravená data byla 

vložena do programu SimaPro. 

Množství používaného digestátu, další suroviny pro vsázku, v průběhu roku kolísá. 

Jeho vliv však neuvažujeme, jelikož je již zahrnut v jiných výše popsaných procesech. 

6.1.2 Doprava surovin pro anaerobní digesci 

Jedním z neodmyslitelných vstupů do procesu výroby bioplynu je doprava surovin 

používaných k anaerobní digesci. Základem pro její kalkulaci byl odborný odhad pana 

dr. Thiemela, vedoucího Bioplynové stanice Stonava.  
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Kukuřice, tráva a senáž se do objektu bioplynové stanice naváží z  pozemků a polí, 

jejichž průměrná vzdálenost od areálu činí 10 km. Ke svozu se používají dopravní 

prostředky s vozíky s průměrným zatížením 15 t v případě kukuřice a 12 t v případě 

trávy/senáže. Svoz probíhá pouze v určitém ročním období, avšak vliv dopravy byl 

rozpočten mezi všechny měsíce v roce, a to podle množství surovin, které se v jednotlivých 

měsících pro provoz bioplynové stanice využilo. 

V září a říjnu roku 2010 využila stonavská bioplynová stanice, jako vsázku do 

fermentorů, také cukrové řízky, odpadní surovinu dováženou z opavského cukrovaru 

vzdáleného od stanice cca 62 km. Po zvážení nákladů na dopravu bylo od této suroviny 

následně upuštěno. 

Tabulka 4: Hmotnost surovin vyžadujících dopravu - měsíce leden až červen 2010 (interní dokumenty firmy 

Farma Stonava) 

 

  leden únor březen duben květen červen 

siláž (t) 606 568 542 485 511 475,5 

CCM (t) 67 79,8 116 120 125,5 125,5 

čerstvá kukuřice (t) 0 0 0 0 0 0 

silážní šťávy (t) 89,5 55 47 25 22 0 

cukrové řízky (t) 0 0 0 0 0 0 

čerstvá tráva (t) 0 0 0 0 0 1,7 

senáž (t) 0 0 0 0 0 3,7 

čerstvý čirok (t) 0 0 0 0 0 0 

celkem (t) 762,5 702,8 705 630 658,5 606,4 

 

Tabulka 5: Hmotnost surovin vyžadujících dopravu - měsíce červenec až prosinec 2010 (interní dokumenty 

firmy Farma Stonava) 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 

siláž (t) 460 358,5 496 240 857,8 940 

CCM (t) 149,5 167,3 64,5 0 0 0 

čerstvá kukuřice (t) 0 0 23,25 449,5 0 0 

silážní šťávy (m
3
) 3 0 0 24,4 88,2 125,5 

cukrové řízky (t) 0 0 12,5 134 0 0 

senáž (t) 4,8 85,5 71,2 2,5 0 0 

čerstvá tráva (t) 2,3 0 111 0 0 0 

čerstvý čirok (t) 0 0 0 223 0 0 

celkem (t) 619,6 611,3 778,45 1073,4 946 1065,5 
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Tabulka 6: Dopravní výkon - měsíce leden až červen 2010 

 

  leden únor březen duben květen červen 

celkem (tkm) 7625 7028 7050 6300 6585 6064 

 

Tabulka 7: Dopravní výkon - měsíce červenec až prosinec 2010 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 

celkem (tkm) 6196 6113 8434,5 17702 9460 10655 

 

Doprava kejdy z areálu farmy do bioplynové stanice je zajištěna potrubím. Vliv 

dopravy kejdy není potřeba do analýzy zahrnovat. 

6.1.3 Emise znečišťujících látek 

 Protokol o autorizovaném měření emisí v Bioplynové stanici Stonava (příloha 1) 

přináší výsledky měření a vyhodnocení tuhých znečišťujících látek (TZL), plynných 

znečišťujících látek (CO, SO2, NOx) a sumy organických znečišťujících látek (TOC).  

 Měření proběhlo ve dnech 10. 1., 11. 1. a 25. 1. 2012. Pro účely LCA analýzy byly 

měrné výrobní emise znečišťujících látek vztažené na výrobu 1 kW energie vynásobeny 

množstvím vyrobené elektrické energie v posuzovaném měsíci. Použity byly pouze 

hodnoty týkající se kogenerační jednotky QUANTO D 580, neboť druhá kogenerační 

jednotka Jenbacher J 412 nebyla v analyzovaném roce 2010 instalována. 

Tabulka 8: Emise znečišťujících látek stonavských kogeneračních jednotek (interní dokumenty firmy Farma 

Stonava) 

 
Měrná výr. emise zařízení (g.kW

-1
) 

 
QUANTO D 580 Jenbacher J 412 

TZL 0,007 0,019 

Oxid uhelnatý 2,047 3,085 

Oxid siřičitý 1,122 0,983 

Oxidy dusíku 0,922 1,576 

TOC 2,554 1,392 
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6.1.4 Elektrická energie a teplo 

Bioplyn vznikající z výše popsaných surovin v procesu anaerobní fermentace je 

využit k výrobě elektrické energie a tepla. Zhruba 20% ročně vyprodukovaného tepla 

využije stanice pro ohřev fermentorů, asi 10 – 15% pro účely farmy. 

Část vyrobené elektřiny je spotřebována v rámci farmy a bioplynové stanice, zbytek 

je dodáván do regionální distribuční soustavy. Poměr svorkové výroby a technologické 

spotřeby elektrické energie v Bioplynové stanici Stonava v roce 2010 je zaznamenán 

v tabulce č. 2. Technologická spotřeba je právě tou částí elektrické energie, která se vrací 

zpět do procesu výroby bioplynu (obrázek 6). Při vkládání dat do softwaru SimaPro tedy 

představuje hodnotu, o kterou je potřeba ponížit množství vyrobené (svorkové) elektrické 

energie.  

