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Anotace 

V současné době existuje velmi dobré pochycení metodiky posuzování životního 

cyklu produktů v rámci legislativy ČR. Podobně jako ve světě i v ČR však přetrvává 

problém s dostupností informací o úplných životních cyklech jednotlivých produktů, 

z důvodu velké pracnosti při sběru dat v rámci inventarizační analýzy (což vede k tomu, že 

jsou převážně prováděna za účelem zisku, a nejsou proto volně dostupná).  

Proto bylo hlavním cílem této práce detailně zmapovat životní cyklus ocelových 

konstrukcí v ČR v rámci všech fází (těžba a úprava železné rudy, výroba železa, výroba 

oceli, výroba, údržba a likvidace ocelových konstrukcí). Při hodnocení životního cyklu 

byly provedeny všechny povinné fáze dle příslušné legislativy (normy ČSN EN ISO 

14 000): definice cílů a rozsahu, inventarizační analýza, analýza vlivů na životní prostředí 

a vyhodnocení. Významným přínosem této práce je i metodika zpřesňující informace o 

jednotlivých vstupech a výstupech, která je předvedena v rámci inventarizační analýzy pro 

etapy výroba oceli a výroba válcovaného materiálu. 

Veškeré informace poskytnuté výrobci za účelem zhodnocení daného životního 

cyklu byly srovnány s referenčními hodnotami a vytvořený životní cyklus byl, srovnán 

s odpovídajícím životním cyklem vytvořeným v programu GEMIS . 
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Summary 

Very advanced methodology of life-cycle assessment of products in Czech law does 

exist at present time, but still persists problem with information about complete products life-

cycles availability. This unavailability results to very difficult and time consumption work 

(especially collection of inventory information).  This is why LCA is done mostly at 

commercial base with reduced (up to nil) availability for third parts. 

The main purpose of this thesis is to create detailed life-cycle analysis of steel 

construction in Czech Republic in all production states (mining and processing of iron ore, iron 

working, steel making, steel construction making, repairing and disposals).  Within assessment 

was made all obligatory phases (ČSN EN ISO 14 000): the goal and scope definition phase, the 

inventory analysis phase, the impact assessment phase and the interpretation phase. Important 

benefit of this thesis is in methodology, which best specific information about inputs and 

outputs (methodology is making in inventory analysis – steel and rolled stock making).  

All information, which was got from producers, was confronted with reference 

information. Created life-cycle of steel construction was compared with similar life-cycle, 

which was created in computer program GEMIS. 
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Seznam zkratek 

AMKR  Acelor Mittal Krivoj Rog 

AMO  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

AOX  halogenové organické sloučeniny 

BAT  nejlepší dostupná technologie (z angl. best available technology) 

BSK5  biologická spotřeba kyslíku 

C2H2  acetylén 

CaCO3  vápenec 

CaO  vápno 

Cd  kadmium a jeho sloučeniny 

celkové C fenoly 

celkové F fluoridy 

celkové Cl chloridy 

CN  kyanidy 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

Cr  chrom a jeho sloučeniny 

Cr  chrom a sloučeniny 

Cu  měď a sloučeniny 

ČLUZ  České lupkové závody a.s. 

ČR  Česká republika 

EIA  posuzování vlivů na životní prostředí (z angl. environment impact assessment) 

EOP  elektrické oblouková pec 

ES  elektrizační soustava 

EU  Evropská unie 

EVS  Evraz Vítkovice Steel a.s. 

Fe  železo, železný 

GEMIS Global Emission Model for Integrated Systems 

H2S  sirovodíky 

H2SO4  kyselina sírová 

HCFC  hydrofluorouhlovodíky 

HCl  chlor a jeho organické sloučeniny 

HCN  kyanovodík 

HF  flor a jeho organické sloučeniny 
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Hg  rtuť a sloučeniny 

HPT  hrubá profilová trať (ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

CH4  metan 

CHSKCr chemická spotřeby kyslíku 

IPPC  integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution 

Prevention and Control) 

IRZ  integrovaný registr znečištění 

JE  jaderné elektrárny 

KVT  kontidrátová válcovna (ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

LCA  posuzování životního cyklu (z angl. life cycle assessment) 

LCI inventarizační analýza životního cyklu (z angl. life cycle inventory analysis) 

LCIA posuzování dopadů životního cyklu (z angl. life cycle impact assessment) 

LKAB  švédský státní koncern pro těžbu železné rudy a výrobu pelet 

MH  minihuť (ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

Mn rudy manganové rudy 

Mn  mangan a sloučeniny 

MPO ČR ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

N-anorg. Dusík anorganický 

NEL  nerozpustné organické látky 

NH3  amoniak 

Ni  nikl a sloučeniny 

NL  nerozpuštěné látky 

NMVOC nemethanové organické sloučeniny 

NOx  oxidy dusíku 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

PAH  polycyklické aromatické hydrouhlovodíky 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb  olovo a sloučeniny 

PCB  polychlorované bifenyly 

RAS  rozpuštěné látky 

REPA Zdroje a profilová analýza z hlediska životního prostředí (z angl. Resource and 

Environmental Profile Analysis) 

RIZ  integrovaný registr znečišťování životního prostředí 

RO  rourovna (ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

S  sírany 
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SD  Severočeské doly a.s 

SD  silniční doprava 

SETAC Společnost pro environmentální toxikologii a chemii (z angl. The Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry) 

SJV  předojemná trať (ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

SO2  oxid siřičitý 

SO3  oxid sírový 

SOx  oxidy síry 

TOC  celkový uhlík (z angl. total organic carbon) 

TP  tandemové pece 

TPT  těžká profilovaná trať (Evraz Vítkovice Steel a.s.) 

TZL  tuhé znečišťující látky 

TŽ  Třinecké železárny a.s. 

V  vanad 

VHM  Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

VOC  těkavé organické látky (z angl. volatile organic compounds) 

VPT  kvarto (Evraz Vítkovice Steel a.s.) 

Zn  zinek a sloučeniny 

ZP  zemní plyn 

ŽD  železniční doprava 
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1. Úvod 

V posledních 40 letech dochází k velkému rozvoji pochopení a zkoumání negativních 

vlivů lidské činnosti na životní prostředí. Jedním z největších podnětů ke změně ryze 

ekonomického myšlení vedla 1. konference o životní prostředí ve Stockholmu v roce 1972. 

V rámci této konference byly zformulovány první teorie o zastavení znečišťujících principů 

dosavadního hospodářského vývoje a začala vznikat první ministerstva životního prostředí. 

Od té doby se začala řada technických vědních oborů rozšiřovat o oblasti sledující 

vlivy na životní prostředí. Zároveň začaly vznikat nové vědní obory, jejichž předmětem studia 

je sledování a hodnocení vlivů jednotlivých oblastí lidské činnosti na životní prostředí. 

Postupně jak se začali lidé více zabývat touto oblastí, zjistili, že dané oblasti v sobě nesou 

nejen ekologické, ale rovněž i ekonomické aspekty.  

V současné době již běžnou praxí zohledňovat vlivy jednotlivých produktů (včetně 

služeb) na životní prostředí. Jedná se o tzv. LCT („Life Cycle Thinking”), který v sobě 

zahrnuje: 

o LCA – Life Cycle Assessment 
o LCM – Life Cycle Management 
o LCC – Life Cycle Costing 
o DfE – Design for Environment (ecodesign) 

V rámci strategie „Life Cycle Thinking” tvoří základ metoda LCA, která v rámci své 

inventarizační analýzy poskytuje výchozí informace o jednotlivých životních etapách 

posuzovaného produktu. V rámci ostatních metod můžeme sledovat propojenost získaných dat 

s ekonomickou oblastí produktu a jejich využití v praxi. 

Údaje získané v rámci inventarizační analýzy metody LCA však mají mnohostrannější 

využití než jen metodu „Life Cycle Thinking”. Data z inventarizační analýzy mohou být 

využita v případě environmentálních a energetických auditů. Výsledky metody LCA jsou 

velmi dobře využitelné např. při energetických auditech, aniž by se musely provádět nějaké 

složité přepočty, protože inventarizační analýza prováděná při LCA metodě pracuje 

v souvislosti se spotřebou energie s jednotkou 1MW. V případě environmentálního auditu 

poskytují výchozí informace o produktu, které mohou být dále srovnávány s příslušnými 

směrnicemi a nejlepšími dostupnými technologiemi. 

Všechny uvedené metody jsou v současnosti uplatňovány jako dobrovolné nástroje, 

což znamená, že není zákonem stanovena povinnost je provádět. Přesto jsou výrobci 

prováděny, vzhledem k možnému odhalení určitých ekonomických rezerv v rámci výrobních 

procesů, a zároveň jsou na základě nich udělovány certifikace a ekologické známky, které 

představují určitá zvýhodnění na trhu. 
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Legislativní opatření podporující zohledňování vlivů na životní prostředí v různých 

oblastech lidské činnosti se začaly formovat již od 70-tých let a v současné době je již velmi 

podrobně ošetřena celá oblast ochrany životního prostředí na celém světě (jsou podchyceny 

všechny stěžejní oblasti opatření – prevence, omezení, kontrola a sankce). Legislativa ČR 

ošetřující oblast ochrany životního prostředí vychází z legislativy evropské unie, a podobně 

jako v evropské unii byly i v jejích členských státech (tedy i v ČR) vytvořeny informační 

databáze EIA (z anglického Environment Impact Assessment) a IPPC (Integrated Pollution 

Prevention and Control), které jsou důležitými zdroji informací o vlivech lidské činnosti na 

životní prostředí. 

Zřízení těchto informačních databází v rámci všech členských států EU je velmi 

důležitým sekundárním zdrojem informací při sběru dat pro inventarizační analýzu LCA 

metody. Můžeme tedy konstatovat, že legislativa, svým uzákoněním veřejné dostupnosti 

informací o ovlivňování životního prostředí jednotlivými podniky, výrazně ovlivnila rozvoj 

prezentované metody, a umožnila detailnější rozbory životních cyklů jednotlivých výrobků a 

zároveň, vzhledem ke své veřejnosti, větší transparentnost použitých dat. Tento vzájemný 

vztah metodiky LCA a legislativy je oboustranný, protože princip „uvažování z pohledu celého 

životního cyklu“ je dnes součástí řady právních předpisů (např. v oblastech chemických látek, 

odpadového hospodářství, technických požadavků na výrobky, atd.) 
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2. Cíle disertační práce 

 
Hlavním cílem disertační práce je analýza životního cyklu ocelových konstrukcí 

v ČR v rámci všech fází (těžba a úprava železné rudy, výroba železa, výroba oceli, výroba, 

údržby a likvidace ocelových konstrukcí). Při hodnocení životního cyklu budou provedeny 

všechny povinné fáze dle příslušné legislativy (normy ČSN EN ISO 14 000): definice cílů a 

rozsahu, inventarizační analýza, analýza vlivů na životní prostředí a vyhodnocení. 

Významným přínosem této práce bude i metodika zpřesňující informace o jednotlivých 

vstupech a výstupech, která bude předvedena v rámci inventarizační analýzy pro etapy výroba 

oceli a válcovaného materiálu. 

 

Dílčími cíli je: 

- vytvoření zdroje informací o jednotlivých vlivech ve formě výsledné inventarizační 
matice, vytvoření analýzy životního cyklu ocelových konstrukcí a vyhodnocení 
jednotlivých etap životního cyklu 
 

- sběr podrobných dat o vlivech základních komodit (elektrické energie a tepla, ropě, 
zemním plynu, černého a hnědého uhlí) na životní prostředí v ČR 
 

- srovnání informací poskytnutých výrobci za účelem vytvoření životního cyklu 
s odpovídajícími referenčními hodnotami 
 

- srovnání vytvořeného životního cyklu s odpovídajícími údaji vypočtenými programem 
GEMIS 
 

- vytvoření zdroje informací pro producenta a uživatele tohoto produktu z hlediska 
identifikace míst, kde dochází k nejzávažnějšímu negativnímu vlivu na životní 
prostředí 
 

- obohacení odborných publikací s danou tématikou a možnost využití výsledků např. při 
výuce 
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3. Posuzování životního cyklu – metoda LCA 

3.1. Základní prameny metody 

  Za základ posuzování životního cyklu je považována metoda vyvinutá na přelomu 60-

tých a 70-tých let 20. stol. v USA, která se nazývala „Zdroje a profilová analýza z hlediska 

životního prostředí“ (Resource and Environmental Profile Analysis“ – REPA). REPA metoda 

byla vyvinuta za účelem analýzy nákladů a užitku, a hodnotila produkt z hlediska spotřeby 

energie a surovin (v rámci této metody však zatím nebyl hodnocen vliv na lidské zdraví a 

ekosystémy). 

Metoda REPA se následně rozvinula v 80-tých letech v rámci Evropy v souvislosti 

s kritikou ohledně zbytečně velké spotřeby obalových materiálů. V některých evropských 

zemích (Švýcarsko, Německo a Švédsko) byly, za tímto účelem, vypracovány studie 

porovnávající používané obalové materiály (hliník, umělé hmoty, sklo a papírové kartony). Při 

výpočtech se však nezohledňovaly pouze spotřeby surovin a energií, ale zároveň se 

posuzovala i vhodnost jednotlivých obalů z hlediska lidského zdraví. 

 V průběhu 90-tých let se dále zvyšoval zájem o vlivu daného produktu na lidské 

zdraví a pozornost se začala věnovat i jeho negativním vlivům na životní prostředí jako 

celek. Rovněž byla provedena standardizace postupů, tak aby byly vytvořeny hlavní principy 

používané metody a byl proveden výběr nejdůležitějších ekologických problémů, jejichž 

ovlivnění bude při posuzování zohledňováno[1]. 

Vytvoření těchto základních principů iniciovala „Společnost pro environmetální 

toxikologii a chemii – zkráceně SETAC (z anglického The Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry). Výsledkem bylo vydání publikace „Guidelines for Life Cycle 

Assessment“, která byla Ministerstvem životního prostředí ČR přeložená do češtiny a 

publikována pod názvem „Metodika hodnocení životního cyklu – doporučený kodex“ [2]. 

Vydaná metodika se následně stala základem pro tvorbu mezinárodních norem řady ISO 

14 000. V rámci české legislativy je metodika posuzování životního cyklu výrobku 

podchycena v následujících normách: 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  16 

 

ČSN EN ISO 14040 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 14044 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Požadavky a směrnice 

ČSN ISO/TR 14047 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Příklady aplikace ISO 14042 

ČSN P ISO TS 14048 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Formát dokumentace údajů 

ČSN ISO/TR 14049 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Příklady aplikace ISO/TR pro stanovení cíle a rozsahu 
inventarizační analýzy 

Tabulka 1: Přehled norem ISO řady 14040. 

   

V současnosti existují i některé veřejně dostupné databáze, které lze použít jako zdroj 

informací – např. databáze GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems), která 

existuje i v české verzi a je neustále vyvíjena v souladu s legislativou EU [6]. 

3.2. Metodika 

Metoda posuzování životního cyklu – zkráceně LCA (z anglického „Life-Cycle 

Assessment), je založena na provázanosti vztahů v rámci životního prostředí. Vychází 

z předpokladu, že každý produkt1 je svázán s prostředím nejen svými vstupy (látkové a 

energetické povahy), ale rovněž svými výstupy (látkami, které jsou do okolního prostředí 

vnášeny v průběhu jeho výroby, spotřeby a likvidace).  

Základním principem posuzování životního cyklu (LCA) je „shromáždění a 

vyhodnocován vstupů, výstupů a možných dopadů produkovaného systému na životní 

prostředí během jeho životního cyklu“[3]. 

Při posuzovaní se tedy v rámci životního cyklu mapují toky mezi jeho jednotlivými 

etapami (získávání surovin, výroba, doprava, skladování, spotřeba a zneškodňování) a 

životním prostředím (obecné fáze životního cyklu produktu jsou graficky znázorněny v obr. 1). 

Cílem této metody je definování a vyčíslení všech environmentálních dopadů spojených 

s produktem. 

                                                 
1 Pojem produkt  představuje nejen zboží, ale rovněž i službu [3], a v případě skandinávských zemí i 
některé technologie – např. výroba energie. 
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Zdroj: Inovace výrobků a jejich systémů – Metodika  
analýzy inovačního potenciálu výrobků a služeb [4] 

 
Obrázek 1: Grafické znázornění životního cyklu produktu. 

 

Obecně platí, že každý produkt ovlivňuje své prostředí po celou dobu svého životního 

cyklu. Každá z fází životního cyklu produktu, však ovlivňuje životní prostředí jinou měrou 

(např. některé produkty zatěžují své prostředí nejvíce při své výrobě a jiné až po skončení 

životnosti – tedy v rámci fáze zneškodňování). Životní cykly produktů jsou velmi proměnlivé i 

z hlediska času (např. v případě potravin zpravidla nepřesahuje 14 dní, ale v případě budov a 

infrastruktury může trvat i desítky let). 

Na závěr je třeba ještě podotknout, že jeden produkt může mít několik variant 

životního cyklu, které lze následně v rámci metody porovnávat a vyhodnotit variantu 

nejšetrnější k životnímu prostředí. Tyto rozdíly mohou být způsobeny např. rozdíly ve 

výrobních technologiích, rozdíly v používání stejného produktu, rozdíly ve způsobech 

zneškodňování produktu, atd. 

Jak již bylo řečeno je metoda LCA upravena normami ISO řady 14040 a jedná se o 

standardizovaný systematický postup, což umožňuje srovnatelnost výsledků, základní kontrolu 

kvality dat a porovnání vlivů na životní prostředí. 

Součástí metody LCA jsou, na základě normy ISO 14040, následující povinné fáze: 

1. stanovení cíle a rozsahu 
2. inventarizační analýza 
3. posuzování dopadů 
4. interpretace výsledků 

Vztah mezi jednotlivými fázemi, lze graficky znázornit následujícím způsobem: 
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Zdroj: ČSN EN ISO 14040 [5]. 

Obrázek 2: Grafické znázornění vztahu mezi jednotlivými fázemi LCA analýzy. 

 

Doplňujícími fázemi upravenými normami jsou podávání zpráv a kritické 

přezkoumání. 

3.2.1. Stanovení cíle a rozsahu 

Nejprve dochází k vymezení důvodu provádění metody, zamýšleného použití a 

zároveň pro koho se studie zpracovává (kdo bude s jejími výsledky seznámen). 

Normou je dále stanoven i rozsah studie, v rámci kterého je největší pozornost 

věnována především stanovení hranic systému, funkční jednotky a požadavkům na kvalitu 

údajů. 

Základem je definování hranic systému, jejichž výběr musí být v souladu se 

stanoveným cílem studie. Hranice systému jsou určeny jednotkovými procesy. 

Velkou pozornost je potřeba věnovat stanovení funkční jednotky, protože je 

základem, ke kterému se bude vztahovat negativní dopad na životní prostředí. Jednotky proto 

musí být jasně definovány a měřitelné. Správnost jejího stanovení je důležitá i při porovnání 

negativních vlivů produktových systémů, které v praxi plní tutéž funkci. 

Důležitost je v tomto případě kladena i na kvalitu údaj ů, která musí být popsána 

z důvodu pochopení spolehlivosti výsledku studie a správností vyhodnocení výstupů. 
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3.2.2. Inventarizační analýza 

Inventarizační analýza vyžaduje dobrou znalost výrobních operací, jejich parametrů, 

vlivů na životní prostředí a přesné materiálové složení všech surovin použitých při jeho 

výrobě, protože spočívá ve sběru údajů a dopočtech odpovídajících vstupů a výstupů ze 

systému. Analýza tedy zahrnuje především sběr primárních dat a posouzení jejich kvality (tzn. 

věrohodnosti, reprodukovatelnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti).  

Výstupem analýzy je tzv. inventarizační matice. V matici jsou po sloupcích uvedeny 

jednotlivé etapy životního cyklu výrobku a po řádcích pak jednotlivé vlivy na životní prostředí. 

Matice pak může být vyplněna číselnými hodnotami nebo pouze graficky (např. počtem 

křížků). 

3.2.3. Posuzování dopadů životního cyklu  

 Posuzování dopadů životního cyklu – zkráceně LCIA (z anglického Life-cycle Impact 

Assessment) se zaměřuje na hodnocení významu potencionálních environmentálních dopadů.  

 

Normou jsou této fázi stanoveny následující 4 povinné prvky: 

- výběr kategorií dopadu, indikátorů kategorie a charakterizačních modelů, 
- klasifikace, 
- charakterizace, 
- vyhodnocení. 
 

Klasifikace spočívá v roztřídění všech negativních vlivů uvedených v inventarizační 

matici do kategorií podle jejich působení na životní prostředí. Emise (výstupy) jsou tak 

nečastěji roztříděny podle tzv. efektů druhého řádu. Efekty druhého řádu se nejčastěji dělí 

podle rozsahu působení na globální (skleníkový efekt a narušování ozónové vrstvy), regionální 

(acidifikace, eutrofizace, tvorba smogu a ekotoxicita) a lokální (akutní toxické působení na 

člověka, kontaminace půd, zápach a hluk). 

 Charakterizace je posouzením celkového dopadu na životní prostředí z kvantitativního 

hlediska. Výsledkem je tzv. „standardizovaný profil výrobku“, který se často znázorňuje ve 

formě sloupcových grafů, v nichž každý sloupec odpovídá určitému vlivu na životní prostředí. 

 Posuzování dopadů je možné rozšířit i o další volitelné prvky, které jsou rovněž dány a 

upraveny normou. 
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3.2.4. Interpretace životního cyklu 

 Jedná se o celkové zhodnocení, které spočívá v určení relativního významu všech 

získaných dílčích zátěží. V této fázi je nejdůležitější především zachování transparentnosti 

postupu, protože hodnocení životního cyklu patří mezi interaktivní metody2. 

3.3. Použití metody v praxi 

 Metoda LCA je v současnosti považována za jeden z perspektivních nástrojů 

pomáhajících při uvádění principů trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jedná se rovněž o 

významný zdroj informací, které jsou důležité pro vědecko-technologický rozvoj. 

 Na úrovni státní správy, samosprávy a nevládních organizací je často využíváno 

srovnání několika výrobk ů z hlediska negativních dopadů na životní prostředí, které 

metoda umožňuje. Srovnání může být např. podkladem pro stanovení označení ekologicky 

šetrný výrobek, zdůvodnění výše ekologických daní nebo ovlivňovat energetickou, 

surovinovou či odpadovou politiku. Na základě metody LCA byla např. zpochybněna 

prospěšnost 100% recyklace materiálů, ohleduplnost papírových obalů k životnímu prostředí, 

nebo také bionafty, atd. Zajímavostí je, že v případě některých produktů má podstatný vliv, na 

celkový negativní dopad na životní prostředí, doprava (resp. daleký přesun produktů nebo 

jejich součástí). Ukazuje se tak propojenost mezi ekonomií a ekologií, kdy podpora spotřeby 

místně vyráběných výrobků je nejen ekonomická, ale rovněž ekologická.  

Nejčastější oblastí využití však je v oblasti managementu podniku, kde jsou údaje 

získané analýzou LCA využívány k účelnějšímu vynakládání prostředků určených k 

ochraně životního prostředí a strategickému výběru oblastí, do kterých investovat a kde 

rozvíjet výrobu.  

Výrobci základních surovin (např. chemický nebo metalurgický průmysl) často 

používají LCA analýzu pro srovnání různých způsobů recyklace svých výrobků, popř. při 

řešení koncepce odpadového hospodářství. Výrobci polotovarů a subdodavatelé mohou využít 

LCA analýzy při propagaci svých produktů. Finální výrobci mohou LCA analýzy využít pro 

vývoj a výrobu svých produktů a snižovat tak negativní dopady na životní prostředí pomocí 

využití vhodných konstrukcí a vhodných materiálů. 

Prvotním impulzem pro vznik a později i rozvoj metody LCA bylo ekonomické 

hledisko. Ekonomie v podobě analýzy nákladů a užitků (cost benefit analysis) provázela 

metodu již při jejím vzniku (v 70-tých letech minulého století) v období ropné krize, kdy si lidé 

začali uvědomovat skutečnou hodnotu energetických a surovinových zdrojů. V současnosti je i 

                                                 
2 Metody, které se po etapách provádějí cyklicky – realizace získaných poznatků z jedné etapy totiž znamená 
začátek etapy druhé. 
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nadále základem metody inventarizační analýza, která poskytuje informace nejen o 

produktech, ale rovněž o interních procesech. A tyto údaje lze použít k zlepšení výkonnosti 

podniku (např. stanou-li se součástí již zavedeného environmentálního řízení). 

Environmentální aspekt metody je následně využívám při marketingu v podobě 

environmentálního značení, environmentálního tvrzení a environmentálního prohlášení. Jedná 

se o tzv. „environmentální marketing“ (green marketing), který se může stát konkurenční 

výhodou daného podniku. Hlavním důvodem používání a rozšíření této metody je její 

propojení ekonomických a ekologických principů.  
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4. Definice cílů a rozsahu LCA ocelových 

konstrukcí v ČR 

 Aby byly splněny požadavky normy ISO 14040, bylo nezbytné před započetím sběru 

dat (inventarizační analýzy) stanovit základní cíle a rozsah v jaké bude práce prováděna. 

4.1. Cíle 

Cílem analýzy je určit vlivy ocelových konstrukcí na jednotlivé složky životního 

prostředí během celého jejich životního cyklu. Získaná data budou následně sloužit k rozvoji 

hodnocení životních cyklů v rámci České republiky. 

Bude zde zhodnocen vliv životního cyklu na čerpání neobnovitelných zdrojů, globální 

oteplování, okyselování prostředí, eutrofizaci vod a vliv na lidské zdraví a ekosystémy 

v oblasti těžkých kovů. 

4.2. Předmět 

Předmětem hodnocení v rámci této práce jsou ocelové konstrukce, vyráběné v rámci 

podniku Vítkovice Hard a.s. Společnost Vítkovice Hard a.s. je firma střední velikosti s cca 250 

zaměstnanci. Vybraná společnost dodala na trh v předmětném roce 6 592 t ocelových 

konstrukcí, což tvoří 1,95 % podíl na trhu v roce 20063 z celkové spotřeby stavební oceli a 

5,89 ze spotřeby profilované oceli. 

Při výběru  výrobce ocelových konstrukcí byla záměrně zvolena střední firma 

z následujících důvodů: 

- nemá vyhrazeného velkododavatele je zde možnost vytvoření metodiky analýzy 
informací o „přímých“ dodavatelích a postupnými analýzami se dostávat až k 
dodavatelům na úrovni výrobců válcovaného materiálu (prefabrikátů) 
 

- vytvoření metodiky pro úpravu dat z výrobních procesů na úrovni výrobců oceli a 
následného válcovaného materiálu přesně dle struktury spotřebovaného materiálu 
vybrané společnosti vyrábějící ocelové konstrukce 

 
- její velikost (250 zaměstnanců) zároveň umožňuje poskytnutí reprezentativních dat 

z výroby ocelových konstrukcí 
 
V souladu s uvedenými důvody nedochází ke znehodnocení dat uvedených v rámci 

následujících kapitol, protože vzhledem k dílčím výsledkům z etap (těžba a úprava železné 

                                                 
3 V rámci ČR bylo v posuzovaném roce 2006 vyrobeno 338 993 t ocelových konstrukcí. 
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rudy, výroba aglomerátu a pelet, železa a oceli) lze získaná a dopočtená data upravit pro 

jakoukoliv velkou, střední i malou firmu dle uvedených postupů. 

4.3. Rozsah 

Životní cyklus ocelových konstrukcí se skládá z: 

- těžby a úpravy železné rudy 
- výroby surového železa 
- zpracování oceli 
- výroba válcované oceli (prefabrikátů) 
- výroba a montáž ocelových konstrukcí 
- užívání ocelových konstrukcí včetně údržby 
- likvidace ocelových konstrukcí 

Jednotlivé fáze jsou znázorněny na obrázku 3 včetně inventarizovaných přímých vstupů a 

výstupů a přímých zátěží na životní prostředí. 

 

 

 
Obrázek 3: Grafické znázornění etap hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí. 
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4.4. Funkční jednotka 

Všechny vstupy i výstupy budou vyjadřovány v jednotkách SI soustavy a energeticky 

využitelné hmoty budou vyjadřovány ve formě s nimi svázané energie. 

U jednotlivých etap životného cyklu budou pak použity pro jednotlivé zátěže jednotky 

v závislosti na jejich charakteru: 

 

látky absolutní hodnoty měrné hodnoty 
plynné 1000 m3 m3 
kapalné m3 dm3 (l) 
pevné t kg 
emise kg g 

Tabulka 2: Přehled použitých jednotek. 

 

Spotřeby surovin a energií, a rovněž i výsledné negativní vlivy budou vztahovány 

k 1 tuně vyrobené ocelové konstrukce. 

Vzhledem k tomu, že data budou srovnávána s údaji získanými z databáze GEMIS, 

budou spotřeby surovin a energií, a rovněž i výsledné negativní vlivy vztahovány k 1 tuně 

vyrobené oceli.  
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5. Inventarizační analýza životního cyklu 

ocelových konstrukcí v ČR 

Odborná literatura doporučuje zaměřit se, v rámci analýz, pouze na hmotnostní a 

energetické toky přesahující 5% hmotnostní hranici. V případě této analýzy, však bude 

v opodstatněných případech provedena podrobnější analýza, za účelem získání nových 

informací o cyklech, které nebyly zatím zpracovány. Pokud to bude možné, bude vycházeno z 

dat získaných měřením na obdobných typech technologií.  

Bude vycházeno především z primárních informací. Pokud však nebudou primární 

informace dostupné, bude využito sekundárních informačních zdrojů a v případě potřeby 

bude využito i zahraničních dat přizpůsobeným zdejším podmínkám. Získané informace 

budou konfrontovány s informacemi pocházejících z jiných pramenů a v případě 

zásadních analýz budou prováděny kontroly energetických, materiálových a prostorových 

bilancí. Do studovaného systému budou zahrnuty i nepřímé vlivy spojené s použitými vstupy 

za účelem větší komplexnosti prováděné analýzy. 

Jedním z kritérií této práce bylo, aby získané informace obsahovaly data o jejich 

prostorové a časové charakteristice, přesnosti a reprezentativnosti, aby při jejich další 

interpretaci nedocházelo ke zkreslování. Při prezentaci informací bylo dodrženo pravidlo 

transparentnosti, aby bylo možné sledovat a reagovat na vzniklé závěry. Toto pravidlo 

zaručuje, že v případě zjištění nových okolností, je bude možné správně zapracovat do studie 

(např. doplnění dalších údajů nebo prohloubení analýzy o další šetření). 

Postup práce při sběru a úpravě dat byl následující: 

- byla vybrána společnost vyrábějící ocelové konstrukce, která by 
splňovala podmínky stanovené v kapitole 4.2. 
 

- na základě informací poskytnutých oslovenou společností byly 
analyzovány veškeré vstupy až na úroveň těžby základních surovin 

 
- byla vytvořena metodika upravující data jednotlivých etap výrob, tak 

aby struktura výroby (v případě ocelových konstrukcí se jedná o výrobu 
vývalků a surové oceli) kopírovala strukturu stanovené společnosti 
vyrábějící ocelové konstrukce 

 
Byl stanoven předpoklad, že veškeré suroviny vstupující do životního cyklu výroby 

ocelových konstrukcí, musí být vyjádřeny na úrovni základních surovin, aby byla získána 

potřebná data pro LCA analýzu. V praxi se však v rámci jednotlivých etap životního cyklu 

na úrovni vstupů, často objevují produkty jiných výrob  (déle jen „vstupní produkty“). 

V průběhu sběru dat, je proto potřeba věnovat pozornost i těmto „vstupním produktům“, a 
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sestavit jejich životní cykly (ve zjednodušené formě). V zájmu přehlednosti práce bude 

nejprve věnována pozornost vyjádření životních cyklů jednotlivých „vstupních produktů“, 

protože jejich vyjádřením včetně postupu prací, bude docíleno větší transparentnosti sběru dat 

a celého hodnocení. Teprve po jejich stanovení a komplexním posouzení jejich vlivu bude 

přistoupeno k posouzení životního cyklu výroby ocelových konstrukcí. 

5.1. Příprava pro inventarizaci 

V rámci přípravy dat pro inventarizaci jsou vyjádřeny životní cykly výrobků, které 

vstupují do posuzovaného cyklu, výroby ocelových konstrukcí, jako produkty . 

Pozornost je věnována vlivu následujících produktů: 

- vlivu výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí 
- vlivu těžby, dopravy a zpracování ropy na životní prostředí  
- vlivu těžby a dopravy zemního plynu na životní prostředí 
- vlivu těžby černého a hnědého uhlí na životní prostředí 
- vlivu těžby a zpracování uranu na životní prostředí 
- vlivu výroby koksu a koksárenského plynu (koksárenských produktů) na životní 

prostředí 
- vlivu těžby vápence a jeho úpravy na vápno na životní prostředí 
- vlivu výroby médií (kyslíku, dusíku, argonu, stlačeného vzduch, generátorového plynu, 

acetylénu a demineralizované vody) na životní prostředí 
- vlivu výroby žáruvzdorného materiálu a s tím související těžbou lupku na životní 

prostředí 
- vlivu výroby přísad (feroslitiny, karbidu vápníku) na životní prostředí 
- vlivu výroby organických a anorganických látek na životní prostředí 
- vlivu automobilové a železniční dopravy na životní prostředí 

 
Vzhledem k tomu, že stanovení jednotlivých vlivů je textově značně obsáhlé, avšak 

postup při získávání těchto dat je vyžadován normou, jsou tyto informace uvedeny 

v rámci jednotlivých příloh (přílohy 1- 13). 

5.2. Etapa: Těžba železné rudy 

Rámci České republiky se železná rudy netěží, z toho důvodu je nutné železnou rudu 

dovážet. Železná ruda byla v roce 2006 dovážena dle statistiky zahraničního obchodu z těchto 

zemí: 
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dodavatelská země 
rudy železné, koncentráty, 

neaglomerované 
rudy železné, koncentráty, 

aglomerované 

rudy železné, 
koncentráty 

celkem 
tis. Kč % tis. Kč % % 

Ruská federace 886 009 18,62 4 921 545 55,01 42,37 
Ukrajina 3 723 477 78,26 3 394 779 37,94 51,94 
Brazílie 122 873 2,58   0,90 
Švédsko 18 988 0,40   0,14 
Slovensko 6 789 0,14   0,05 
Bosna a Hercegovina   330 546 3,69 2,41 

dodavatelská země 
rudy železné, koncentráty, 

neaglomerované 
rudy železné, koncentráty, 

aglomerované 

rudy železné, 
koncentráty 

celkem 
tis. Kč % tis. Kč % % 

Maďarsko   66 672 0,75 0,49 
Trinidad a Tobago   233 637 2,61 1,70 
celkem 4 758 136 100,00 8 947 179 100,00 100,00 

Tabulka 3: Statistiky dovozu železné rudy v roce 2006. 
 