Tabulka 9: Elektrická energie – data pro vklad do softwaru 

 

  svorková výroba technologická spotřeba vklad do SimaPro 

měsíc (MW/měs.) (MW/měs.) (MJ/měs.) 

leden 366,915 15 1266894 

únor 326,899 12,36 1132340,4 

březen 382,931 14,4 1326711,6 

duben 346,812 12,78 1202515,2 

květen 331,064 14,28 1140422,4 

červen 370,367 14,22 1282129,2 

červenec 365,126 13,56 1265637,6 

srpen 376,044 14,46 1301702,4 

září 316,151 17,1 1076583,6 

říjen 340,369 19,44 1155344,4 

listopad 360,697 16,74 1238245,2 

prosinec 341,427 20,64 1154833,2 

 

 

Výstupem inventarizační části LCA analýzy je inventarizační tabulka (příloha 2), 

která shrnuje množství materiálových a energetických toků přestupujících hranice 

produktového systému, jinými slovy informuje nás o ekovektoru daného produktu. Pro 

zjištění reálných environmentálních dopadů produktu nebo pro porovnání dopadů dvou 

produktů však pouhá znalost ekovektoru nestačí. Je nutné převést ekovektory na hodnoty 
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jiných veličin, vystihujících rozsah zasažení jednotlivých problémů životního prostředí 

(Kočí, 2010; Rebitzer et al., 2004). 
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7 HODNOCENÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Cílem předposlední fáze LCA analýzy je zpracování výsledků inventarizace 

životního cyklu. Získané ekovektory je potřeba převést na soubor specifických problémů 

životního prostředí označovaných jako kategorie dopadu. Ty reprezentují konkrétní dopady 

produktového systému na životní prostředí, jako jsou klimatické změny, globální 

oteplování, ekotoxicita, úbytek neobnovitelných zdrojů, eutrofizace a další. Každá 

kategorie dopadu je způsobována skupinou látek, které vystupují z produktového systému 

a zaúsťují do životního prostředí, kde vyvolávají určitý environmentální účinek. Ten bývá 

v metodice LCA označován jako indikátor kategorie dopadu. Pomocí této měřitelné 

veličiny s definovanými jednotkami je možné sledovat, jak významně lidské zásahy 

ovlivňují rozvoj jednotlivých kategorií dopadu (Kočí, 2010; Remtová 2003). 

Rozlišujeme dva typy kategorií dopadu, midpointové a endpointové. Midpointové 

modely kategorií dopadu využívají přírodních zákonitostí a měřitelných vztahů mezi 

elementárními toky a indikátory kategorie dopadu k vyčíslení jejich účinků. Endpointové 

modely se zaměřují na konečný projev narušení životního prostředí a lidského zdraví. 

Rozsah poškození kategorií dopadu zde vychází z konkrétního pozorovatelného poškození 

prostředí. Pro endpointové kategorie dopadu se používá termín damage category. (Pålsson 

and Riise, 2011b; Kočí, 2009). 

V následujících kapitolách jsou prezentovány výsledky získané využitím metodiky 

Eco-indicator 99, která je představitelem modelů založených na endpointové charakterizaci 

kategorií dopadu a seskupuje je do tří skupin: lidské zdraví, biodiverzita a úbytek surovin.  

7.1 Klasifikace 

Prvním krokem při hodnocení dopadů životního cyklu produktu je klasifikace. 

V rámci klasifikace jsou všechny elementární toky a negativní vlivy vycházející 

z posuzovaného produktového systému přiřazeny k jednotlivým kategoriím dopadu podle 

charakteru jejich působení na životní prostředí. Jeden elementární tok může přispět 

k rozvoji více kategorií dopadu (Kočí, 2010). 
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7.2 Charakterizace 

Cílem klasifikace je přiřazení elementárních toků ke kategoriím dopadu. Po 

klasifikaci následuje charakterizace, v rámci níž je sledovaný systém posuzován 

z kvantitativního hlediska, tedy provádí se vyčíslení míry působení elementárních toků na 

kategorie dopadu. Příspěvky elementárních toků, které přísluší do téže kategorie dopadu, 

se přepočítávají a převádí na společnou jednotku a výsledky jsou slučovány. K tomuto 

vyčíslení slouží konstantní tabelované hodnoty, označované jako charakterizační faktory. 

Pro určení charakterizačních faktorů uplatňuje metodika Eco-indicator 99 následující 

kroky: hodnocení osudu látek v životním prostředí, analýzu expozice, hodnocení účinku, 

analýzu škody a normalizaci a vážení. (Danish Ministry of the Environment, 2005; Kočí 

2009).  

Obrázek 7 znázorňuje princip seskupování kategorií dopadu a dílčích kroků pro 

určení charakterizačních faktorů. Tabulka 10 přináší přehled midpointových (Impact 

category) a endpointových (Damage category) kategorií dopadu metodiky Eco-

indicator 99. Grafy na obrázcích 8 a 9 představují vyhodnocení dopadů výroby a využití 

bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010, a to pro oba výše zmíněné typy kategorií 

dopadu. Tabulky k těmto grafům jsou součástí příloh. 

 

 

Tabulka 10: Přehled kategorií dopadu metodiky Eco-indicator 99 (SimaPro) 

 

Kategorie dopadu/Damage category Příčina/Impact category 

Lidské zdraví/Human Health Karcinogeneze/Carcinogens 

  Klimatické změny/Climate change 

  Úbytek stratosferického ozónu/Ozone layer 

  Ionizační záření/Radiation 

  Respirační nemoci (anorganické látky)/Resp. inorganics 

  Respirační nemoci (organické látky)/Resp. organics 

Kvalita ekosystémů/Ecosystem Quality Acidifikace, eutrofizace/Acidification/ eutrophication 

 
Ekotoxicita/Ecotoxicity 

  Využívání a přeměna krajiny/Land use 

Suroviny/Resources Fosilní suroviny/Fossil fuels 

  Minerální zdroje/Minerals 
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7.3 Normalizace 

Porovnáním více produktových systémů z hlediska jejich dopadů na životní 

prostředí, v našem případě porovnáním dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých 

měsících roku 2010, docházíme k závěru, že ne všechny tyto systémy mají stejný dopad na 

životní prostředí ve všech posuzovaných kategoriích dopadu. Zatímco jeden systém (jeden 

měsíc roku 2010) představoval výraznější zásah do kategorie dopadu fosilní zdroje 

(prosinec 2012), jiný systém se více podepsal na kategorii dopadu využívání a přeměna 

krajiny (říjen 2010).  