Přestože většina dovážené železné rudy pochází z Ukrajiny a Ruské federace, lze 

z této oblasti těžby shromáždit pouze minimální informace, z kterých nebylo možné 

životní cyklus sestavit. Proto jsou v této práci použity pouze údaje z oblasti Kiruna ve 

Švédsku (státní koncern LKAB), kde probíhá největší těžba železné rudy hlubinným 

způsobem. 

Data byla čerpána především z 3 základních pramenů obsahující údaje o 

společnosti LKAB. Hlavními zdroji informací byla Výroční zpráva společnosti LKAB 

z roku 2006 [69], Tisková zpráva společnosti LKAB  za rok 2006 [71] a Referenční 

dokument k aplikování nejlepších dostupných technik (BAT) pro nakládání s hlušinou a 

odpady při hornické činnosti [72]. 

5.2.1. Princip těžby a úpravy železné rudy 

Železná ruda se těží hornickým způsobem a těžba probíhá v rámci hlubinných a 

povrchových dolů (těžba v rámci povrchových dolů je častější). Hlubinná těžba, jejíž data byla 

převzata, probíhá následujícím způsobem. Těží se v hloubce asi v 850 metrech. V několika 

vrstvách nad sebou probíhá postupně budování přístupových tunelů, následně se tunely po celé 

délce u stropu navrtají do výšky zbývající rudy a naplní náložemi. Od konce šachty se pak 

postupně odstřelují, odstřelená ruda je nakládána do přepravních vlaků, které rudu převáží do 

drtičky, skipovými výtahy se přepravuje na povrch a odtud k dalšímu zpracování. Všechny 

podzemní stroje mají elektrický pohon a jsou dálkově řízeny. To vše probíhá na několika 

úrovních pod sebou současně, ve všech směrech tak, dokud není sloj zcela vytěžená (sloje 

železné rudy mají mohutnost asi 4km a potvrzenou hloubku asi 2km).  
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Vytěžená surovina je směsí železné rudy, dalších hornin a hlinitými substancemi. Proto je 

upravována v rámci úpravárenských procesů, kterými je nečastěji drcení v čelisťových a 

válcových drtičích, třídění (podle velikosti) a flotace. Těmito úpravárenskými způsoby se ruda 

zbavuje hlušiny a dosahuje se tak větší koncentrace železné rudy ve vytěžené surovině. Takto 

upravená ruda je dopravována do hutních podniků. 

Větší podíl rudného koncentrátu je ve společnosti LKAB je dále upravován tzv. 

peletizací, která spočívá ve spékání upravené drobné rudy a aditiv o velikosti částic < 0,05 mm 

do 9 – 16 mm při využívání velmi vysokých teplot. Výsledným produktem peletizace jsou 

pelety, což jsou malé krystalické sbalky železné rudy o velikosti 9 – 16 mm. I když je 

peletizace energeticky náročná, umožňují pelety při zpracování ve vysokých pecí snížit 

energetickou náročnost a emise (zejména CO2) do ovzduší. [69] 

Většina dodávané rudy z Ukrajiny je těžena společností Acelor Mittal Krivoj Rog (dále 

AMKR). I přes rozdíly v způsobu těžby (převážná část rudy těžená povrchovým způsobem). 

Jsou vlastní technologické postupy těžby a zpracování rudy a zařízení při nich používaná 

analogická (jediný větší rozdíl je v naftovém pohonu některých zařízení v dolech). Bude 

tedy vycházeno z předpokladu podobnosti ve spotřebě (energií a surovin) a produkcích 

znečištění (odpadů a emisí) a údaje společnosti LKAB budou použity jako referenční údaje. 

Bude však přihlíženo k rozdílnosti v bohatosti u LKAB a AMKR, což se následně promítá i do 

obsahu Fe v produktech těžby a úpravy rud. 

surovina LKAB [%] AMKR [%] 
surová ruda  48,6 34,19 
kusová ruda  59,0 34,0 
pelety  68,0  
aglomerát  53,5 

Tabulka 4: Srovnání obsahu železa v surové rudě, v produktech těžby a úpravy. 

5.2.2. Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Pro potřeby disertační práce bylo zapotřebí rozdělit data do 2 skupin: 

- data vztahující se k těžbě železné rudy  
- data vztahující se k těžbě železné rudy a výrobě železných pelet. 

V tabulce 5 je uvedena struktura získaných a dopočtených dat v rámci jednotlivých procesů. 
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proces uvedená data zdroj dopočtená data 
těž ba - spotřeba topných olejů, černého uhlí, 

motorové nafty, elektrické energie, 
vody, trhavin 
- hrubá těžba, úbytek zdrojů, plochy 
zasažené těžbou 
- počet pracovníků 
- produkce kusové rudy, odpadní 
vody, hlušiny 
 

- výroční zpráva společnosti 
LKAB z roku 2006  
- „Referenční dokument 
k aplikování nejlepších 
dostupných technik (BAT) pro 
nakládání s hlušinou a odpady 
při hornické činnosti“  
- Tisková zpráva společnosti 
LKAB za rok 2006 
 - The learning curve” 

- spotřeba olejů a maziv 
- skrývka 
- zastavěné plochy 
- produkce nebezpečných 
tekutých odpadů, hlušiny, 
stavebního odpadu, 
komunálního odpadu, 
ostatního pevného odpadu, 
nebezpečného pevného 
odpadu 
emise (NMVOC, CO, CO2, 
NOx, SO2, TZL) 

úprava 
na 
pelety 
 

- spotřeba topných olejů, černého uhlí, 
motorové nafty, elektrické energie, 
aditiv, křemičitanu sodného, kys. 
sírové a hydroxidu sodného, trhavin 
- hrubá těžba, úbytek zdrojů, plochy 
zasažené těžbou 
- počet pracovníků 
- produkce pelet, odpadní vody 
- emise (HF, HCl, NMVOC, CO, CO2, 
NOx, SO2, TZL, celkový N, celkový 
Ph, celkové F, celkové Cl, Ni, sírany, 
Fe, NL) 

- výroční zpráva společnosti 
LKAB z roku 2006  
- „Referenční dokument 
k aplikování nejlepších 
dostupných technik (BAT) pro 
nakládání s hlušinou a odpady 
při hornické činnosti“  
- Tisková zpráva společnosti 
LKAB za rok 2006 

 - spotřeba olejů a maziv 
- skrývka 
- zastavěné plochy 
- produkce nebezpečných 
tekutých odpadů, hlušiny, 
stavebního odpadu, 
komunálního odpadu, 
ostatního pevného odpadu, 
nebezpečného pevného 
odpadu 

Tabulka 5: Výčet a charakteristika zdrojů použitých pro doplnění údajů souvisejících s 
těžbou a úpravou železné rudy na pelety. 

5.2.2.1. Těžba železné rudy 

V rámci jednotlivých pramenů byla uvedena převážně data vztahující se 2. skupině 

údajů (data vztahující se k těžbě železné rudy a výrobě pelet). Aby byly získány údaje 

vztahující se k vlastní těžbě železné rudy, bylo nutné dostupná data přepočíst na údaje, které by 

se vztahovaly pouze k těžbě železné rudy. Rozpočet byl proveden následujícím způsobem: 

 peletrudykusové

rudykusové
VPsuroviny APAP

AP
APASAPAS

+
⋅=

_

_//
, (1) 

 
kde AS/AP suroviny  - absolutní spotřeba/absolutní produkce počítané suroviny 
 AS/AP VP  - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny pro výrobu pelet 
 AP kusové_rudy  - absolutní produkce kusové rudy 

AP kusové_pelet  - absolutní produkce pelet 
 
Tímto způsobem byla dopočtena následující data: 

- spotřeba topných olejů, černého uhlí, elektrické energie, trhavin, 
- počet pracovníků a velikost zasažených ploch, 
- produkce odpadních vod, emisí TZL 

 

Spotřeba některých surovin byla v uvedených pramenech uvedena pouze výčtem 

bez kvantitativní specifikace. Tato data byla dopočtena z měrných spotřeb vztahujících se 

k těžbě a zpracování černého uhlí. Dopočet byl proveden následujícím způsobem: 
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Fe

ČU

ČU
Fe HT

HT

APAS
APAS ⋅=

/
/

, (2) 
 
kde        AS/AP Fe - spotřebovaná absolutní množství jednotlivý materiálových vstupů a 

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při těžbě železné rudy 
AS/AP ČU - spotřebovaná absolutní množství jednotlivý materiálových vstupů a 

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při těžbě černého uhlí 
HT Fe - roční hrubá těžba železné rudy 
HT ČU   - roční hrubá těžba černého uhlí 

 
Tímto způsobem byla dopočtena následující data: 

-  spotřeba olejů a maziv 
- produkce skrývky, stavebního odpadu, komunálního odpadu, ostatních pevných 

odpadů, nebezpečných odpadů 
 

Znečištění bylo dopočteno na základě znalosti spotřeby motorové nafty na přepravu 

hlušiny, a emisních faktorů odvozených z dopravy: 

 dopravaFeMNFe EFASAZ ⋅= _ , (3) 
 
kde        AZFe  - absolutní znečištění jednotlivých látek při těžbě železné rudy 

AS MN_Fe - absolutní množství motorové nafty spotřebované při těžbě železné rudy 
EF doprava  - emisní faktory jednotlivých znečišťujících látek definované v rámci dopravy 

 

Tímto způsobem byly dopočteny emise: CH4, NMVOC, CO, CO2, NOx, PAU (PAH), 

PCDD+PCDF. 

5.2.2.2. Těžba železné rudy a výroba pelet 

Podobně jako v předchozím případě musela být některá data dopočtena, protože 

spotřeba některých surovin byla v následujících pramenech uvedena pouze výčtem bez 

kvantitativní specifikace. Tato data byla dopočtena z měrných spotřeb vztahujících se k těžbě a 

zpracování černého uhlí. Dopočet byl proveden následujícím způsobem 

 peletFe

ČU

ČU
peletFe HT

HT

APAS
APAS __

/
/ ⋅= , (4) 

 
kde        AS/AP Fe_pelet - spotřebovaná absolutní množství jednotlivý materiálových vstupů a 

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při výrobě pelet 
AS/AP ČU - spotřebovaná absolutní množství jednotlivý materiálových vstupů a 

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při těžbě černého uhlí 
HT Fe_pelet - roční hrubá výroba pelet 
HT ČU   - roční hrubá těžba černého uhlí 

 
Tímto způsobem byla dopočtena následující data: 

-  spotřeba olejů a maziv 
- produkce skrývky, stavebního odpadu, komunálního odpadu, ostatních pevných 

odpadů, nebezpečných odpadů 
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Znečištění produkované při výrobě pelet bylo ve výše zmiňovaných pramenech 

uvedeno. V zájmu vyváženosti dat s daty z těžby železné rudy, byly stejným způsobem jako 

v kapitole „Těžba železné rudy“ dopočteny údaje 5 základních znečišťujících látek (u nichž 

známe emisní faktory z dopravy) a byla načtena k uváděnému znečištění. Znečištění 5 

základních znečišťujících látek bylo dopočteno na základě znalosti spotřeby motorové nafty na 

přepravu pelet, a emisních faktorů odvozených z dopravy: 

 

 uvedenéFedopravaFeMNFe AZEFASAZ __ +⋅= , (5) 

 
kde        AZ Fe   - absolutní znečištění jednotlivých látek při výrobě pelet 

AS MN_Fe - absolutní množství motorové nafty spotřebované při výrobě pelet 
EF doprava   - emisní faktory jednotlivých znečišťujících látek definované v rámci              

                                                           dopravy 
AZFe_uvedené  - absolutní znečištění uvedené v základních pramenech 

 
Tímto způsobem byly dopočteny emise CH4,NMVOC, CO, CO2, NOx, ,PAU(PAH), 

PCDD+PCDF. 

 

Na obrázku 3 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 

z těžby a úpravy železné rudy a výrobě pelet. 

 

 
 

Obrázek 3: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba a úprava železné rudy a 

výroba pelet) 

Stanovení dopravních vzdáleností a výpočet dopravy 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 6: 
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surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

ropné produkty přístav Narvik 179 ŽD 
uhlí přístav Narvik 179 ŽD 
trhaviny přístav Narvik 179 ŽD 
aditiva přístav Narvik 179 ŽD 
chemikálie přístav Narvik 179 ŽD 

Tabulka 6: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžbu a úpravu železné rudy a výrobu pelet) 

 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (elektrická energie a voda) nejsou 

dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie 

elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden následujícím způsobem: 

 

 
++∗+∗= ...// 2211 surovinyvýstupsurovinyvýstupproduktu VZAPASVZAPASFD

 (6) 
  surovinyKvýstupK VZAPAS ∗+ / ,  

 
kde  FD produktu - dopravní faktor daného produktu, [kt.km ] 
             AS/AP suroviny 1-K - spotřebovaná absolutní množství jednotlivý materiálových vstupů a produkovaná 

absolutní množství odpadů (výstupů) [kt] 
             VZ suroviny 1-K - stanovené dopravní vzdálenosti spotřebovaných jednotlivých materiálových 

vstupů a produkovaných odpadů (výstupů) [km ] 
 

Vypočtené dopravní faktory pro výrobu těžbu a úpravu železné rudy a výrobu 

pelet byly v porovnání s ostatními údaji zanedbatelné. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby 

energetických a materiálových vstupů a výstupů. Měrné produkce a spotřeby (účinky) byly 

spočteny následujícím způsobem: 

 
1000

/
/

__

⋅=
produktuvýrobníhohlavního

suroviny
suroviny AP

APAS
MPMS                                 (7) 

 
kde MS/MP suroviny  - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny  [1000.j./t] 
 AS/AP suroviny  - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny  [m.j.] 
 AP hlavního_výrobního_produktu - absolutní produkce hlavního produktu  [m.j.] 

 
Jako hlavní výrobní produkt bylo v případě těžby železné rudy stanoveno celkové 

množství vytěžené rudy, a v případě výroby Fe pelet celkové množství vyrobených pelet. 

 

Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly 

provedeny agregace srovnatelných komodit: 
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- rozpočty na základě výhřevností: 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 

motorová nafta, trhaviny, oleje a maziva na ekvivalent ropy. Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 
14.  
 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“ a spotřeba 
aditiv byla načtena do položky „vápenec“, z důvodu příbuznosti těžebních postupů. 
 

- z důvodu minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba kys. sírové, křemičitanu 
sodného a hydroxidu sodného (pouze v rámci procesu těžba železné rudy a úprava na 
pelety). 
 

Měrné spotřeby a produkce (účinky) po započtení korigovaných hodnot pro těžbu 

a úpravu železné rudy MUKFe_celk_i  resp. výrobu pelet včetně těžby a úpravy železné rudy 

MUPFe_celk_i  pro surovinu, odpad a emisi „i“ byly spočteny následujícím způsobem: 

 

 1000__/__/
___/ ⋅

−
−

=
korHP

ikorPFeKFeicelkPFeKFe
kicelkPFeKFe MPMP

UMMU
MU

,
 [1000m.j./t] (8) 

 
kde MUKFe/PFe_celk_i  – měrný účinek „i“ pro výrobu kusové rudy/pelet po korekci [1000m.j./t] 
 MUKFe/PFe_celk_i   - měrný účinek „i“ pro výrobu kusové rudy/pelet  před korekcí 
[1000m.j./t] 

MUKFe/PFe_kor_i - měrná korekce pro počítanou surovinu „i“ pro výrobu kusové rudy/pelet 
[1000m.j./t] 

 MP HP   - měrná produkce hlavního produktu [1000m.j./t] 
 MPkor   - měrná korekce produkce hlavního produktu [1000m.j./t] 
 
 Nakonec se měrné spotřeby (účinky) pro příslušné palivo, energií nebo surovinu 

(MUPES_j) převedou na jejich měrnou produkci  (změnou znaménka - MUPES_j) a provedou se 

přepočty každé z těchto měrných produkcí surovin na spotřeby jednotlivých primárních 

surovin, odpadů a emisí (PMUi_PES_j): 

 jPESijPESjPESi MUMUPMU ___
3

__ ..10−−=   [1000m.j./t] (9) 

 
kde PMUi_PES_j         – přepočtený měrný účinek „i“ pro přepočítávanou surovinu apod. „j“ [1000m.j./t] 
 MUPES_j                  - měrná spotřeba přepočítávané suroviny apod., „j“ [1000m.j./t] 
 MUi_PES_j    - měrný účinek „i“ po přepočítávanou surovinu apod. „j“ [1000m.j./t] 

 
Tabulky v přílohách zároveň obsahují rozpočtení použitých surovin na základní 

suroviny podle vzorce 9. Byly provedeny následující přepočty: 

- přepočet ropných produktů [kg nebo m3 surovin/t ropných produktů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 2 (tabulka 17) 
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- přepočet spotřeby uhlí [kg nebo m3 surovin/ t uhlí] – hodnoty pro přepočet jsou 

převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 6 (tabulka 31) 
 

- přepočet spotřeby elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ MW energie] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 1 (tabulka 14) 

 
- přepočet spotřeby vápencových produktů [kg nebo m3 surovin/ t vápencových 

produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 10 (tabulka 41) 

 

V rámci posledních dvou sloupců tabulky jsou již konkrétn ě uvedeny výsledné 

hodnoty základních surovin spotřebovaných pro těžbu 1 t železné rudy a pro výrobu 1t 

železných pelet. 