Významnost dopadů na životní prostředí se v LCA analýzách zohledňuje i z hlediska 

dané lokality a společenských preferencí, provádí se tzv. normalizace. Tento krok však 

není obligátní a v některých LCA studiích může zcela chybět. Podstatou normalizace je 

vztažení výsledků indikátorů kategorií dopadu, které byly získány provedením 

charakterizace, ke stanoveným referenčním hodnotám, jimiž se tyto výsledky podělí. 

V případě velmi nebezpečných kategorií dopadů jsou voleny malé referenční hodnoty, což 

po přepočtech vede k zesílení výsledné normalizační hodnoty pro danou kategorii dopadu. 

Referenční informace se mohou týkat dané komunity, osoby nebo jiného systému. Budoucí 

cílový stav vlivu posuzovaného produktového systému na životní prostředí může také 

ovlivnit stanovování referenčních hodnot. Referenční hodnoty bývají stanovovány 

v různých metodikách pro posuzování dopadů životního cyklu odlišně. Metodika Eco-

indicator 99 provádí normalizaci zejména s ohledem na evropské země (Budavari, 2011). 

Cílem normalizace je poskytnout lepší pochopení relativního významu a rozsahu 

výsledků indikátorů kategorií dopadu pro zkoumaný produktový systém. Následující grafy 

přináší výsledky normalizace dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících 

roku 2010, a to pro midpointové i endpointové kategorie dopadu. Tabulky k těmto grafům 

jsou součástí příloh. 
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7.4 Vážení 

Vážení je také volitelným krokem v rámci procesu posuzování dopadů životního 

cyklu. Spočívá ve zhodnocení významnosti kategorií dopadu ze socioekonomického 

hlediska. Jelikož proces vážení vnáší do výsledků studie prvek subjektivity, někteří autoři 

nedoporučují zveřejňování vážených výsledů komparativních studií LCA, nebo se přiklání 

k názoru neprovádět tento krok v rámci studie vůbec. Vážení má největší význam 

u interních studií LCA, a to z toho důvodu, že různé společnosti a organizace se mohou 

lišit v názorech na to, které kategorie dopadu jsou nejvýznamnější. Použité metody vážení 

by proto měly korespondovat s definicí cílů a rozsahu LCA studie (Budavari, 2011; Kočí, 

2009). 

Metodika Eco-indicator vychází z předpokladu, že různé skupiny obyvatelstva se liší 

v postojích k jednotlivým problémům životního prostředí a přikládají jim různý význam. 

Na základě sociologických studií a kulturních teorií byly stanoveny tři základní modely 

hodnotových skupin obyvatelstva: hierarchistický (HA), rovnostářský (EA) 

a individualistický (IA). Každá skupina má své hodnotové měřítko, které vyjadřuje její 

preference v oblasti zdraví a životního prostředí. Tyto preference jsou představovány 

tzv. váhovými faktory, jež jsou určeny pro každou kategorii dopadu. Samotné vážení pak 

spočívá ve vynásobení normalizovaného výsledku indikátoru kategorie dopadu daným 

váhovým faktorem. Hierarchistický hodnotový model bývá v literatuře považován za 

výchozí, a proto byl využit i pro tuto LCA studii životního cyklu bioplynu. Pro tento model 

je typické, že poškození lidského zdraví a snížení kvality ekosystému je vnímáno jako 

stejně závažné, zatímco poškození zdrojů má vzhledem k prvním dvěma kategoriím jen 

poloviční význam (Goedkoop, Effting and Collignon, 2000). 

Následující grafy přináší výsledky vážení dopadů výroby a využití bioplynu 

v jednotlivých měsících roku 2010, a to pro midpointové i endpointové kategorie dopadu. 

Tabulky k těmto grafům jsou součástí příloh. 
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8 INTERPRETACE ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Čtvrtá fáze LCA studie je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci, kontrolu 

a vyhodnocení dat získaných během předešlých fází hodnocení životního cyklu. Je to 

poslední fáze procesu LCA. Zpracovatel LCA studie v ní analyzuje výsledky, dospívá 

k závěrům, vysvětluje omezení a poskytuje doporučení na základě poznatků z předchozích 

fází LCA. Cílem je poskytnutí snadno pochopitelných, kompletních a konzistentních 

informací o výsledku LCA studie, a to v souladu s jejími cíli a rozsahem 

(ČSN EN ISO 14040, 2006; Curran, 2006) 

8.1 Identifikace významných zjištění 

Pro identifikaci významných zjištění má LCA metodologie k dispozici hned několik 

postupů. Pro tuto LCA studii byla zvolena analýza dominance, která se zaměřuje na 

identifikaci procesů, jež mají nejvýznamnější vliv na hodnotu výsledků indikátorů 

kategorií dopadu. Analýza dominance byla provedena pomocí ABC analýzy.  

Tabulka 11: Srovnání dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 (SimaPro) 

 

Impact category Unit 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Carcinogens % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

Resp. organics % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Resp. inorganics % 40,1 40,4 40,3 40,7 38,8 39,4 38,3 24,4 19,1 18,6 45,5 44,2 

Climate change % 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 2,6 2,4 2,4 4,0 4,1 

Radiation % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ozone layer % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ecotoxicity % 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 1,1 1,1 

Acidific./ Eutrophic. % 10,6 10,7 10,5 10,5 10,4 10,1 9,9 6,3 5,3 5,0 11,9 11,9 

Land use % 25,3 24,3 26,2 25,7 27,8 29,1 30,5 55,7 63,3 63,6 13,4 13,5 

Minerals % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fossil fuels % 19,1 19,5 18,2 18,3 18,2 16,9 16,8 10,4 9,4 9,8 23,6 24,5 

 

  Tabulka 11 procentuálně vyčísluje výsledky indikátorů kategorií dopadu pro 

všechny měsíce posuzovaného roku 2010. Pro účely ABC analýzy byly zvoleny určité 

rozsahy procentuálních hodnot, které se staly hranicemi kategorií ABC analýzy. Každá 

kategorie byla abecedně označena a pojmenována (tabulka 12). K rychlejší orientaci mezi 

různě významnými vlivy slouží také barevné odstupňování jednotlivých kategorií. 
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Tabulka 12: Kategorie ABC analýzy 

 

rozsah kategorie (%) abecední označení kategorie pojmenování  kategorie 

50-100 A velmi významný vliv 

30-50 B významný vliv 

15-30 C méně významný vliv 

2-15 D nevýznamný vliv 

0-2 E zanedbatelný vliv 

 
 

Tabulka 13: ABC tabulka analýzy dominance pro jednotlivé měsíce roku 2010 

 

Impact category 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Carcinogens E E E E E E E E E E E E 

Resp. organics E E E E E E E E E E E E 

Resp. inorganics B B B B B B B C C C B B 

Climate change D D D D D D D D D D D D 

Radiation E E E E E E E E E E E E 

Ozone layer E E E E E E E E E E E E 

Ecotoxicity E E E E E E E E E E E E 

Acidific./ Eutrophic. D D D D D D D D D D D D 

Land use C C C C C C B A A A D D 

Minerals E E E E E E E E E E E E 

Fossil fuels C C C C C C C D D D C C 

 

Z tabulky 13 je patrné, že proces výroby bioplynu v Bioplynové stanici Stonava má 

zanedbatelný vliv na kategorie dopadu karcinogeneze, respirační nemoci způsobované 

organickými látkami, ionizační záření, úbytek stratosférického ozónu, ekotoxicita 

a minerální zdroje. Nevýznamný vliv má na kategorie dopadu klimatické změny 

a acidifikace a eutrofizace, v měsících srpen, září a říjen také na kategorii dopadu fosilní 

suroviny a v měsících listopad a prosinec na kategorii dopadu využívání a přeměna krajiny. 

Právě tato kategorie se jeví jako klíčová, jelikož se u ní setkáváme s velkými rozdíly mezi 

jednotlivými měsíci roku 2010. Zatímco v listopadu a prosinci byl vliv na tuto kategorii 

dopadu nevýznamný, v srpnu, září a říjnu je vyhodnocen jako velmi významný. S rozdíly, 

avšak již ne tak značnými, se setkáváme také u kategorií dopadu fosilní suroviny 

a respirační nemoci způsobované anorganickými látkami. Tyto kategorie jsou v některých 

měsících roku 2010 ovlivňovány významně, v jiných méně významně. 

V následující části textu budou důkladněji popsány a zanalyzovány vlivy dvou 

měsíců roku 2010, a to října a listopadu. Zvoleny byly proto, že ačkoliv se jedná o dva po 

sobě následující měsíce, jejich celkový vliv i vlivy na jednotlivé kategorie dopadu jsou 

v rámci analyzovaného roku nejvíce odlišné. 
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Z obrázku 14 je patrné, že srovnávané měsíce se nejvíce odlišují svým zásahem do 

kategorie dopadu využívání a přeměna krajiny. Výsledky jsou uvedeny v jednotce 

milipoint [mPt], jejíž přesné vysvětlení lze nalézt v manuálech společnosti PRé 

Consultants, zaměřující se vývoj a inovaci nástrojů a metodik pro posuzování životního 

cyklu (www.pre-sustainability.com). 

 

 

Obrázek 14: Srovnání vlivů na jednotlivé kategorie dopadu – měsíce říjen a listopad roku 2010 (SimaPro) 

 

V měsíci říjnu využila Bioplynová stanice Stonava jako vsázku do fermentorů siláž, 

senáž, čerstvý čirok, čerstvou kukuřici, cukrové řízky, digestát, silážní šťávy a kejdu. 

V měsíci listopadu však už řada surovin využita nebyla, ve vsázce chyběla senáž, čerstvý 

čirok, čerstvá kukuřice a cukrové řízky.  

Obrázky 15 a 16 graficky srovnávají příspěvky jednotlivých procesů spjatých se 

získáváním surovin pro vsázku do fermentorů v měsíci říjnu a listopadu. Lze z nich 

vyvodit, že za nárůstem vlivu procesu výroby a využití bioplynu v měsíci říjnu stojí 

využívání cukrových řízků (proces Sugar beet, from farm) a zejména travní hmoty (proces 

Grass seed, from farm). 
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Obrázek 15: Srovnání vlivů procesů spjatých se získáváním surovin – říjen 2010 (SimaPro) 

 

 

 

Obrázek 16: Srovnání vlivů procesů spjatých se získáváním surovin – listopad  2010 (SimaPro) 
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Trávy a luční porosty jsou sice jedním z možných surovin pro výrobu bioplynu, 

avšak při srovnání s kukuřicí je u trav a lučního porostu dosažena nižší produkce methanu. 

Porovnáme-li finanční náklady na pěstování fytomasy travních porostů na spalování a na 

bioplyn můžeme konstatovat, že pěstování trav na bioplyn je dražší než na spalování 

(Strašil et al., 2011).  

Lépe než pro výrobu bioplynu je tedy vhodné travní porosty využít k jiným účelům, 

například k již zmíněnému spalování nebo pro pastvu dobytka. 

8.2 Hodnocení LCA studie 

Spolehlivost LCA studií vždy závisí na kvalitě a spolehlivosti použitých dat. Pro tuto 

LCA studii životního cyklu bioplynu byla použita pouze jasně definovaná tvrdá data 

poskytnutá panem dr. Thiemelem, vedoucím Bioplynové stanice ve Stonavě a dále data 

z důvěryhodných informačních zdrojů a publikací. Již v průběhu zpracování studie bylo 

jasné, že tato data nejsou úplná. Jejich doplnění by však vyžadovalo spekulace a hrubé 

odhady. 