5.3. Etapa: Výroba surového železa 

Veškeré surové železo v rámci ČR je vyráběno 2 výrobci: koncernem ArcelorMittal 

Ostrava (dále jen AMO) a Třineckými železárnami a.s. Spolupráce o poskytnutí informací byla 

navázána pouze se společností AMO. Pro větší objektivitu při zpracování informací, byly 

místo údajů společnosti Třinecké železárny a.s. použity údaje ze sekundárních zdrojů a to z: 

- Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a oceli 
[48], 

- z výroční zprávy za rok 2006 společnosti ArcelorMittal Ostrava a Třineckými 
železárnami a.s. [92] [93], a popisu technologie výroby společnosti Třinecké železárny 
[94], 

- údajů poskytnutých výrobcem  ArcelorMittal Ostrava 
 

Shromážděním údajů obou výrobců, jsme tak získali velmi přesné informace o etapě výroby 

surového železa, která je zde reprezentována údaji z 2 výrobních provozů v rámci podniků: 

- výroba aglomerátů (aglomerace) 
- výroba surového železa ve vysokých pecích 

Podniky jsou při ucelenosti výroby vybaveny i vlastními aglomeračními provozy4.  

5.3.1. Princip výroby 

Pro výrobu surového železa se jako hlavní kovová vsázka používají přímo železné rudy 

(které však tvoří pouze cca 1/3 kovové vsázky), převážnou část této vsázky (cca 2/3 kovové 

vsázky) však tvoří aglomerát, resp. pelety. Z toho důvodu je aglomerát důležitou součástí 

                                                 
4 Aglomerace zpracovávají neupravenou železnou rudu, ze které vytváří aglomerát přidávající se do vysoké 
pece společně s další surovou železnou rudou a přísadami. 
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výroby surového železa a je nezbytné zohlednit jeho výrobu, která probíhá v aglomeračních 

provozech, ve výpočtech. 

 

Výroba aglomerátu 

V rámci aglomeračních závodů je připravována vsázka do vysokých pecí pomocí 

metody tzv. „spékání“, takto upravená vsázky umožňuje zlepšení výkonu vysoké pece. Vsázka 

pro aglomeraci obsahuje: železnou rudu, aditiva (např. vápno) a recyklované materiály (např. 

hrubý prach a kal z čištění vysokopecního plynu, válcovenské okuje, slévárenské okuje, atd.). 

Veškerý vyjmenovaný materiál se dobře promíchá a přidá se koksový mour, který zde slouží 

jako palivo.  

Samotné aglomerační zařízení je tvořeno pohyblivým roštem z tepelně odolné litiny. 

Na začátku roštu zažehává zapalovací hlava koksový mour a ve spodní části roštu jsou 

umístěny výkonné ventilátory, které prosávají vzduch aglomeračním ložem. Postupně jak směs 

postupuje je vytvářeno dostatečné teplo k tomu, aby se spekly jemné částice dohromady do 

porézního slínku, který se nazývá aglomerát. Po spečení je aglomerát zchlazen vzduchem, poté 

se aglomerát pomocí síta rozděluje na jednotlivé frakce. [48] 

 

Výroba surového železa 

Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích, do kterých se zavážejí materiály 

obsahující Fe (kusová železná ruda, aglomerát a/nebo pelety), aditiva (struskotvorné přísady 

jako je vápenec) a redukční činidla (koks). Uvedené suroviny se v požadovaných poměrech 

dávkují plynule vrcholem pecní šachty pomocí zavážecího systému, který zároveň zabraňuje 

úniku vysokopecního plynu. 

Horký dmýchaný proud vzduchu, případně obohacený kyslíkem a pomocnými 

redukčními činidly (práškové uhlí, olej, zemní plyn a v několika případech i plasty) se 

vstřikuje do vysoké pece v úrovni výfučny5. Vstřikovaný vzduch reaguje s redukčními činidly 

a vzniká CO, který následně redukuje oxidy Fe na kovové železo. Tekuté železo se 

shromažďuje v nístěji6 současně se struskou, odkud se obojí pravidelně odlévá. 

Tekuté železo se přepravuje v torpédových pánvích mísičích do ocelárny, k dalšímu 

zpracování. Struska, která vzniká jako vedlejší produkt, se zpracovává na přísady, do granulí 

nebo pelet pro stavbu silnic a výrobu cementu. Jedním z dalších produktů je vysokopecní plyn, 

který se shromažďuje ve vrcholu pece, upravuje se a rozesílá do provozů, kde se ho používá 

jako paliva pro vytápění nebo k výrobě elektřiny. [48] 

                                                 
5 Výfučny jsou umístěny okolo horního obvodu nístěje a jsou propojeny rourou (okružní větrovod) obtočenou 
okolo pece ve výšce sedla. Teplota tady může přestoupit 2000° C a oxidy se zcela zredukují. 
6 dno pece 
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5.3.2. Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Společností ArcelorMittal Ostrava a.s. byla poskytnuta velmi citlivá výrobní data. 

Vzhledem k popsání provedených úprava byl vytvořen jmenný seznam poskytnutých údajů 

(tento seznam vyplývá z grafického znázornění v rámci přílohy č. 16.). 

V případě Třineckých železáren a.s. jsme museli vycházet pouze z veřejně dostupných 

zdrojů a z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a 

oceli [48]. 

Z uvedeného referenčního dokumentu byly převzaty následující průměrné údaje z 5 

aglomeračních závodů, provozovaných ve 4 státech EU (Rakousko, Německo, Belgie a 

Nizozemí) pocházející z roku 1996 7:  

- spotřeba koksárenského plynu, vysokopecního plynu, koksu, elektrické energie, 
stlačeného vzduchu, vody, železné rudy 

- produkce vratného odpadu, vápence, vápna, olivínu a hutní strusky, aglomerátu, 
odpadních vod, prachu z filtrů, kalů z odpadních vod, 

- emise (fluor, chlor, chrom, kadmium, mangan, měď, nikl, olovo, CO, CO2, NOx, SO2, 
dioxiny, TZL, PAU, PCB, rtuť, VOC, těžké kovy, vanad, zinek) 

 

A zároveň byly z uvedeného referenčního dokumentu převzaty následující průměrné údaje ze 4 

vysokých pecí, provozovaných v rámci 4 členských států EU a pocházejících z roku 19968:  

- spotřeba koksárenského plynu, zemního plynu, vysokopecního plynu, páry, topných 
olejů, koksu elektrické energie, kyslíku, stlačeného vzduchu, vody, pelet, aglomerátu, 
železné rudy, vápna hutní strusky a žáruvzdorných materiálů. 

- produkce surového železa, vysokopecního plynu, odpadních vod, prachu z filtrů, kalů 
z odpadních vod, likvidovaných žáruvzdorných materiál 
emise (měď, nikl, olovo, CO, CO2, NOx, SO2, dioxiny, TZL, sirovodík). 

 

Dopočtení dalších dat probíhalo na základě poměrů hlavních produkcí obou společností 

(ArcelorMittal Ostrava a.s. a Třineckých železáren a.s.): 

 TZproduktuvýrobníhohlavního
AMproduktuvýrobníhohlavního

AMsuroviny
TZsuroviny APAS

AP

APAS
APAS ___

___

_
_ /*

/
/ =  (10) 

 
 
kde        AS/AP suroviny_TZ - absolutní spotřeba/ produkce počítané suroviny v Třineckých 

železárnách 
AS/AP suroviny_AM - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny v rámci ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 
 AP hlavního_výrobního_produktu_AM- absolutní produkce hlavního produktu ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 AP hlavního_výrobního_produktu_TZ  - absolutní produkce hlavního produktu Třineckých železáren 
 

                                                 
7 Podtržené hodnoty jsou hodnoty převzaté z internetových stránek společnosti Třinecké železárny a.s. 
8 Podtržené hodnoty jsou hodnoty převzaté z internetových stránek společnosti Třinecké železárny a.s. 
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Pro aglomeraci železa společnosti Třinecké železárny a.s., byly uvedeným způsobem 

dopočteny následující údaje: 

- množství pracovníků, zastavěných ploch, zasažených ploch 
- spotřeba nakupované pitné vody, olejů a maziv 
- produkce hutní strusky, okují, výhozů, nebezpečných tekutých odpadů, nebezpečných 

pevných odpadů 
Pro výrobu surového železa společností Třinecké železárny a.s., byly uvedeným způsobem 

dopočteny následující údaje: 

- množství pracovníků, zastavěných ploch, zasažených ploch 
- spotřeba demineralizované, olejů a maziv 
- produkce granulátu, kameniva, nebezpečných tekutých odpadů, hutní strusky 

nebezpečných pevných odpadů a emisí (arsen, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, 
PAU, rtuť, zinek). 

 
Na obrázku 4 a 5 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 

z výroby surového železa a aglomerátu. 

 

 
 

Obrázek 4: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba aglomerátu) 
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Obrázek 5: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba surového železa) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 7: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Topné oleje Kralupy 407 ŽD 
Motorový benzín Kralupy 423 SD 
Oleje a maziva Kralupy 423 SD 
Železné rudy Krivoj Rog 1636 ŽD 
Železné pelety Krivoj Rog 1636 ŽD 
Vratný odpad vnitropodniková přeprava 2 ŽD 
Hutní struska vnitropodniková přeprava 2 ŽD 
Okuje vnitropodniková přeprava 2 ŽD 
Výhozy vnitropodniková přeprava 2 ŽD 
Třísky vnitropodniková přeprava 2 ŽD 
Odpad k recyklaci vnitropodniková přeprava 20 ŽD 
Vápenec Štramberk 66 ŽD 
Vápno Štramberk 66 ŽD 
Dolomit Štramberk 66 ŽD 
Olivín odhad 150 ŽD 
Žáruvzdorné materiály Střední Evropa 400 ŽD 

Tabulka 7: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba surového železa a aglomerátu). 
 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (koksárenský plyn, zemní plyn, vysokopecní 

plyn, ostatní plynná paliva, pára, kyslík, acetylen, stlačený vzduch, elektrické energie a voda) 

nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické 

energie elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro výrobu aglomerátu a surového železa (včetně měrných veličin) jsou součástí 

přílohy č. 16, která je vložena v kapse disertační práce. 
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Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby 

energetických a materiálových vstupů a výstupů (odpadů a emisí) podle vzorce 7, a jako 

hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobeného aglomerátu9 (resp. 

vyrobeného surového železa) v jednotlivých podnicích. 

 

Poskytnutá data byla upravena přepočtením a započtením vstupů a výstupů 

z aglomeračních provozů do provozů výroby surového železa dle poměru uvedené spotřeby 

aglomerátu při výrobě surového železa a vyrobeného aglomerátu (pro každou společnost 

samostatně) dle vzorce:  

 aglomsuroviny
aglom

VPsurovinycelsuroviny MPMS
MS

AMMSMPMS ___ /*
1000

// +=  (11) 

 
 
kde        MS/MP suroviny_cel - celková měrná spotřeba/ produkce počítané suroviny na výrobu 

surového Fe 
 MS/MP suroviny_VP  - měrná spotřeba/produkce počítané suroviny ve vysokých pecích 
 MS/MP suroviny_aglom - měrná spotřeba/produkce počítané suroviny v aglomeraci 
 MS aglom                                              - měrná spotřeba aglomerátu pro výrobu ve vysokých pecích 
 
 

Na základě prostého průměru byly spočteny průměrné měrné hodnoty z obou 

společností. Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na 

paliva základní, u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly 

provedeny agregace srovnatelných komodit: 

- rozpočty na základě výhřevností: 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 

motorová nafta, topné oleje, oleje a maziva na ekvivalent ropy. Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 
14. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byla rozpočtena 
zemní plyn karbonský (degazační) na zemní plyn (naftový). Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 
14. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 
koksárenský plyn na ekvivalent koksu. Použité výhřevnosti byly zjištěny 
z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 
 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“, součet 

                                                 
9 Po odečtení vratného aglomerátu. 
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spotřeby páry a spotřeby tepla z horkovodu byl načten do položky „pára“ a součet 
dolomitu a olivínu do položky „vápenec“, z důvodu příbuznosti těžebních postupů. 
 

- byl proveden součet vratného odpadu a kovonosných odpadů (strusky, okují, 
výhozy, odpad k recyklaci a byl načten do položky druhotných surovin - železné kovy 

- důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba acetylénu a silniční dopravy. 
 

- bylo odečteno množství vyprodukovaného vysokopecního plynu od vlastní 
produkce vysokopecního plynu a odečtena spotřeba aglomerátu, protože se jedná o 
vlastní meziprodukt. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropných produktů [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 
zemního plynu nebo t ekvivalentu ropy] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 2 (tabulka 17) a v příloze č. 3 (tabulka 18) 
 

- přepočet spotřeby tepla a elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ GJ nebo MW 
energie] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze 
č. 1 (tabulka 14) 
 

- přepočet koksárenských produktů [kg nebo m3 surovin/ t ekvivalent koksu] – hodnoty 
pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 7 (tabulka 34)  
 

- přepočet spotřeby médií (kyslíku, stlačeného vzduchu a demineralizované vody) [kg 
nebo m3 surovin/ 1000m3 plynných médií nebo t demineralizované vody] – hodnoty 
pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 5 (tabulka 27) 
 

- přepočet spotřeby železné rudy a pelet [kg nebo m3 surovin/ t železné rudy (pelet)] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 15 
 

- přepočet spotřeby vápencových produktů [kg nebo m3 surovin/ t vápencových 
produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 10 (tabulka 41) 
 

- přepočet spotřeby žáruvzdorných materiálů [kg nebo m3 surovin/ t žáruvzdorných 
materiálů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 9 (tabulka 39) 
 

- přepočet vlivu dopravy [kg nebo m3 surovin/ ktkm dopravních výkonů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 4 (tabulka 21) 
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V rámci posledních dvou sloupců tabulky jsou již konkrétn ě uvedeny výsledné 

hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t surového železa. 

V předposledním sloupci jsou vyjádřeny vlivy bez vlivu spotřebované Fe suroviny (v 

případě výroby surového železa se jedná o železnou rudu) a v posledním sloupci jsou 

uvedené vlivy včetně vlivů spotřebovaných Fe surovin. 

5.4. Etapa: Výroba oceli 

Při získávání informací bylo vycházeno z Referenčního dokumentu o nejlepších 

dostupných technikách při výrobě železa a oceli[48] a z údajů poskytnutých výrobci: 

-  ArcelorMittal Ostrava a.s. (kyslíková tandemová ocelárna) 
- Evraz Vítkovice Steel (konvertorová ocelárna s LD konvertorem) 
- Vítkovice Heavy Machinery a.s. (elektroocelárna) 

Uvedené společnosti byly osloveny vzhledem k následujícím skutečnostem: 

- ArcelorMittal Ostrava a.s. vzhledem ke komplexnosti výrobního procesu výroby 
válcovaného materiálu, a zároveň je největším dodavatelem materiálu pro sledovanou 
společnost vyrábějící ocelové konstrukce. Způsob výroby oceli v tandemových pecích 
je však atypický a nelze jej proto použít k zobecnění dat pro účely této práce. 
 

- společnost Evraz Vítkovice Steel vzhledem k tomu, že je 2. nejvýznamnější 
dodavatelem vstupních válcovaných materiálů pro sledovanou společnost vyrábějící 
ocelové konstrukce 
 

- společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. vyrábí ocel v elektroocelárně stejně jako  
společnost Stahlwerk Thüringen, která je 3. největším dodavatelem vstupních 
prefabrikátů pro sledovanou společnost vyrábějící ocelové konstrukce, a zároveň, byl 
získáním těchto dat dodržen i předpoklad, že 1/3 vyrobené oceli je vyráběna 
v elektroocelárnách [48] 
  

Na základě Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a 

oceli [48] a internetových stránek byly získány alespoň základní informace o Třineckých 

železárnách a.s., které jsou vybaveny konvertorovou ocelárnou s LD  konvertorem. 

5.4.1. Princip výroby 

Z  uvedených informací vyplývá, že ocel se v současnosti hlavně vyrábí 2 základními 

způsoby: v konvertorových ocelárnách v elektroocelárnách. Ve starších provozech zůstávají 

v provozu modernizované verze Siemens-Martinských ocelářských pecí, jakou jsou např. 

tandemové ocelářské pece ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Pro získání alespoň 

základního přehledu o jednotlivých procesech výroby následující stručné charakteristiky obou 

výrob. 
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5.4.1.1. Princip výroby v kyslíkovém konvertoru 

Cílem výroby surové oceli je spálení (oxidace) nežádoucích nečistot obsažených 

v kovonosné vsázce (snížit obsah uhlíku, apod.), upravit obsah potřebných cizích prvků a 

odstranit nežádoucí nečistoty v maximálně možné míře. Výroba oceli kyslíkovým pochodem je 

diskontinuální proces, který zahrnuje následující kroky: 

- přepravu a skladování taveniny horkého kovu 
- předúpravu taveniny horkého kovu (odsiřování) 
- oxidaci v kyslíkovém konvertoru (oduhličení a oxidaci nečistot) 
- úpravu sekundární metalurgií 
- odlévání (kontinuální a/nebo do ingotů) 

Tavenina kovu se dodává do ocelárny z vysoké pece pomocí přepravních vozů nebo 

torpédových pánví, nejčastěji po kolejích. Tekuté železo se pak přelévá do mísičů surového 

železa, které slouží k vyrovnání dodávek železa a jeho složení, a zároveň zde dochází 

k předpravám železa, v rámci kterých je tavenina odsířena, odfosfórována a je odstraněn 

křemík. Následně se surové železo přelije do pánve (čímž dojde k odstranění strusky) a odtud 

se převede do konvertoru. 

Konvertor má hruškovitý tvar se žáruvzdornou vyzdívkou, kde je zavedena vodou 

chlazená tryska pro kyslík10. Touto tryskou se do tekutého surového železa dmýchá čistý 

kyslík. Oxidační reakce jsou exotermní (narůstá teplota roztaveného železa). Pro ochlazení se 

přidává šrot, železná ruda nebo jiné ochlazovací příměsi a teplota se udržuje přibližně v 

rozmezí 1600 až 1650°C. 

Po procesu oxidace v konvertoru následuje úprava uváděná jako „sekundární 

metalurgie“, která se vyvinula jako odezva na stále rostoucí požadavky na jakost. Hlavní úkoly 

sekundární metalurgie jsou: míchání a homogenizace, úprava chemického složení v mezích 

analytické tolerance, včasná úprava teploty pro následný proces odlévání, odkysličení, 

odstranění nežádoucích plynů jako jsou vodík a dusík, zlepšení čistoty oxidace oddělením 

nekovových příměsí. Když se dosáhne konečné jakosti oceli, převede se ocel v odlévací pánvi 

k odlévacímu stroji. 

Tekutá ocel se vylévá do mezipánve. Odtud prochází do krátké vodou chlazené měděné 

formy, kde získává ocel požadovaný tvar bram11, bloků12 nebo sochorů13 a následně vchází do 

                                                 
10 Existuje několik druhů reaktorů, které se používají při tomto kyslíko-konvertorovém procesu. Nejběžněji 
používaným typem je konvertor LD  (Linz-Donawitz), který se používá pro surové železo s nízkým obsahem 
fosforu. Dalším typem reaktoru pro výrobu oceli je OBM konvektor  (proces Oxygen - Bottom- Maxhütte ), 
který se liší od LD konvertoru v tom, že namísto vrchního dmýchání kyslíku pomocí zatažitelné trubky se 
kyslík a tavidla dmýchají pomocí ponorných trysek u dna pece. 
11 Bramy (desky 400-2500 mm šířky a 40-500 mm tloušťky) jsou kontinuálně odlité polotovary pro 
válcování plochých výrobků. 
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tažných stolic (intenzivně chlazených vodou), které vytahují bramy, bloky nebo sochory na 

valníky, kde jsou upraveny na požadovanou délku.[48] 

5.4.1.2. Princip výroby v elektroocelárně 

V elektrických obloukových pecích dochází k přímému tavení materiálů s obsahem 

železa (především šrotu). 

Šrot se před samotným zpracováním třídí, aby se snížilo riziko zavlečení nebezpečných 

znečišťujících látek. Po roztřídění se šrot předehřeje. Tento předehřev šrotu, který je 

kontaminován barvami, plasty nebo mazivy, může způsobit vyšší emise aromatických 

halogenových sloučenin, které je nutné pomocí tzv. „dospalování“ odstranit. Poté je šrot 

postupně přidáván a taven v obloukové peci, kde je po dostatečném naplnění pece, dochází ke 

zvyšování teploty, až dojde k natavení. Jako pomocné palivo se používá zemní plny a olej, 

aditivum pro tvorbu strusky je vápenec a nezbytné je i přítomnost kyslíku, který je zde vháněn 

speciálními tryskami. 

Po úplném natavení a odstranění strusky dochází k odpichu, a poté je postup 

sekundární metalurgie a odlévání bram, sochorů a bloků stejný jako u výroby oceli v 

konvertorových pecích. [48] 

5.4.2. Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Výše uvedenými společnostmi byla poskytnuta velmi citlivá výrobní data. Vzhledem 

k popsání provedených úprava byl vytvořen jmenný seznam poskytnutých a dopočtených 

údajů (tento seznam vyplývá z grafického znázornění v rámci přílohy č. 17.). 

V případě Třineckých železáren a.s. jsme však museli vycházet pouze z veřejně 

dostupných zdrojů a z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě 

železa a oceli [48]. 

Z uvedeného referenčního dokumentu byly převzaty následující průměrné údaje ze 4 

závodů vyrábějící konvertorovou ocel, provozovaných ve 4 státech EU a pocházející z roku 

1996 14:  

- spotřeba zemního plynu, páry, koksu, elektrické energie, kyslíku, stlačeného 
vzduchu, vody, železné rudy, kovonosných odpadů, nakupovaného šrotu, 
feroslitin, dolomitu, žáruvzdorných materiálů 

                                                                                                                                                    
12 Bloky (čtvercového nebo obdélníkového tvaru s průřezem od 14 000 mm2 do cca 100 000 mm2 

(120x120mm  až   250x400  mm) jsou kontinuálně odlité polotovary používané pro válcování dlouhých 
výrobků. 
13 Sochory (čtvercového nebo obdélníkového tvaru o průřezu od 2500 mm2 do 14400 mm2 (50x50 mm až  
120x120 mm)  jsou  kontinuálně  odlité polotovary používané pro válcování dlouhých výrobků. 
14 Podtržené hodnoty jsou hodnoty převzaté z internetových stránek společnosti Třinecké železárny a.s. 
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- produkce kontislitků, konvertorového plynu, znečištěného kovového odpadu, 
hutní strusky, prachu z filtrů, stavebního odpadu, emisí (chrom, mangan, měď, 
olovo, CO, CO2, NOx, TZL, PAU,  

 

Dopočtení dalších dat probíhalo na základě poměrů hlavních produkcí obou společností 

(Evraz Vítkovice Steel a.s.15 a Třineckých železáren a.s.): 

 TZproduktuvýrobníhohlavního
VSproduktuvýrobníhohlavního

VSsuroviny
TZsuroviny APAS

AP

APAS
APAS ___

___

_
_ /.

/
/ =  (12) 

 
[kg (1000m3) suroviny/t oceli] 

 
kde        AS/AP suroviny_TZ - absolutní spotřeba/ produkce počítané suroviny v Třineckých 

železárnách 
AS/AP suroviny_VS - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny v rámci podniku Evraz 

Vítkovice Steel a.s. 
AP hlavního_výrobního_produktu_VS- absolutní produkce hlavního produktu podniku Evraz Vítkovice Steel 

a.s. 
 AP hlavního_výrobního_produktu_TZ  - absolutní produkce hlavního produktu Třineckých železáren 
 
Pro výrobu oceli v rámci společnosti Třinecké železárny a.s., byly uvedeným způsobem 

dopočteny následující údaje: 

- spotřeba koksárenského plynu, dusíku, acetylénu, argonu, demineralizované 
vody, recirkulované vody, železných pelet 

- množství pracovníků, zasažených a zastavěných ploch 
- produkce granulátu, kameniva, odpadních vod, nebezpečných tekutých 

odpadů, kalu z odpadních vod, likvidovaného žáruvzdorného materiálu, 
pevného odpadu a nebezpečného odpadu. emisí (arsenu, SO2, chrom, kadmium, 
měď, nikl, olovo, dioxiny, PAU, Hg, Zn) 

 

Na obrázku 6 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 

z výroby surové oceli. 

 

                                                 
15 Společnost Evraz Vítkovice Steel a.s. byla vybrána, protože je zde ocel vyráběna kyslíkovým konvektorem 
(ale OBM) podobně jako ve společnosti Třinecké železárny a.s. 
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Obrázek 6: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba surové oceli) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 8: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Motorový benzín Kralupy 423 SD 
Koks vlastní nebo Ostrava 8 ŽD 
Černé uhlí Karviná 39 ŽD 
Oleje a maziva Kralupy 423 SD 
Železné rudy  Krivoj Rog 1636 ŽD 
Surové železo vlastní 8 ŽD 
Kovonosný odpad Ostravsko 25 ŽD 
Nakupovaný šrot ČR 100 ŽD 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

FeSiMn,SiMn, FeSi, FeMnC+FeMn, FeCaSi 
drát+prach, FeCa 

Istebné (SR) 165 ŽD 

FeNi,-Nb,-Zr,-Cr,-Ti,-B,-V,-Mo + ostatní různé 2000 ŽD 
Al granule+drát Žiar/Hron 249 ŽD 
Vápenec CaCO3, vápno a vápený hydrát 
CaO, dolomit 

Štramberk 57 ŽD 

Karbid vápníku Nováky 205 ŽD 
Kazivec Různé (ČR) 400 ŽD 
Alcaten Horní Benešov 60 SD 
Syntetická struska v kraji 60 ŽD 
Nemat CF, žáruvzdorné materiály různé (Stř. Evropa) 800 ŽD 
Grafitové výrobky různé (ČR) 400 ŽD 
Ostatní pomocný materiál Nováky 205 ŽD 
Ostatní různé (ČR) 60 ŽD 

Tabulka 8: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba surové oceli). 
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Ostatní energetické a materiálové vstupy (koksárenský plyn, zemní plyn, vysokopecní 

plyn, konvertorový plyn, ostatní plynná paliva, pára, elektrické energie, kyslík, dusík, acetylen, 

argon, stlačený vzduch a voda) nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale 

potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro výrobu oceli jsou součástí přílohy č. 17, která je vložena v kapse disertační 

práce. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby 

energetických a materiálových vstupů a výstupů (odpadů a emisí). Pro každou z oceláren 

podle vzorce 7, a jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové čisté množství 

vyrobené oceli v příslušné ocelárně. 

 

V případě výroby oceli byla dále použita zpřesňující metodika pro přepočet 

celkových měrných produkcí a spotřeb všech posuzovaných oceláren. Na základě 

uvedených přepočtů byly získány údaje o spotřebách a produkcích, které přesně kopírují 

spotřebovaný sortiment pro výrobu ocelových konstrukcí, a zároveň je zde zohledněn i 

poměr jednotlivých druhů výroby oceli v EU. 

Metodika spočívá v přepočtu výrobních data z jednotlivých oceláren na základě 

váženého průměru. Při váženém průměru jsou použita váhová kritéria, při jejichž stanovování 

bylo vycházeno z následujících východisek: 

o poměru, mezi kyslíkovými konvertory a elektrickými pecemi, vyplývajícího 
z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě 
železa a oceli [48], který by doplněn o rozpočet kyslíkových konvertorových 
pecí na OBM konvertory (provozován společností Evraz Vítkovice Steel) a LD 
konvertory (provozován podnikem Třinecké železárny a.s.) 
 

o přepočtový poměr upravující množství odlitých bram, bloků a sochorů, 
takovým způsobem, aby jejich struktura odpovídala výrobkové struktuře 
válcovaného materiálu v rámci následující kapitoly 

 
Váhové kritérium je součet násobků spočtených poměrů jednotlivých provozů vzorových 

válcoven a poměru výrob oceli v EU dle referenčního dokumentu. Výpočet váhového kritéria 

byl proveden v následujících krocích: 

1.) Z referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a 
oceli byly zjištěny následující podíly jednotlivých výrob oceli, které vychází z dat 
z roku 1995: 
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typ ocelářské pece podíl 

Kyslíkový konvertor s OBM konvertorem 0,22 
Kyslíkový konvertor s LD konvertorem 0,43 
Kyslíkové konvertory celkem 0,65 
Elektroocelárny 0,35 

Tabulka 9: Podíly jednotlivých výrob oceli 
 

2.) Základním předpokladem bylo, že podniky zpracovávající vyrobenou surovou ocel, 
mají všechny podobnou výrobní strukturu jako „vybrané“ válcovny16. Výrobní 
sortiment „vybraných“ společností byl upraven, tak aby odpovídal odbíraným 
prefabrikátům stanoveného výrobce ocelových konstrukcí. Na základě tohoto 
předpokladu byly provedeny následující úpravy: 

a. postupem uvedeným v bodě 2) následující etapy výroby válcovaných materiálů 
(kapitola 5.5.2 tabulky 15 a 16) byl spočten podíl nákupu válcovaných 
materiálů od společností Evraz Vítkovice Steel a.s. a ArcelorMittal Ostrava 
a.s., což odpovídá základním podílům výroby v kyslíkových tandemových 
pecích (ArcelorMittal Ostrava a.s.) a kyslíkových konvertorech OBM (Evraz 
Vítkovice Steel a.s.). 
 

Typ ocelářské pece 
ArcelorMittal Ostrava a.s. Evraz Vítkovice Steel 

Hrubá 
profil. trať 

Středojem. 
trať 

Minihuť Rourovna 
Těžká 

profil. trať 
Kvarto 

Kyslíkové tandemové 
pece 0,0324 0,0400 0,1547 0,0308   

Kyslíkový konvertor 
s OBM konvertorem     0,0112 0,2107 
Tabulka 10: Podíl nákupu válcovaného materiálu od společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s. a 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

b. postupem uvedeným v bodě 3) následující etapy výroby válcovaných materiálů 
(kapitola 5.5.2 tabulka 17) byl spočten podíl nákupu od ostatních výrobců dle 
jednotlivých „vybraných“ válcovacích tratí (tzv. zbývající nákup). 
Vynásobením těchto podílů s podíly jednotlivých ocelářských technologií dle 
tabulky 9 v bodě 1) byl stanoven zbývající podíl jednotlivých ocelářských 
technologií. 
 

Typ ocelářské pece 
ArcelorMittal Ostrava a.s. Evraz Vítkovice Steel 

Hrubá 
profil. trať 

Středojem. 
trať 

Minihuť Rourovna 
Těžká 

profil. trať 
Kvarto 

Kyslíkové tandemové 
pece       

Kyslíkový konvertor 
s OBM konvertorem  0,0005 0,0045 0,0019 0,0870 0,0196 
Kyslíkový konvertor 

s LD konvertorem  0,0010 0,0088 0,0038 0,1713 0,0386 
Elektroocelárny 0,0000 0,0008 0,0072 0,0031 0,1404 0,0317 

Tabulka 11: Podíl nákupu od ostatních výrobců. 

                                                 
16 Vybranými válcovnami jsou válcovací tratě podniku Evraz Vítkovice Steel a.s. a koncern ArcelorMittal 
(kapitola 5.5.2). 
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3.) Sečtením základních podílů jednotlivých válcovacích tratí dle bodu 2 a) a 

zbývajících podílů jednotlivých válcovacích tratí dle bodu 2 b) byly stanoveny 
celkové podíly výroby oceli rozdělené podle jednotlivých ocelářských technologií (a 
navazujících válcovacích tratí). Součet všech tratí pro jednotlivou ocelářskou 
technologii je pak hledaný váhový koeficient této technologie (tabulka 12).  

 

Typ ocelářské pece 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Evraz Vítkovice Steel Celkový 
váhový 

koeficient 
/“k“ 17 

Hrubá 
profil. trať 

Středojem. 
trať 

Minihuť Rourovna 
Těžká profil. 

trať 
Kvarto 

Kyslíkové tandemové 
pece „KTP“ 0,0324 0,0400 0,1547 0,0308   0,2579 

Kyslíkový konvertor 
s OBM konvertorem 

„OBM“  0,0005 0,0045 0,0019 0,0982 0,2303 0,3354 
Kyslíkový konvertor 

s LD konvertorem 
„LD“  0,0010 0,0088 0,0038 0,1713 0,0386 0,2235 

Elektroocelárny „EOP“  0,0008 0,0072 0,0031 0,1404 0,0317 0,1832 
Tabulka 12: Stanovení dílčích váhových koeficientů a celkového váhového kritéria pro 

přepočet výroby surové oceli. 

 

Výsledné váhové koeficienty jednotlivých druhů výrob byly následně použity pro 

výpočet váženého průměru. 

 
 

 EOPVHMiLDTZiOBMEVSiKTDAMOiceli kUkUkUkUU .... _____ +++=  (13) 

 
[kg (1000m3) suroviny/t oceli] 

 
kde Ui_cel  - celkový vážený průměrný účinek pro vstup/výstup „i“ za všechny ocelárny 

Ui_AMO   - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ za ocelárnu ArcelorMittal ostrava 
Ui_EVS  - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ za ocelárnu Evraz Vítkovice Steel  
Ui_TZ  - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ za ocelárnu Třineckých železáren 
Ui_VHM   - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ za ocelárnu Vítkovice Heavy Machinery 
kKTP  - koeficient podílu kyslíkových tandemových pecí na celkové výrobě oceli 
kOBM  - koeficient podílu konvertorů „OBM“ na celkové výrobě oceli 
kLD  - koeficient podílu kyslíkových konvertorů „LD“ na celkové výrobě oceli 
kEOP  - koeficient podílu elektrických obloukových pecí na celkové výrobě oceli 
 

 Takto upravené hodnoty se liší od prostého průměru v rozmezí 1,5 – 41% (veškeré 

přepočtené hodnoty v rámci váženého průměru byly nižší než hodnoty prostého průměru). 