Je tomu tak v případě vyčíslení energie, která vzniká po spálení bioplynu 

v kogeneračních jednotkách. Do programu SimaPro byla vložena pouze informace 

o energii elektrické. Tepelná energie, která se při spalování bioplynu také uvolňuje, byla 

opomenuta. Důvodů k tomu bylo hned několik. Jedním z nich je fakt, že část vyrobené 

tepelné energie (asi 20%) se vrací zpět do procesu a je využita pro ohřev fermentačních 

nádrží. Tento energetický tok tedy neopouští hranice produktového systému. Jiné je to 

s tepelnou energií, která se využívá pro účely farmy (dle odhadů 10-15%). Tato energie by 

měla být připočtena k energii elektrické a navýšit hodnoty energetických toků opouštějící 

hranice produktového systému. Avšak zatímco množství vyrobené elektrické energie je 

v bioplynové stanici ve Stonavě měřeno a zaznamenáváno, přesná data o tepelné energii 

chybí.  K dispozici je pouze nepřesný odhad, s nímž ve studii nelze kalkulovat. 

Obrázek 17 slouží ke srovnání a získání představy, jak by se změnily vlivy 

posuzovaného životního cyklu bioplynu na jednotlivé kategorie dopadu, pokud bychom do 

výstupních toků zahrnuly i odhadované množství využité tepelné energie. Proces Biogas – 

12/2010 kalkuluje pouze s elektrickou energií, proces New: Biogas 12/2010 počítá 
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i s využitím 12,5% odhadovaného množství vyrobené tepelné energie. Tabulka k tomuto 

grafu je součástí příloh. 

 

 

Obrázek 17: Vlivy životního cyklu bioplynu na jednotlivé kategorie dopadu – srovnání změn po kalkulaci 
s tepelnou energií (SimaPro) 

 

Vlivy na jednotlivé kategorie dopadu by klesly ještě mnohem více, pokud se 

Bioplynové stanici ve Stonavě podařilo najít odběratele pro zbývající část nevyužitého 

tepla. Ačkoliv se o to stanice snaží, brzdí ji nedostatek financí pro zbudování teplovodu. 

Využití tepelné energie není jediným faktorem, který ovlivňuje výsledky LCA 

studie. Kogenerační jednotky bioplynové stanice ve Stonavě nepracují vždy kontinuálně 

24 hodin, 7 dní v týdnu. Podle informací získaných od pana dr. Thiemela vyžadují 

odstávky za účelem servisní údržby, a to v intervalu cca 1,5 měsíce. Údržba trvá průměrně 

4-5 hodin a po tuto dobu jednotky nevyrábí elektrickou energii a teplo. K odstávkám může 

náhodně docházet i mimo termín údržby, například v případě, že dojde k přepětí sítě 

elektrického vedení. Informace o odstávkách kogenerační jednotky QUANTO D 580, která 

byla stanicí využívána v roce 2010, nejsou známy. Vliv těchto náhodných faktorů proto 

není v LCA studii uvažován. 
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Prvek nejistoty vnáší do studie také absence relevantních informací o druhovém 

složení travního porostu využívaného pro vsázku do procesu anaerobní fermentace. 

Ke zpřesnění studie by přispěla znalost složení dané kulturní směsi. 

Pro další využití této LCA studie, například pokud by měla sloužit k porovnání 

životního cyklu bioplynu v jiných bioplynových stanicích na území ČR nebo být 

porovnána s LCA studiemi řešícími  jiné procesy výroby elektřiny, by bylo vhodné provést 

korekce v datech týkajících se využití cukrových řízků. Vlivy použitého procesu Sugar 

beet, from farm by měly být vhodně alokovány mezi produkci cukrové řepy a cukrové 

řízky, které jako odpadní produkt vznikají po využití této plodiny v cukrovarech. 

Bioplynová stanice ve Stonavě využila v září a říjnu roku 2010 právě tento odpadní 

produkt, který dovážela z opavského cukrovaru. Alokace v LCA studii nebyla provedena, 

jelikož potřebné informace byly poskytnuty až po jejím dokončení. Nicméně z výsledků 

studie a obrázku 15 plyne, že ani po alokaci by pravděpodobně nedošlo k  výrazné změně 

v míře vlivů životního cyklu bioplynu na životní prostředí. Nejpravděpodobněji by došlo 

pouze ke slabému ovlivnění kategorie dopadu využívání a přeměna krajiny, která je 

produktovým systémem Sugar beet, from farm nejvíce ovlivněna. 
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9 ZÁVĚR 

Obnovitelné zdroje energie jsou v měřítku existence lidstva a jeho potřeb v podstatě 

nevyčerpatelné. Patří mezi ně i energie biomasy, která se v procesu anaerobní fermentace 

mění na bioplyn. V České republice neustále stoupá počet bioplynových stanic, které tento 

alternativní zdroj využívají k produkci elektrické a tepelné energie. Jednou z nich je 

i Bioplynová stanice ve Stonavě.  

Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu této bioplynové stanice na životní 

prostředí. Nástrojem k dosažení cílů se stala metoda posuzování životního cyklu LCA, 

která je založena na provázanosti vztahů v rámci životního prostředí. Aplikován byl 

zúžený přístup „od kolébky k bráně“ a modelovány všechny měsíce roku 2010. 

Po provedení analýzy a posouzení životního cyklu bioplynu lze konstatovat, že volba 

vstupních surovin pro vsázku do procesu anaerobní fermentace významně ovlivňuje 

výsledky LCA studie. Nejpatrnější dopad byl zaznamenán v případě využití travní hmoty 

a senáže, která narušuje zejména kategorii dopadu využívání a přeměna krajiny. Částečně 

zasaženy jsou také kategorie dopadu fosilní suroviny a respirační nemoci způsobované 

anorganickými látkami. Jiné specifické oblasti ochrany životního prostředí a lidského 

zdraví v podstatě nejsou životním cyklem bioplynu zasaženy. 

Předložená studie vychází z relativních vlivů procesů na životní prostředí 

a nekalkuluje s absolutními hodnotami, které mohou být v některých případech zavádějící. 

Ve snaze vyhnout se zkreslení výsledků a pracovat pouze s tvrdými daty, byly ve studii 

opomenuty některé skutečnosti jako například různorodé složení travních kultur 

využívaných pro fermentaci nebo servisní odstávky kogeneračních jednotek. Možný vliv 

všech zjednodušení a odhadů je diskutován v kapitole 8.2 Hodnocení LCA studie.  

Tato nekomparativní studie může být v budoucnu využita pro porovnání životního 

cyklu bioplynu v jiných bioplynových stanicích na území ČR. Výsledky analýzy mohou 

být také porovnány s LCA studiemi řešícími  jiné procesy výroby elektřiny, pokud však 

bude dodržen požadavek shodné metody, shodné definice funkce a funkční jednotky. 

Provedení takového srovnání by bylo žádoucí zejména v případě, kdy bychom chtěli 

hlouběji zvažovat environmentální přínosy výroby elektřiny z alternativních zdrojů. 
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Příloha 3: Dopady výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 - Impact category (SimaPro) 

 

Impact category Unit 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Fossil fuels MJ surplus 0,052142 0,053172 0,046762 0,045909 0,051517 0,042023 

Minerals MJ surplus 4,2E-05 4,27E-05 3,78E-05 3,71E-05 4,18E-05 3,41E-05 

Land use PDF*m2yr 0,021128 0,020267 0,020501 0,019719 0,024067 0,022046 

Acidification/ Eutrophication PDF*m2yr 0,00887 0,008936 0,008222 0,008083 0,008957 0,007632 

Ecotoxicity PAF*m2yr 0,007012 0,00719 0,006241 0,00614 0,00683 0,005542 

Ozone layer DALY 1,84E-11 1,87E-11 1,65E-11 1,62E-11 1,83E-11 1,49E-11 

Radiation DALY 5,16E-12 5,14E-12 4,79E-12 4,66E-12 5,43E-12 4,42E-12 

Climate change DALY 9,14E-09 9,2E-09 8,36E-09 8,17E-09 9,33E-09 7,72E-09 

Resp. inorganics DALY 1E-07 1,01E-07 9,45E-08 9,33E-08 1E-07 8,94E-08 

Resp. organics DALY 1,02E-10 1,04E-10 9,08E-11 8,93E-11 9,95E-11 8,1E-11 

Carcinogens DALY 9,65E-10 9,93E-10 8,56E-10 8,43E-10 9,33E-10 7,58E-10 

        Impact category Unit 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Fossil fuels MJ surplus 0,043764 0,043003 0,060184 0,066103 0,059705 0,07194 

Minerals MJ surplus 3,56E-05 3,53E-05 5,51E-05 9,47E-05 4,7E-05 5,65E-05 

Land use PDF*m2yr 0,024313 0,070044 0,123664 0,130879 0,010336 0,012066 

Acidification/ Eutrophication PDF*m2yr 0,007901 0,007982 0,010284 0,010356 0,009176 0,01068 

Ecotoxicity PAF*m2yr 0,005743 0,00496 0,006662 0,007598 0,008453 0,010197 

Ozone layer DALY 1,55E-11 1,49E-11 2,05E-11 2,28E-11 2,05E-11 2,47E-11 

Radiation DALY 4,67E-12 5,13E-12 7,49E-12 1,01E-11 4,5E-12 5,38E-12 

Climate change DALY 8,11E-09 9,77E-09 1,43E-08 1,47E-08 9,19E-09 1,1E-08 

Resp. inorganics DALY 9,15E-08 9,18E-08 1,12E-07 1,15E-07 1,05E-07 1,19E-07 

Resp. organics DALY 8,41E-11 7,73E-11 1,06E-10 1,2E-10 1,21E-10 1,46E-10 

Carcinogens DALY 7,85E-10 6,84E-10 9,45E-10 1,16E-09 1,2E-09 1,44E-09 

 

 

 
Příloha 4: Dopady výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010- Damage category (SimaPro) 

 

Damage category Unit 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Resources MJ surplus 0,0521835 0,0532146 0,0468003 0,0459465 0,0515587 0,0420566 

Ecosystem Quality PDF*m2yr 0,030699 0,0299219 0,0293474 0,0284156 0,033707 0,0302324 

Human Health DALY 1,104E-07 1,112E-07 1,038E-07 1,025E-07 1,109E-07 9,799E-08 

        Damage category Unit 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Resources MJ surplus 0,0437993 0,0430387 0,0602394 0,0661977 0,059752 0,0719969 

Ecosystem Quality PDF*m2yr 0,0327876 0,0785227 0,1346146 0,141994 0,0203577 0,0237662 

Human Health DALY 1,005E-07 1,023E-07 1,271E-07 1,308E-07 1,156E-07 1,312E-07 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5: Normalizace dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 - Impact 

category (SimaPro) 

 

Impact category 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Fossil fuels 6,20484E-06 6,32745E-06 5,56473E-06 5,46321E-06 6,13051E-06 5,00068E-06 

Minerals 5,00085E-09 5,0869E-09 4,50048E-09 4,41429E-09 4,97285E-09 4,05841E-09 

Land use 4,11991E-06 3,95205E-06 3,99779E-06 3,84514E-06 4,69312E-06 4,29902E-06 

Acidification/ Eutrophication 1,72966E-06 1,74253E-06 1,60324E-06 1,57617E-06 1,74655E-06 1,48823E-06 

Ecotoxicity 1,36736E-07 1,402E-07 1,21703E-07 1,19727E-07 1,33193E-07 1,08073E-07 

Ozone layer 1,1957E-09 1,21643E-09 1,07586E-09 1,05531E-09 1,1886E-09 9,67356E-10 

Radiation 3,3618E-10 3,34341E-10 3,11806E-10 3,03405E-10 3,53338E-10 2,87908E-10 

Climate change 5,95264E-07 5,99215E-07 5,44242E-07 5,32122E-07 6,07112E-07 5,02264E-07 

Resp. inorganics 6,52362E-06 6,56716E-06 6,14923E-06 6,07683E-06 6,54212E-06 5,82111E-06 