Nejčastěji se vyskytující odchylky jsou odchylky v rozmezí 20 – 30%, v rámci kterých se 

nachází převážná část spotřeb základných surovin a energií, rovněž podstatná část druhotné 

vsázky, množství hlavní a druhotné produkce, převážná část emisí do ovzduší, a veškeré emise 

specifikované jako přenosy v odpadech. Z hlediska rozdílů rovněž vyplývá, že nejméně jsou 

                                                 
17 Výsledný váhový koeficient je součet dílčích koeficientů v rámci jednotlivých válcovacích tratí. 
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na změny struktury výroby náchylné suroviny hlavní vsázky (železná ruda, šrot a surové 

železo), a nejvíce jsou na změny struktury výroby náchylná média (především voda) a 

koks. 

 
rozmezí změn 

váženého a prostého 
průměru 

materiál 

3% - 10% 
ostatní plynná paliva, železná ruda, vratný odpad (šrot), vápenec, karbid vápníku, 
syntetická struska, nemat CF, emise do ovzduší (kadmium, olovo, NOx) 

10% - 20% 

média (stlačený vzduch), provozní voda (tlaková), surové železo, dolomit, 
žáruvzdorné materiály, silniční doprava, zasažené plochy, odpadní vody, 
znečištěný kovový odpad, kal z odpadních vod, stavební odpad, ostatní pevný 
odpad, nebezpečný pevný odpad, emise do ovzduší (mangan, CO, SO2, PAU, rtuť) 

20% - 30% 

koksárenský plyn, zemní plyn, pára, antracit, elektrická energie, média (kyslík, 
acetylén, argon), provozní voda (nakupovaná), oleje a maziva, kovonosné odpady, 
nakupovaný šrot, feroslitiny, kazivec, Alcatel, grafitové výrobky, železniční 
doprava, pracovníci, zastavěné plochy, hlavní produkce (kontislitky, konvertorový 
plyn, vratný odpad), druhotná produkce (granulát, kamenivo), nebezpečné tekuté 
odpady, hutní struska, prach z filtrů, emise do ovzduší (arsen, benzen, TOC, fluor, 
chlor, chlorbenzeny, chrom, měď, nikl, CO2, PCDD+PCDF, TZL, PCB, zinek), 
přenosy v odpadech (arsen, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, PAU, rtuť, zinek) 

30% - 40% 
voda (horkovod), média (dusík), demineralizovaná voda, odpadní voda 
(recirkulovaná), vápno 

40% - 50% koks 
Tabulka 13: Rozmezí změn váženého a prostého průměru včetně výčtu materiálů v rámci 

jednotlivých procentuelních rozmezí. 
 

Tyto odchylky váženého a prostého průměru jsou způsobeny výraznými energetickými 

i materiálovými náročnostmi jednotlivých druhů výrobních procesů. 

 

Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly 

provedeny agregace srovnatelných komodit: 

- rozpočty na základě výhřevností 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byla rozpočtena 

motorová nafta, topné oleje, oleje a maziva na ekvivalent ropy. Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 
14. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 
zemní plyn karbonský (degazační) na zemní plyn (naftový). Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny příloze 
14. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 
koksárenský plyn na ekvivalent koksu. Použité výhřevnosti byly zjištěny 
z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 
 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“, součet 
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spotřeby páry a spotřeby tepla z horkovodu byl načten do položky „pára“, všech 
feroslitin  do položky „feroslitiny celkem“, z důvodu standardizace výrobních postupů, 
byl proveden součet spotřeby dolomitu a kazivce a jejich načtení ke spotřebě 
vápence, byl proveden součet Alcatenu, syntetické strusky, Nematu CF a ostatních 
matriál ů a jejich načtení ke spotřebě vápna, byl proveden součet grafitových 
výrobků k spotřebě antracitu. 
 

- důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba acetylénu. 
 

- bylo sečteno množství vratného odpadu, kovonosného odpadů (třísky) a šrotu a 
převedeno do položky druhotné suroviny – železné kovy. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropných produktů [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 
zemního plynu nebo t ropných produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 2 (tabulka 17)  
 

- přepočet spotřeby tepla a elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ GJ nebo MW 
energie] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze 
č. 1 (tabulka 14) 
 

- přepočet koksárenských produktů [kg nebo m3 surovin/ t koksárenských produktů] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 7 
(tabulka 34) 
 

- přepočet spotřeby médií (technických plynů, stlačeného vzduchu a demineralizované 
vody) [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 technických plynů/stlačeného vzduchu/t 
demivody] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 5 (tabulka 27) 
 

- přepočet spotřeby železné rudy a pelet[kg nebo m3 surovin/ t železné rudy (pelet)] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 15 
 

- přepočet spotřeby vápencových produktů [kg nebo m3 surovin/ t vápencových 
produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 10 (tabulka 41) 
 

- přepočet spotřeby žáruvzdorných vyzdívek [kg nebo m3 surovin/ t žáruvzdorných 
vyzdívek] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 9 (tabulka 39) 
 

- přepočet spotřeby černého uhlí [kg nebo m3 surovin/ t černého uhlí] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 6 (tabulka 31) 
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- přepočet spotřeby surového železa [kg nebo m3 surovin/ t surového železa] – hodnoty 

pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 16 
 

- přepočet spotřeby feroslitin [kg nebo m3 surovin/ t feroslitin] – hodnoty pro přepočet 
jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 11 (tabulka 48) 
 

- přepočet spotřeby karbidu vápníku [kg nebo m3 surovin/ t karbidu vápníku] – hodnoty 
pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 11 (tabulka 48) 
 

-  přepočet vlivu dopravy [kg nebo m3 surovin/ ktkm/ dopravních výkonů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 4 (tabulka 21) 

 
V rámci posledních dvou sloupců tabulky jsou již konkrétn ě uvedeny výsledné 

hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t surové oceli. 

V předposledním sloupci jsou vyjádřeny vlivy bez vlivu spotřebovaných Fe surovin (v 

případě výroby surové oceli se jedná o spotřebu železné rudy a surového železa) a 

v posledním sloupci jsou uvedené vlivy včetně vlivů spotřebovaných Fe surovin. 

5.5. Etapa: Výroba válcovaných materiálů 

Při získávání informací bylo vycházeno z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 

technikách pro průmysl zpracování železných kovů [50] a z údajů poskytnutých výrobci: 

- ArcelorMittal Ostrava a.s. (výroba válcovaných materiálů probíhá v rámci provozů: 
hrubá profilová trať- HPT, středojemná válcovna - SJT, kontidrátová válcovna - KD, 
minihuť - MH, rourovna - RO) 

- Evraz Vítkovice Steel a.s. (výroba válcovaného materiálu probíhá v rámci provozů: 
těžká profilovaná trať –TPT a Kvarto - VTP) 

5.5.1. Princip výroby 

Vyrobená ocel se v rámci hutních výrobních podniků dále zpracovává 2 základními 

metodami: 

o válcování za tepla 
o válcování za studena 

 
Válcování za studena 

Výrobky, válcované za studena jsou hlavně pásy a plechy (o tloušťce běžně 0,16 – 3 

mm)  

s vysokou jakostí konečného povrchu a přesnými metalurgickými vlastnostmi pro využití na 
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vysoce specializované výrobky. Takto specializované výrobky se při výrobě ocelových 

konstrukcí ve sledované společnosti VÍTKOVICE HARD používají jen v minimálním rozsahu, 

a proto s nimi v této práci není počítáno. 

 

Válcování za tepla 

Většina (cca 90%) surové oceli je kontinuálně odlito do kontislitků, jako jsou bramy, 

bloky nebo sochory. Pouze malá část se odlévá do jednotlivých forem pro výrobu ingotů, které 

slouží k některým speciálním výrobkům (např. tlusté plechy, resp. výkovky). 

Při válcování za tepla se mění velikost, tvar a metalurgické vlastnosti ocelových bram, 

předvalků, sochorů nebo ingotů, vlivem opakovaného stlačování horkého kovu (rozmezí 

teploty je od 1050 do  1300°C) mezi elektricky poháněnými válci. 

Válcovny za tepla obvykle zahrnují následující operační kroky:  

· úpravu vstupu (čištění povrchu plamenem, obrušování)  
· ohřev na válcovací teplotu  
· odstraňování okují18  
· válcování (předválcování včetně redukce šířky, válcování na konečné rozměry 

a vlastnosti)  
· zchlazení vývalků 
· dokončovací operace (řezání, střihání, ořezávání, tepelné úpravy, atd.) 

 

Výrobky získané z válcování za tepla jsou obvykle rozděleny na dva základní druhy 

podle svého tvaru: výrobky ploché (široká ocel, plechy od 0,5 mm, široký a úzký pás), výrobky 

dlouhé (konstrukční ocel – profily, kolejnice, speciální profily; ploché, čtvercové a 

obdélníkové tyče; válcovaný drát; štětovnice) a trubky (bezešvé). [50] 

5.5.2. Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Výše uvedenými společnostmi byla poskytnuta velmi citlivá výrobní data. Vzhledem 

k popsání provedených úprava byl vytvořen jmenný seznam poskytnutých údajů (tento seznam 

vyplývá z grafického znázornění v rámci přílohy č. 18.).  

Na obrázku 7 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů a výstupů z výroby 

válcovaného materiálu. 

 

                                                 
18 Vrstva oxidů kovu vzniklá při vyšších teplotách a delší době ohřevu na slitinách železa. 
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Obrázek 7: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba válcovaného materiálu) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 19: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

motorový benzín Kralupy 419 SD 
oleje a maziva Kralupy 419 SD 
žáruvzdorné materiály různé (Stř. Evropa) 800 ŽD 

Tabulka 14: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba válcovaného materiálu). 

 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (koksárenský plyn, zemní plyn, vysokopecní 

plyn, konvertorový plyn, ostatní plynná paliva, pára, elektrické energie, kyslík, dusík, acetylen, 

argon, stlačený vzduch a voda) nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale 

potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro výrobu válcovaného materiálu jsou součástí přílohy č. 18, která je vložena 

v kapse disertační práce. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby 

energetických a materiálových vstupů a výstupů (odpadů a emisí) podle vzorce 7, a jako 

hlavní výrobní produkt stanoveno celkové množství vyrobené oceli v příslušné válcovně. 

V rámci válcoven byla vytvořena metodika, která by vedla ke zpřesnění dat etapy 

věnované výrobě válcovaných materiálů. Na základě uvedených přepočtu byly získány údaje 

o spotřebách a produkcích, které přesně kopírují spotřebovaný sortiment vývalků pro 

výrobu ocelových konstrukcí. Metodika spočívá v přepočtení spotřeb a produkcí z 

jednotlivých válcovacích tratí na základě váženého průměru. Váhovými kritérii jsou zde podíly 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  54 

vyrobených vývalků na celkovém nákupu vybraného podniku vyrábějícího ocelové konstrukce 

v předmětném roce. 

Výpočet váhového kritéria byl proveden v následujících 4 krocích: 

1.) V rámci jmenovaných společností byl zjištěn výrobní sortiment jednotlivých 
válcovacích tratí: 

ArcelorMital 
� Hrubá profilovaná tra ť (kruhové tyče, I a IPE profily nad 140 mm, U 

profily nad 120mm, plochá ocel 130-150 mm) 
� Středojemná válcovna (I a IPE profily do 140 mm, U do 120 mm, 

speciální profily, žebírková ocel) 
� Kontidrátová válcovna (ocelový drát o průměrech 5 – 14 mm a tyče 

pro výztuže do betonu menších průměrů) 
� Minihu ť (pásy šíře 740 – 1575 mm a tloušťky 1,5 – 15 mm) 
� Rourovna (trubky) 

Evraz Vítkovice Steel 
� Těžká profilovaná trať (kruhové a čtvercové tyče, nosníky IPE 240-

450, HEA a HEB 160-260, UE 200-300, úhelníky L 140-200, 
štětovnice, jeřábové kolejnice, pražce, ráfky a speciální tvarové profily, 
obdélníkové a čtvercové sochory 120-300 mm) 

� Kvarto  (plechy tl. 5 – 80 mm a max. šíře 1000 až 3300 a max. délky 
16 000 mm) 

 
2.) Dle uvedených specifikací jednotlivých válcovacích tratí (bod 1) byl rozdělen materiál 

nakoupený vybranou společností, vyrábějící ocelové konstrukce.  Dodané vývalky z 
jednotlivých válcovacích tratí ArcelorMittal a Evraz Vítkovice Steel a.s. do 
stanovené společnosti vyrábějící ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.) byly 
sečteny a byl vypočten podíl jednotlivých tratí na celkovém odebraném materiálu 
podnikem Vítkovice Hard a.s.19 (tabulka 15 a 16) 

 

typ tratě 
Hrubá 

profilovaná 
trať 

Středojemná 
trať 

Kontidrátová 
válcovna 

Minihuť Rourovna celkem 

nakoupené množství 
rozpočtené dle tratí 340 030 418 876 0 1 622 251 322 768 2 703 925 

podíl nákupu vývalků 
na celkovém nákupu 0,0324 0,0400 0,0000 0,1547 0,0308 0,2579 

Tabulka 15: Rozpočtení nakoupeného množství materiálu (vývalků) od ArcelorMittal 
Ostrava a.s.. 

 

typ tratě 
těžká profilovaná 

trať 
kvarto celkem 

nakoupené množství 
rozpočtené dle tratí 117 478,00 2 208 740,00 2 326 218,00 

podíl nákupu vývalků 
na celkovém nákupu 0,0112 0,2107 0,2219 

Tabulka 16: Rozpočtení nakoupeného množství materiálu (vývalků) od podniku Evraz 
Vítkovice Steel a.s. 

                                                 
19 Celkové nakoupená množství za rok 2006 činilo 10 484 265 kg prefabrikátů. 
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Celkem z obou společností pochází 47,98 % nakoupeného materiálů. 
 

3.) Z přehledu nákupu válcovaného materiálu do stanovené společnosti vyrábějící 
ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.) od dodavatelů mimo ArcelorMittal 
Ostrava a.s.  a Evraz Vítkovice Steel a.s. byly vybrány z válcovacích tratí 
„vybraných“ společností (ArcelorMittal Ostrava a.s.  a Evraz Vítkovice Steel a.s.) 
uvedených v bodě 1. trat ě, jejichž výrobní sortiment se nejvíce blíží 
nakupovanému sortimentu (tabulka 17). Na uvedené válcovny byl rozdělen i 
zbývající nakoupený materiál.  
 

typ tratě 
Těžká 

profilovaná 
Trať (EVS) 

Středojemná 
trať (AMO) 

Válcovna 
tlustých 
plechů 
(EVS) 

Válcovna 
tenkých 
plechů 
(EVS) 

Rourovna 
(AMO) celkem 

nakoupené množství 
rozpočtené dle tratí 4 180 275 23 465 943 195 215 450 91 738 5 454 122 

podíl nákupu vývalků 
na celkovém nákupu 0,3987 0,0022 0,0900 0,0205 0,0088 0,5202 

Tabulka 17: Rozdělení zbývajícího nakoupeného materiálu vybrané společnosti vyrábějící 
ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.). 

 
4.) V posledním kroku byly sečteny podíly nákupu z jednotlivých válcovacích tratí 

z tabulek 14,15 a 16. Z těchto součtů vyplývají celkové podíly nákupu jednotlivých 
válcovacích tratí na celkovém nákupu vývalku pro stanovené společnosti vyrábějící 
ocelové konstrukce (tabulka 17). 
 

typ tratě 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Evraz Vítkovice 

Steel a.s. 
Hrubá 

profil. trať 
„HPT“ 

Středojem. 
trať  „SJV“ 

Kontidrát. 
válcovna 

Minihuť 
„MH“ 

Rourovna 
„RO“ 

Těžká 
profil. trať 

„TPT“ 

Kvarto 
„VTP“ 

Původní podíl nákupu 
vývalků na celkovém 

nákupu (tabulky 30, 31) 
0,0324 0,0400 0,0000 0,1547 0,0308 0,0112 0,2107 

Přepočtený podíl 
nákupu vývalků na 
celkovém nákupu 

0,0324 0,0422 0,0000 0,1753 0,0395 0,4099 0,3006 

Tabulka 18: Původní a přepočtený podíl produkce jednotlivých válcovacích tratí na celkovém 
nákupu vybrané společnosti vyrábějící ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.). 

 

Přepočtený podíl byl následně brán jako váhová kritéria, na základě kterých byly 

spočteny výsledné vstupy a výstupy z obou válcoven, jako by vyráběly výrobkovou 

strukturu přesně odpovídající odebíranému sortimentu vybrané společnosti v předmětném roce. 

 Takto upravené hodnoty se velmi výrazně liší od prostého průměru. Rozdíly se 

pohybují v rozmezí 1,5 – 145% (přepočtené hodnoty v rámci váženého průměru byly 

v některých případech vyšší než hodnoty prostého průměru20 a v některých případech nižší než 

                                                 
20 suroviny, jejichž spotřeba vypočtená na základě váženého průměru byla vyšší než spotřeba vypočtená 
prostým průměrem, jsou vyznačeny kurzívou 
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hodnoty prostého průměru). K výrazným odchylkám ( 50% - 80%) dochází v případě 

spotřeby vstupních energií a paliv (kromě elektrické energie, kde činí odchylky cca 18%). 

Z tabulky 55 je zároveň zřejmé, že v případě některých surovin se jedná o výrazný nárůst 

spotřeb (zemní plyn, konvertorový plyn, pára) a v případě dalších o výrazné snížení spotřeb 

(vysokopecní plyn, ostatní plynná paliva, voda – horkovod). Výrazné odchylky (80% - 90%) 

jsou i ve spotřebách spotřeby provozních médií (kyslík, dusík) K nejvýraznějším změnám 

oproti prostému průměru dochází u odpadních vod (recirkulovaných), kde dosahuje rozdíl 

mezi prostým a váženým průměrem 145%.  