Resp. organics 6,62834E-09 6,78746E-09 5,91034E-09 5,81152E-09 6,47864E-09 5,27213E-09 

Carcinogens 6,28468E-08 6,46309E-08 5,57045E-08 5,48616E-08 6,07397E-08 4,9371E-08 

       Impact category 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Fossil fuels 5,20789E-06 5,11741E-06 7,16193E-06 7,86625E-06 7,1049E-06 8,56091E-06 

Minerals 4,23394E-09 4,19732E-09 6,56038E-09 1,12698E-08 5,58779E-09 6,72901E-09 

Land use 4,74095E-06 1,36586E-05 2,41145E-05 2,55213E-05 2,01557E-06 2,35291E-06 

Acidification/ Eutrophication 1,54063E-06 1,55658E-06 2,00543E-06 2,01935E-06 1,78935E-06 2,08265E-06 

Ecotoxicity 1,11991E-07 9,67176E-08 1,29909E-07 1,48165E-07 1,64837E-07 1,98849E-07 

Ozone layer 1,00832E-09 9,6907E-10 1,33561E-09 1,48106E-09 1,33779E-09 1,61107E-09 

Radiation 3,04164E-10 3,33872E-10 4,87512E-10 6,58543E-10 2,93002E-10 3,50471E-10 

Climate change 5,27828E-07 6,3579E-07 9,30419E-07 9,53843E-07 5,98288E-07 7,16234E-07 

Resp. inorganics 5,95794E-06 5,97508E-06 7,27077E-06 7,47437E-06 6,84154E-06 7,71843E-06 

Resp. organics 5,47239E-09 5,02944E-09 6,9272E-09 7,83977E-09 7,89488E-09 9,52133E-09 

Carcinogens 5,10854E-08 4,45204E-08 6,15314E-08 7,56785E-08 7,78404E-08 9,39569E-08 

 

 

 
Příloha 6: Normalizace dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 - Damage 
category (SimaPro) 

 

Damage category 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Resources 6,2098E-06 6,3325E-06 5,5692E-06 5,4676E-06 6,1355E-06 5,0047E-06 

Ecosystem Quality 5,9863E-06 5,8348E-06 5,7227E-06 5,541E-06 6,5729E-06 5,8953E-06 

Human Health 7,1899E-06 7,2393E-06 6,7565E-06 6,671E-06 7,218E-06 6,3793E-06 

       Damage category 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Resources 5,2121E-06 5,1216E-06 7,1685E-06 7,8775E-06 7,1105E-06 8,5676E-06 

Ecosystem Quality 6,3936E-06 1,5312E-05 2,625E-05 2,7689E-05 3,9698E-06 4,6344E-06 

Human Health 6,5436E-06 6,6617E-06 8,2715E-06 8,5139E-06 7,5272E-06 8,5401E-06 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7: Vážení dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 - Impact category 

(SimaPro) 

 

Impact category Unit 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Total Pt 0,0065125 0,0064962 0,0061055 0,0059783 0,0067434 0,0059108 

Fossil fuels Pt 0,001241 0,0012655 0,0011129 0,0010926 0,0012261 0,0010001 

Minerals Pt 1E-06 1,017E-06 9,001E-07 8,829E-07 9,946E-07 8,117E-07 

Land use Pt 0,001648 0,0015808 0,0015991 0,0015381 0,0018772 0,0017196 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,0006919 0,000697 0,0006413 0,0006305 0,0006986 0,0005953 

Ecotoxicity Pt 5,469E-05 5,608E-05 4,868E-05 4,789E-05 5,328E-05 4,323E-05 

Ozone layer Pt 4,783E-07 4,866E-07 4,303E-07 4,221E-07 4,754E-07 3,869E-07 

Radiation Pt 1,345E-07 1,337E-07 1,247E-07 1,214E-07 1,413E-07 1,152E-07 

Climate change Pt 0,0002381 0,0002397 0,0002177 0,0002128 0,0002428 0,0002009 

Resp. inorganics Pt 0,0026094 0,0026269 0,0024597 0,0024307 0,0026168 0,0023284 

Resp. organics Pt 2,651E-06 2,715E-06 2,364E-06 2,325E-06 2,591E-06 2,109E-06 

Carcinogens Pt 2,514E-05 2,585E-05 2,228E-05 2,194E-05 2,43E-05 1,975E-05 

        Impact category Unit 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Total Pt 0,0062173 0,0098138 0,0152422 0,0160566 0,0060209 0,0069833 

Fossil fuels Pt 0,0010416 0,0010235 0,0014324 0,0015733 0,001421 0,0017122 

Minerals Pt 8,468E-07 8,395E-07 1,312E-06 2,254E-06 1,118E-06 1,346E-06 

Land use Pt 0,0018964 0,0054635 0,0096458 0,0102085 0,0008062 0,0009412 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,0006163 0,0006226 0,0008022 0,0008077 0,0007157 0,0008331 

Ecotoxicity Pt 4,48E-05 3,869E-05 5,196E-05 5,927E-05 6,593E-05 7,954E-05 

Ozone layer Pt 4,033E-07 3,876E-07 5,342E-07 5,924E-07 5,351E-07 6,444E-07 

Radiation Pt 1,217E-07 1,335E-07 1,95E-07 2,634E-07 1,172E-07 1,402E-07 

Climate change Pt 0,0002111 0,0002543 0,0003722 0,0003815 0,0002393 0,0002865 

Resp. inorganics Pt 0,0023832 0,00239 0,0029083 0,0029897 0,0027366 0,0030874 

Resp. organics Pt 2,189E-06 2,012E-06 2,771E-06 3,136E-06 3,158E-06 3,809E-06 

Carcinogens Pt 2,043E-05 1,781E-05 2,461E-05 3,027E-05 3,114E-05 3,758E-05 

 

 

 
Příloha 8: Vážení dopadů výroby a využití bioplynu v jednotlivých měsících roku 2010 - Damage category 
(SimaPro) 

 

Damage category 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Resources 6,2098E-06 6,3325E-06 5,5692E-06 5,4676E-06 6,1355E-06 5,0047E-06 