 

rozmezí změn 
váženého a prostého 

průměru 
materiál 

1% - 10% 
oleje a maziva, hutní polotovary (kontislitky), silniční doprava, pracovníci, 
nebezpečné tekuté odpady, likvidovaný žáruvzdorný materiál, emise do ovzduší 
(CO2) 

10% - 20% 
elektrická energie, provozní voda (tlaková), žáruvzdorné materiály, železniční 
doprava, vratný kovový odpad,  

20% - 30% 
zastavěné plochy, odpadní vody (do recipientu), znečištěný Fe odpad, emise do 
ovzduší (TZL) 

30% - 40% emise do ovzduší (NOx) 
40% - 50% média (acetylén), voda (pitná), emise do ovzduší (SO2) 

50% - 60% 
koksárenský plyn, média (stlačený vzduch), zasažené plochy, emise do ovzduší 
(CO) 

70% - 80% 
zemní plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn, ostatní plynná paliva,  pára, 
voda-horkovod, ostatní vsázka,  

80% - 90% média (kyslík, dusík), kal z odpadních vod,   
140% - 150% odpadní voda (recirkulovaná) 

Tabulka 19: Rozmezí změn váženého a prostého průměru včetně výčtu materiálu. 
 

Tyto výrazné odchylky váženého a prostého průměru jsou způsobeny výrazně odlišnými 

energetickými i materiálovými náročnostmi jednotlivých provozů válcovacích tratí. 

 

Váženým průměrem byly spočteny průměrné měrné hodnoty za uvažované všechny 

válcovny dle vzorce: 

 
 VTPVZPiTPTTPTiROROiMHMHiSJVSJViHPTHPTiceli kUkUkUkUkUkUU ...... _______ +++++=  (14) 

 
[kg (1000m3) suroviny/t vývalků] 

 
kde Ui_cel  - celkový vážený průměrný účinek pro vstup/výstup „i“ za všechny válcovny 

Ui_HPT, kHPT, - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za hrubou profilovou trať 
AMO 

Ui_SJT, kSJT - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za sředojemnou profilovou 
trať AMO  

Ui_MH, kMH - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za minihuť AMO 
Ui_RO, kRO - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za ocelárnu rourovnu 

AMO 
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Ui_TPT, kTPT - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za těžkou profilovou trať 
EVS 

Ui_VTP, kVTP  - měrný účinek pro vstup/výstup „i“ a koeficient podílu za válcovnu tlustých 
plechů kvarto EVS 

 
 Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na 

paliva základní, u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly 

provedeny agregace srovnatelných komodit: 

- rozpočty na základě výhřevností: 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 

koksárenský plyn, vysokopecní a konvertorový plyn na koksárenské 
produkty (ekvivalentní koks). Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ 
[58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 
zemní plyn (karbonský) na zemní plyn (naftový). Použité výhřevnosti byly 
zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 
 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“, součet 
spotřeby páry a spotřeby tepla z horkovodu byl načten do položky „pára“. 
 

- důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba ostatních surovin v rámci 
vsázky. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropných produktů [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 
zemního plynu nebo t ropných produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 3 (tabulka 18) a v příloze č. 2 (tabulka 17) 
 

- přepočet spotřeby tepla a elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ GJ nebo MW 
elektrické energie] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot 
v příloze č. 1 (tabulka 14) 
 

- přepočet koksárenských produktů [kg nebo m3 surovin/ t koksárenských produktů] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 7 
(tabulka 34) 
 

- přepočet spotřeby médií [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 médií] – hodnoty pro přepočet 
jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 5 (tabulka 27) 
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- přepočet spotřeby žáruvzdorných vyzdívek [kg nebo m3 surovin/ t žáruvzdorných 
vyzdívek] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 9 (tabulka 39) 
 

- přepočet spotřeby surové oceli (kontislitků) [kg nebo m3 surovin/ t surové oceli] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 17 
 

- přepočet vlivu dopravy [kg nebo m3 surovin/ ktkm dopravních výkonů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 4 (tabulka 21) 
 
V rámci posledních dvou sloupců tabulky jsou již konkrétn ě uvedeny výsledné 

hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t vývalků. V předposledním 

sloupci jsou vyjádřeny vlivy bez vlivu spotřebované suroviny (v případě výroby vývalků 

se jedná o spotřebu surové oceli) a v posledním sloupci jsou uvedené vlivy včetně vlivů 

spotřebovaných surovin. 

5.6. Etapa: Výroba ocelových konstrukcí 

Jako vzorový podnik byla zvolena společnost Vítkovice Hard a.s., která zaujímala 

1,95%  ve výrobě ocelových konstrukcí na trhu v roce 2006 (srovnáváno na základě OKEČ - 

2811103001) resp. 5,89 % ze spotřeby profilové oceli v ČR. Jedná se o střední firmu s 251 

zaměstnanci, která působí na českém trhu montovaných ocelových konstrukcí od r. 1961. 

5.6.1. Princip výroby 

Konstrukce jsou společností Vítkovice Hard a.s. vyráběny v rámci jedno provozu. 

Odebraný materiál je nejprve očištěn tzv. otryskáváním, kdy je odstřelován ocelovým gridem 

až do požadovaného stupně čistoty. Po vyčištění je materiál rozdělen na jednotlivé části podle 

požadovaného množství a velikosti. Jednotlivé části jsou svařeny, znovu očištěny za pomocí 

otryskávání a opatřeny povrchovou úpravou. V místě umístění konstrukce je provedena 

montáž (spojení jednotlivých dílů) za pomocí šroubových spojů. 

5.6.2. Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Uvedenou společností byla poskytnuta velmi citlivá výrobní data. Vzhledem k popsání 

provedených úprava byl vytvořen jmenný seznam poskytnutých údajů (tento seznam vyplývá 

z grafického znázornění v rámci přílohy č. 19.).  

Na obrázku 8 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů a výstupů z výroby 

ocelových konstrukcí. 
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Obrázek 8: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba ocelových konstrukcí) 

Výpočet dopravních výkonů 

Při stanovování dopravních vzdáleností bylo zjištěno, že nakupovaný materiál a zároveň i 

vyrobené produkty jsou provázeny značnými nároky z hlediska dopravy. Proto byla, v případě 

této společnosti, věnována pozornost přesným výpočtům jednotlivých dopravních vzdáleností.   

 

Výpočet dopravy nakoupeného materiálu pro výrobu ocelových konstrukcí 
Na základě provedených analýz a dotazů u dodavatelů materiálu do stanovené 

společnosti, vyrábějící ocelové konstrukce, bylo zjištěno, že odebíraný materiál je do vybrané 

společnosti dopravován většinou ze značných vzdáleností. Z toho důvodu bylo přistoupeno 

k provedení zpřesňujícího výpočtu stanovených vzdáleností. 

 Při stanovování dopravních vzdáleností dodavatelských společností, byli vybráni 

hlavní dodavatelé: koncern Arcelor S.A. 21 (19,56 %), Arcimpex s.r.o. (12,39 %), Ferona, a.s. 

(19,23 %), Revmont a.s. (15,29 %), Salzgitter AG (2,49%), Voestalpine Stahlhandel, spol. s 

r.o. (1,39 %) a Mittal (3,30 %). Uvedených 7 společností dodalo do vybrané společnosti 

vyrábějící ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.) 74,19 %  z veškerého nakoupeného 

materiálu.  

Na základě těchto zjištění byl stanoven následující postup výpočtu: 

- z údajů poskytnutých společností Vítkovice Hard a.s. a v rámci spolupráce s dodavateli 
materiálu byly u jednotlivých dodavatelů vysledováni výrobci jimi dodávaného 
materiálu. U těchto výrobců byly vysledovány a konzultovány dopravní trasy a 
způsoby dopravy jimi dodávaného materiálu. 

                                                 
21 Ve sledovaném období, byl společnost Arcelor samostatným koncernem, Ke sloučení se společností Mittal 
došlo až po sledovaném období. 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  60 

 

dodavatel materiálu výrobce materiálu 

% podíl materiálu 
výrobce dodaného 

stanovenému 
dodavateli 

celkový 
součet 

dílčích % 
podílů 

způsob 
dopravy od 
výrobce k 
dodavateli 

Arcelor S.A. 
Arcelor S.A. 10,55 

94,44 
SD 

Diferdange 41,91 ŽD 
Stahlwerk Thüringen 41,97 SD 

Arcimpex s.r.o. 

Mittal 34,23 

96,71 

ŽD 
Arcimpex s.r.o. 23,48 SD 
Evraz Vítkovice steel a.s. 15,95 ŹD 
Ukrajina (výrobce nespecifikován) 23,05 ŽD 

Ferona, a.s. 
Arcelor S.A. 27,82 

86,34 
SD 

Mittal 38,48 ŽD 
Evraz Vítkovice steel a.s. 20,03 ŽD 

Revmont a.s. 
Mittal 46,54 

99,23 
ŽD 

Evraz Vítkovice steel a.s. 52,69 vlastní 

Salzgitter AG 
ArcelorMittal Distribution Deutschland 7,81 

90,55 
SD 

INTERFER ROHRUNION Deutschland 26,81 SD 
Peiner Träger GmbH (Salzgitter Group) 55,92 ŽD 

Voestalpine 
Stahlhandel, spol. 

s r.o. 

Arcelor S.A. 15,51 

78,30 

SD 
BELTRAME 13,91 SD 
MANNESMANN 12,30 SD 
Peiner Träger GmbH (Salzgitter Group) 26,58 ŽD 

Mittal Mittal 100 100 vlastní 

Tabulka 20: Přehled hlavních dodavatelů a výrobců materiálu odebraného stanovenou 
společností vyrábějící ocelové konstrukce. 

 
- na základě získaných údajů a provedených analýz bylo přistoupeno k výpočtu spotřeb 

pohonných hmot (ze silniční dopravy) a elektrické energie (ze železniční dopravy). Při 
výpočtech byly sledovány dopravní trasy od výrobce matriálu do vybrané společnosti 
vyrábějící ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.) 

 

Vypočtené dopravní náročnosti jsou součástí vlivů z dopravy v příloze č. 19, která je vložena 

v kapse disertační práce. 

 
Výpočet dopravních vzdáleností vyrobených ocelových konstrukcí na místo jejich 
instalace 

Vyrobené ocelové konstrukce jsou v rámci výroby dopraveny na místo jejich umístění, 

kde je provedena jejich montáž. Proto byla, na základě údajů poskytnutých stanovenou 

společností vyrábějící ocelové konstrukce (Vítkovice Hard a.s.), stanovena místa instalace 

jednotlivých vyrobených produktů a byly spočteny dopravní vzdálenosti z výrobní haly 

stanovené společnosti do místa instalace produktu. Pro stanovení přepravní vzdálenosti byl 

stanoven předpoklad, že přeprava na místo instalace do 400 km je prováděna nákladní 
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automobilovou dopravou a přeprava na místo instalace nad 400 km je prováděna nákladní 

železniční dopravou22. 

 Vypočtené dopravní náročnosti jsou součástí vlivů z dopravy v příloze č. 19, která je 

vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet dopravy ostatních surovin 
Pro výpočet dopravy ostatních surovin je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 21: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Motorová nafta Kralupy 419 SD 
Motorový benzín Kralupy 419 SD 
Kyslík  Ostrava 117 SD 
Argon Ostrava 117 SD 
Oleje a maziva Kralupy 419 SD 
Nátěrové hmoty Ostrava 117 SD 
Šouby Brno 185 SD 
Elektrody a cín Nový Malín 52 SD 
Tryskací trď Mníšek 286 SD 

Tabulka 21: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba ocelových konstrukcí). 

 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, elektrické energie a voda) nejsou 

dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie 

elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro výrobu ocelových konstrukcí jsou součástí přílohy č. 19, která je vložena 

v kapse disertační práce. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

V rámci vybrané společnosti vyrábějící ocelové konstrukce byla zjištěna základní data 

vztahující se ke struktuře odebraného válcovaného materiálu, která byla použita k přepočtu 

měrných hodnot výroby válcovaného materiálu (kapitola 5.5.2.) a výroby oceli (kapitola 

5.4.2.). Potřebná data byla z vybrané společnosti získána následujícím způsobem. 

V roce 2006 odebral podnik Vítkovice Hard a.s. 10 484 265 t materiálu. Množství 

odebraného materiálu bylo stanoveno na základě informací z interní databáze podniku, v rámci 

které bylo u materiálu evidováno nejen jméno dodavatele, ale zároveň i výrobce (velmi často 

však definován pouze na základě jazyka v jakém byl vystaven průvodní list prokazující kvalitu 

a složení dodaného materiálu- např. Lucembursko-LUX, Německo-GER, Polsko-POL, atd.).  

                                                 
22 Výběr způsobu přepravy závisí na mnoha okolnostech a není ani pro stejného dodavatele materiálu resp. 
zákazníka vždy stejný, proto pro účely této práce byl stanoven tento zjednodušující předpoklad. 
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Na základě provedené analýzy vplynulo, že bude nutné dohledat výrobce i z 

průvodních listů, kde nebyl výrobce původně uveden. Vzhledem k velkému množství 

dodavatelů (cca 45 různých dodavatelů) nebylo možné ani účelné přesně identifikovat výrobce 

u všech dodavatelů. 

 Za tímto účelem bylo provedeno roztřídění získaných informací a bylo zjištěno, že 

materiál by odebrán od následujících hlavních dodavatelů: Arcelor S.A.(10,39 %), Arcimpex 

s.r.o. (9,86 %), Ferona, a.s. (19,98 %), Evraz Vítkovice steel a.s. (1,72 %), Salzgitter AG (2,14 

%), Voestalpine Stahlhandel, spol. s r.o. (2,69 %) a ArcelorMittal Ostrava a.s. (3,29 %). 

Uvedených 7 výrobců dodalo v roce 2006 podniku Vítkovice Hard a.s. 50,07 % veškerého 

dodaného zboží. 

V dalším kroku bylo u 7 uvedených dodavatelů zjištěno, od jakého výrobce, pochází jimi 

dodaný materiál. Z průzkumu vyplynulo následující pořadí dodavatelů (na úrovni výrobců) pro 

podnik Hard .a.s.: 

1. ArcelorMittal Ostrava a.s. (26% z celkového množství nakoupeného materiálu 
v roce 2006) 

2. Evraz Vítkovice Steel (23% z celkového množství nakoupeného materiálu v roce 
2006) 

3. Stahlwerk Thüringen (8% z celkového množství nakoupeného materiálu v roce 
2006) 

 

Uvedení výrobci dodali, v roce 2006, společnosti Vítkovice Hard a.s. 57% veškerého 

nakoupeného materiálu. Uvedení výrobci jsou rovněž i reprezentanti 2 základních procesů 

výroby oceli (včetně odpovídajícího poměrového zastoupení): 

1. ArcelorMittal Ostrava a.s. (kyslíková tandemová ocelárna) 
2. Evraz Vítkovice Steel (konvertorová ocelárna) 
3. Stahlwerk Thüringen (elektroocelárna) 

 

Struktura těchto hlavních výrobců kopíruje i strukturu výroby oceli v EU, kde procesy 

v kyslíkových konvertorech pokrývají 2/3 výroby oceli a zbývající 1/3 pak obstarávají 

elektrické obloukové pece. Získaná data o výrobcích byla použita v předešlých kapitolách 

věnovaných zhodnocení etap výroby surové oceli (kapitola 5.4) a výroby válcovaného 

materiálu (kapitola 5.5). 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby 

energetických a materiálových vstupů a výstupů (odpadů a emisí) podle vzorce 7, a jako 

hlavní výrobní produkt stanoveno celkové množství vyrobených konstrukcí. 
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Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly 

provedeny agregace srovnatelných komodit: 

- rozpočty na základě výhřevností: 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl rozpočten 

motorový benzín, motorová nafta, oleje a maziva na ropné produkty 
(ekvivalent ropy). Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ 
[58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“ a byl 
proveden součet šroubů a tryskací drtě (gridů) a jejich přičtení do položky 
válcovaný materiál. 
 

- důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba elektrod a cínu. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropných produktů [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 
zemního plynu (t ropných produktů)] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 3 (tabulka 18) a v příloze č. 2 (tabulka 17) 
 

- přepočet spotřeby elektrické energie [kg nebo 1000m3 surovin/ MW elektrické energie] 
– hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 1 
(tabulka 14) 
 

- přepočet spotřeby médií [kg nebo m3 surovin/ 1000m3 médií] – hodnoty pro přepočet 
jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 5 (tabulka 27) 
 

- přepočet spotřeby válcovaného materiálu [kg nebo m3 surovin/ t válcovaného 
materiálu] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 18 
 

- přepočet spotřeby nátěrových hmot [kg nebo 1000m3 surovin/ t nátěrových hmot] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 13 
(tabulka 58) 
 

- přepočet vlivu dopravy [kg nebo m3 surovin/ ktkm dopravních výkonů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 4 (tabulka 21) 

 

V rámci posledních dvou sloupců tabulky jsou již konkrétn ě uvedeny výsledné 

hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu t ocelových konstrukcí. 
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V předposledním sloupci jsou vyjádřeny vlivy bez vlivu spotřebované suroviny (v případě 

výroby ocelových konstrukcí se jedná o spotřebu vývalků) a v posledním sloupci jsou 

uvedené vlivy včetně vlivů spotřebovaných surovin. 