Ecosystem Quality 5,9863E-06 5,8348E-06 5,7227E-06 5,541E-06 6,5729E-06 5,8953E-06 

Human Health 7,1899E-06 7,2393E-06 6,7565E-06 6,671E-06 7,218E-06 6,3793E-06 

       Damage category 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 

Resources 5,2121E-06 5,1216E-06 7,1685E-06 7,8775E-06 7,1105E-06 8,5676E-06 

Ecosystem Quality 6,3936E-06 1,5312E-05 2,625E-05 2,7689E-05 3,9698E-06 4,6344E-06 

Human Health 6,5436E-06 6,6617E-06 8,2715E-06 8,5139E-06 7,5272E-06 8,5401E-06 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 9: Srovnání vlivů na jednotlivé kategorie dopadu – měsíce říjen a listopad roku 2010 (SimaPro) 

 

Impact category Unit Biogas - 10/2010 Biogas - 11/2010 

Total Pt 0,016056586 0,006020881 

Carcinogens Pt 3,02714E-05 3,11362E-05 

Resp. organics Pt 3,13591E-06 3,15795E-06 

Resp. inorganics Pt 0,002989749 0,002736618 

Climate change Pt 0,000381537 0,000239315 

Radiation Pt 2,63417E-07 1,17201E-07 

Ozone layer Pt 5,92425E-07 5,35117E-07 

Ecotoxicity Pt 5,92661E-05 6,59349E-05 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,000807742 0,00071574 

Land use Pt 0,010208525 0,00080623 

Minerals Pt 2,25395E-06 1,11756E-06 

Fossil fuels Pt 0,001573251 0,00142098 

 

 

 
Příloha 10: Srovnání vlivů procesů spjatých se získáváním surovin – říjen 2010 (SimaPro) 

 

Impact category Unit Total 
Biogas - 
10/2010 

Sugar 
beet, from 

farm Corn 

Grass 
seed, from 

farm 
Infra truck 

16t U 
Pig 

manure 

Total Pt 0,01605659 0,00125619 0,00236549 0,00287103 0,00803149 5,09336E-05 0,00148145 

Carcinogens Pt 3,0271E-05 0 5,0018E-07 2,2337E-05 7,5392E-07 6,08279E-06 5,9705E-07 

Resp. organics Pt 3,1359E-06 0 1,8565E-07 2,4136E-06 2,8899E-07 8,74992E-08 1,6012E-07 

Resp. inorganics Pt 0,00298975 0,00110326 0,00013385 0,0011806 0,00033968 8,75223E-06 0,00022362 

Climate change Pt 0,00038154 5,0565E-06 3,7627E-05 0,0001572 0,00013145 2,66553E-06 4,7536E-05 

Radiation Pt 2,6342E-07 0 2,1692E-08 0 3,2653E-08 1,67804E-07 4,1268E-08 

Ozone layer Pt 5,9243E-07 0 5,0056E-08 3,858E-07 7,498E-08 2,60493E-08 5,5539E-08 

Ecotoxicity Pt 5,9266E-05 0 6,6392E-07 4,9293E-05 9,9885E-07 5,61656E-06 2,6938E-06 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,00080774 0,00014788 4,065E-05 0,00039739 0,00012531 7,14976E-07 9,5794E-05 

Land use Pt 0,01020852 0 0,00203394 0 0,00718199 7,5903E-07 0,00099183 

Minerals Pt 2,254E-06 0 3,4547E-08 0 5,1944E-08 2,05018E-06 1,1728E-07 

Fossil fuels Pt 0,00157325 0 0,00011798 0,0010614 0,00025086 2,40109E-05 0,000119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 11: Srovnání vlivů procesů spjatých se získáváním surovin – listopad 2010 (SimaPro) 

 

Impact category Unit Total 
Biogas - 
11/2010 Pig manure Corn 

Infra truck 
16t U 

Total Pt 0,006020881 0,001242091 0,001203659 0,003549735 2,53967E-05 

Carcinogens Pt 3,11362E-05 0 4,85096E-07 2,7618E-05 3,03303E-06 

Resp. organics Pt 3,15795E-06 0 1,30092E-07 2,98423E-06 4,36292E-08 

Resp. inorganics Pt 0,002736618 0,001090872 0,000181687 0,001459695 4,36408E-06 

Climate change Pt 0,000239315 4,99978E-06 3,86221E-05 0,000194364 1,3291E-06 

Radiation Pt 1,17201E-07 0 3,35298E-08 0 8,36712E-08 

Ozone layer Pt 5,35117E-07 0 4,51249E-08 4,77003E-07 1,29888E-08 

Ecotoxicity Pt 6,59349E-05 0 2,1887E-06 6,09457E-05 2,80056E-06 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,00071574 0,000146219 7,78312E-05 0,000491333 3,56505E-07 

Land use Pt 0,00080623 0 0,000805851 0 3,78471E-07 

Minerals Pt 1,11756E-06 0 9,52875E-08 0 1,02227E-06 

Fossil fuels Pt 0,00142098 0 9,66893E-05 0,001312318 1,19724E-05 

 

 

 
Příloha 12: Vlivy životního cyklu bioplynu na jednotlivé kategorie dopadu – srovnání změn po kalkulaci 

s tepelnou energií (SimaPro) 

 

Impact category Unit Biogas - 12/2010 New: Biogas 12/2010 

Total Pt 0,006983334 0,006207408 

Carcinogens Pt 3,75828E-05 3,34069E-05 

Resp. organics Pt 3,80853E-06 3,38536E-06 

Resp. inorganics Pt 0,003087373 0,002744331 

Climate change Pt 0,000286494 0,000254661 

Radiation Pt 1,40188E-07 1,24612E-07 

Ozone layer Pt 6,44427E-07 5,72824E-07 

Ecotoxicity Pt 7,95396E-05 7,07019E-05 

Acidification/ Eutrophication Pt 0,000833061 0,000740499 

Land use Pt 0,000941164 0,00083659 

Minerals Pt 1,3458E-06 1,19627E-06 

Fossil fuels Pt 0,001712181 0,001521939 

 