5.7. Etapa: Užívání a údržba ocelových konstrukcí 

Ocelové konstrukce jsou produktem, který nyní spojen se žádným materiálovými ani 

energetickými toky v rámci jeho užívání. S materiálovými a energetickými toky je však 

spojena jejich údržba, které bude věnována tato kapitola. 

5.7.1. Principy údržby 

Údržba ocelových konstrukcí je stanovena na základě normy ČSN 73 2601 Provádění 

ocelových konstrukcí. V rámci této normy je stanoveno, že se na základě opakovaných 

prohlídek, zjišťuje stav celé konstrukce. Tato kontrola se provádí především v oblasti spojů a 

přípojů, kotevních šroubů, tvarů jednotlivých dílců, stavu nátěru a zatmelení spár. Kontroluje 

se rovněž, zda konstrukce nejeví deformace nebo chvění vlivem dynamických účinků a zda se 

neobjevily únavové trhliny.  

Frekvence těchto kontrol je závislá na míře namáhání dané konstrukce. U mimořádně 

namáhaných konstrukcí nebo u takových kde je nutné zachovat např. rozmezí směrových a 

výškových úchylek (jeřábové dráhy) se provádějí prohlídky 2 x do roka. U ostatních 

konstrukcím frekvence prohlídek pohybuje v rozmezí ročních prohlídek až prohlídek 1 x za 5 

let, v závislosti na důležitosti konstrukce a podmínek provozu. 

Kontrolní prohlídky nátěrů se provádí ve stanovených lhůtách, a to v závislosti na 

stupni znečištění prostředí.  Kratší lhůty jsou stanoveny: 

- u konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí, 
- u konstrukcí nechráněných proti povětrnostním vlivům a 
- u konstrukcí z tenkých plechů. 

 

Obecně platí, že se nátěr proti korozi obnovuje v rozmezí 10 – 25 let (v závislosti na 

atmosférických podmínkách). Nový nátěr je nanášen na konstrukce očištěné od starého nátěru, 

nečistot a ložisek rzi. Očištění ocelových konstrukcí se provádí mechanicky – opalováním 

kyslíkem resp. otraskáním. Při provádění nátěrů musí být dodržena ustanovení normy ČSN 03 

8220 Zásady povrchové úpravy oceli nátěrem a dalších navazujících norem.[82] 
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5.7.2.  Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

V případě získávání dat o údržbě instalovaných konstrukcí, byl základním údajem 

předpoklad, že udržováno je průměrně 10 – 30% konstrukcí (proto bylo dále v souvislosti 

uvažováno s hodnotou 15% z celkového množství instalovaných konstrukcí). 

Dále byly uvažovány měrné hodnoty v rámci výroby likvidace ocelových konstrukcí a 

odpady a emise z použitého materiálu byly převzaty z EIA dokumentace [87]. 

Z měrných hodnot společnosti vyrábějící ocelové konstrukce byly převzaty: 

- spotřeba stlačeného vzduchu, tryskací drti a nátěrových hmot  

Z měrných hodnot likvidace ocelových konstrukcí: 

- spotřeba motorové nafta a vody 
- počet pracovníků 

Z EIA dokumentace byly převzaty měrné hodnoty odpadů a emisí vztahující se ke spotřebě 

nátěrových hmot, proto byly tyto měrné hodnoty vynásobeny množstvím spotřebovaných 

nátěrových hmot: 

- produkce ostatních tekutých odpadů, nebezpečných tekutých odpadů, pevných odpadů, 
- emise (VOC) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Vzhledem k tomu, že údržbu ocelových konstrukcí si zajišťují sami provozovatelé těchto 

konstrukcí obvykle s místních zdrojů, které zde není možno specifikovat, jsou použity 

dopravní vzdálenosti přímo pro VÍTKOVICE HARD a.s. (tabulka 21). 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (voda) nejsou dopravovány železniční ani 

silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro údržbu ocelových konstrukcí (včetně měrných veličin) jsou součástí přílohy 

č. 19, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Veškeré uvedené hodnoty jsou již uvedeny v podobě měrný hodnot, proto byly 

rovnou provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva základní, 

u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly provedeny 

agregace srovnatelných komodit: 

- byl proveden převod tryskací drtě (gridů) do položky válcovaný 
materiál. 
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- důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin 
nedosahovala ani 1% z produkce hlavní suroviny) byla odečtena 
spotřeba motorové nafty a doprava. 

 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby médií [kg nebo m3 surovin/ m3 médií] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 5 
(tabulka 27) 
 

- přepočet spotřeby válcovaného materiálu [kg nebo m3 surovin/ t 
válcovaného materiálu] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 18 

- přepočet spotřeby nátěrových hmot [kg nebo m3 surovin/ t nátěrových 
hmot] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných 
hodnot v příloze č. 13 (tabulka 58) 

 
V rámci posledního sloupce části tabulky věnované tomuto procesu jsou již 

konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro údržbu 1 t 

ocelových konstrukcí. 

5.8. Etapa: Likvidace ocelových konstrukcí 

Ocelové konstrukce jsou zcela recyklovatelným materiálem, protože po uplynutí doby 

užívání, se stávají opět součástí výrobního cyklu oceli (ve formě šrotu), jak je uvedeno 

v schéma úplného životního cyklu ocelových konstrukcí v příloze 19.  

5.8.1. Princip zneškodňování 

Konstrukce jsou rozpáleny resp. stříhány na požadovanou míru a poté jsou převezeny 

do hutí, kde jsou znovu jako šrot použity k výrobě surové oceli. Jak bylo uvedeno v kapitole 

5.4.1.2 věnované popisu výroby oceli případné znečištění ocelových konstrukcí barvami, 

plasty nebo mazivy, je odstraňováno při zpracování šrotu v ocelářských pecích. Tento vliv je 

tedy již zahrnut v rámci etapy výroby surové oceli. Podobně je to i s dopravou likvidovaných 

ocelových konstrukcí na místo dalšího zpracování, která je již také zahnuta v kapitole 5.4.1.2. 

jako šrot. 
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5.8.2.  Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Při sběru informací bylo vycházeno z informací poskytnutých pracovníkem Vítkovice -

Hutní montáže a z EIA dokumentace vyhotovené pro „Zařízení na sběr, výkup a využívání 

kovového odpadu a autovraků“ [88]. 

Na základě informací pracovníka Vítkovice - Hutní montáže byly dopočteny následující 

údaje:   

- výrobky zhotovené vybranou společností vyrábějící ocelové konstrukce byly 
poměrně rozděleny na těžké a lehké konstrukce 

- spotřeba stlačeného vzduchu a acetylénu (média, která se používají na pálení 
těžkých ocelových konstrukcí) 

- spotřeba motorové nafty (spotřeba byla spočtena na základě informací, že 
k rozpojování lehkých konstrukcí se používají hydraulické nůžky a lis, a takto 
zpracované konstrukce se poté nakládají nakladačem a odvážejí, kdežto těžké 
konstrukce se rozpojují acetylénem a vzduchem a poté se také nakládají a odvážejí) 

-  emise (CH4, NMVOC, CO, CO2, NOx, dioxiny, TZL, PAU)  byly spočteny z celkové 
spotřeby motorové nafty za pomoci emisních faktorů převzatých z dopravy 

 

 

Na základě EIA dokumentace byly pro potřebu této práce přepočteny: 

- spotřeba vody, olejů a maziv  
- počet pracovníků 
- produkce odpadů (nebezpečných tekutých, komunálního a nebezpečného pevného) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 

Vzhledem k tomu, že likvidaci OK si zajišťují sami provozovatelé těchto konstrukcí obvykle 

s místních zdrojů, které zde není možno specifikovat, jsou použity dopravní vzdálenosti přímo 

pro VÍTKOVICE HARD a.s (tabulka 21). 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (voda) nejsou dopravovány železniční ani 

silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 6. Vypočtené dopravní 

faktory pro likvidaci ocelových konstrukcí (včetně měrných veličin) jsou součástí přílohy 

č. 19, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Veškeré uvedené hodnoty jsou již uvedeny v podobě měrný hodnot, proto byly 

rovnou provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva základní, 
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u nichž známe měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly provedeny 

agregace srovnatelných komodit: 

- rozpočty na základě výhřevností: 
o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byl 

rozpočten motorová nafta a oleje a maziva na ropné 
produkty  (ekvivalent ropy). Použité výhřevnosti byly zjištěny 
z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 
 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (pitné) a převeden 
do položky „Voda povrchová a hlubinná“. 

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 8. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 9. Byly 

provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby ropných produktů [kg nebo m3 surovin/ 1 t ropných 
produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných 
hodnot v příloze č. 2 (tabulka 17) 
 

- přepočet spotřeby médií [kg nebo m3 surovin/ m3 médií] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 5 
(tabulka 27) 

- přepočet vlivu dopravy [kg nebo m3 surovin/ ktkm dopravních výkonů] 
– hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v 
příloze č. 4 (tabulka 21) 
 

V rámci předposledního sloupce tabulky v příloze 19, která je vložena v kapse 

disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin 

spotřebovaných pro zneškodnění 1 t ocelových konstrukcí. 

5.9. Inventarizační matice 

Ze získaných údajů byly vytvořeny inventarizační matice, jejichž účelem je shrnout 

nashromážděné údaje a poskytnout podklady pro zhodnocení vlivů produktu na životní 

prostředí. Pro účely zhodnocení vlivů ocelových konstrukcí vyráběných sledovanou 

společností byly vytvořeny následující základní inventarizační matice: 

- inventarizační matice představující podíl vlivů jednotlivých etap na životní prostředí 

- inventarizační matice představující celkový vliv jednotlivých etap na životní prostředí 

Obě matice obsahují kvantitativní vyjádření jednotlivých vlivů na životní prostředí. V rámci 

obou matic jsou vlivy vztaženy k produktu dané etapy (tabulka 22). 
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etapa jednotka, k níž je vliv vztažen 
Těžba a úprava železné rudy 1 t železné rudy 
Výroba surového železa 1 t surového železa 
Výroba surové oceli 1 t surové oceli 
Výroba válcovaného materiálu 1 t válcovaného materiálu 
Výroba ocelových konstrukcí 1 t ocelových konstrukcí 
Užívání a údržba ocelových konstrukcí 1 t ocelových konstrukcí 
Zneškodňování ocelových konstrukcí 1 t ocelových konstrukcí 

Tabulka 22: Jednotky jednotlivých etap výroby ocelových konstrukcí. 

 

První matice byla vytvořena z předposledních sloupců tabulek v rámci příloh 15, 16, 

17, 18 a 19, kde jsou provedeny sumární součty všech vlivů v rámci sledovaných kategorií 

bez zahrnutí vlivů z předchozích etap výroby. Ve výsledné sumární matici byly 

kvantifikovány vlivy vztažené k produktu dané etapy. Po provedení prostého součtu 

jednotlivých vlivů však bylo zjištěno, že celkový součet jednotlivých vlivů ze všech etap 

výroby v rámci vytvořené matice se výrazně liší (5 – 20%) než sumární součet vlivů v rámci 

etapy „Zneškodňování ocelových konstrukcí“ v následující inventarizační matici (příloha 20). 

Tento rozdíl byl způsoben rozdílnými jednotkami v rámci jednotlivých fází (viz tabulka 22). 

Z toho důvodu byl proveden přepočet všech etap matice na stejnou jednotku (1 t ocelových 

konstrukcí). Postup přepočtu byl následující: 

 

1. z tabulek v rámci příloh 15, 16, 17, 18 a 19, byly zjištěny měrné spotřeby materiálu 
z předchozích etap výroby ocelových konstrukcí. Byly zjištěny následující spotřeby: 

(a) pro výrobu 1 t ocelové konstrukce je spotřebováno kOK_VV=1,114 t vývalků 
(prefabrikátů) 

(b) pro výrobu 1 t vývalků (prefabrikátů) je spotřebováno kVV_SO=1,133 t surové 
oceli 

(c) pro výrobu 1 t surové oceli je spotřebováno kSO_Fe=0,669 t surového železa a 
kSO_ZR=0,005 t železné rudy 

(d) pro výrobu 1 t surového železa je spotřebováno kFe_ZR=1,253 t železné rudy a 
kFe_ZP=0,215t pelet 

 
2. pro získání přepočtových koeficientů vlivů z jednotlivých etap na stejnou jednotku (1 t 

ocelových konstrukcí) byly zjištěné hodnoty upraveny vynásobením koeficientu etapy 
počítané a etapy následující: 

o  pro převedení jednotky z etapy výroby surové oceli (1 t surové oceli) na 1 t 
vyrobených ocelových konstrukcí, byly vynásobeny koeficienty 1a a 1b: 

  
 kOK_SO = kOK_VV . kVV_SO (15) 

 
o pro převedení jednotky z etapy výroby surového železa (1 t surového železa) na 

1 t vyrobených ocelových konstrukcí, byly vynásobeny koeficienty 1a,1b a 1c: 
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 kOK_Fe = kOK_VV. kVV_SO . kSO_Fe (16) 
 

o pro převedení jednotky z etapy těžba železné rudy (1 t železné rudy) na 1 t 
vyrobených ocelových konstrukcí, byly vynásobeny koeficienty 1a, 1b, 1c a 
vzhledem k tomu, že se železná ruda objevuje ve více etapách a skládá se z 2  
částí (těžba a úprava železné rudy a výroba pelet) musela být upravena data z 
této etapy podle vzorce: 
 

 )()( ______ ZPFeFeOKVPZRFeFeOKZRSOSOOKTFeFe kkVMkkkkVMk ⋅⋅+⋅+⋅⋅=  (17) 

   
  kde  kFe - přepočtový koeficient 
   VMTFe - výsledné měrné hodnoty z těžby železné rudy (viz příloha 15) 

VMVP - výsledné měrné hodnoty z výroby pelet vč. těžby železné rudy (viz 
příloha 15) 

 
Výsledkem byly koeficienty převádějící jednotky z etap těžba železné rudy23, výroba 
surového železa, výroba surové oceli a výroba válcovaného materiálu na stejnou 
jednotku 1 t vyrobených ocelových konstrukcí (tabulka 23).  

 

etapa 
výroba 

válcovaného 
materiálu 

výroba 
surové oceli 

výroba 
surového 

železa 

těžba železné rudy 
výroba 
pelet 

těžba 
železné rudy 

přepočtový 
koeficient 

1,114 1,261 0,844 0,183 1,064 

Tabulka 23: Přepočtové koeficienty stanovených výrob převádějící vlivy jednotlivých etap na 
stejnou jednotku (1 t ocelových konstrukcí). 

 
Vynásobením vlivů jednotlivých etap vypočtenými koeficienty byla upravena první 

inventarizační matice (příloha 20). Tímto způsobem bylo dosaženo přesnějších výsledků, 

než kdyby byl proveden pouze součet dílčích vlivů jednotlivých etap. Přepočtem jsme 

dosáhli odstranění rozdílu mezi součtem jednotlivých vlivů v rámci přepočtené matice a 

sumárním součtem vlivů v rámci etapy „Likvidace ocelových konstrukcí“ v následující 

inventarizační matici.  

 

Druhá matice byla vytvořena z posledních sloupců tabulek v rámci příloh 15, 16, 17, 

18 a 19, kde jsou provedeny sumární součty všech vlivů v rámci sledovaných kategorií, 

v rámci kterých jsou zahrnuty i vlivy z předchozích etap výroby. Výsledky druhé matice 

jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi, protože z ní lze odečíst celkové vlivy spojené s výrobou 

v rámci jednotlivých etap (v rámci etapy vždy kumulováno znečištění z předchozích etap). Při 

inventarizaci jednotlivých vstupů bylo, z tohoto důvodu, úmyslně zachováno velmi podrobné 

                                                 
23 V případě železné rudy bylo počítáno s oběma částmi této etapy. 
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členění jednotlivých vlivů, aby byla zachována maximální podrobnost a komplexnost 

zjištěných údajů pro další využití. 

 

Společně s vytvořením inventarizačních matic, které reprezentují kvantitativní 

vyjádření jednotlivých vstupů, bylo vytvořeno i grafické znázornění životního cyklu ocelových 

konstrukcí v ČR. Grafické znázornění, včetně všech evidovaných přímých vstupů a výstupů 

životního cyklu výroby ocelových konstrukcí, je doplněno o životní cyklus výroby koksu, 

protože je s posuzovaným cyklem velmi úzce propojen (viz příloha 21). 
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6. Analýza vlivů životního cyklu ocelových 

konstrukcí na životní prostředí 

V rámci inventarizační analýzy byl proveden sběr a dopočet velkého množství vlivů na 

životní prostředí. Množství těchto informací nebylo úmyslně redukováno, aby byla zachování 

maximální komplexnost informací, která je nebytnou podmínkou případného dalšího 

zpracování získaných údajů. 

Kvalita posuzovaných údajů může být označena jako dobrá (jedná se o veškerá 

primární data poskytnutá přímo výrobcem) až dobrá (veškerá ostatní dopočtená a odvozená 

data). V případě všech uvedených procesů byla zachována maximální podrobnost údajů, aby 

byly vytvořeny kvalitní podklady pro následující analýzy. 

V rámci analýzy vlivů byla nejprve provedena klasifikace jednotlivých vlivů. 

Klasifikace spočívá v roztřídění všech negativních vlivů uvedených v inventarizační matici do 

kategorií podle jejich působení na životní prostředí. Emise (výstupy) jsou tak nečastěji 

roztříděny podle tzv. efektů druhého řádu. Efekty druhého řádu se nejčastěji dělí podle rozsahu 

působení na globální (skleníkový efekt a narušování ozónové vrstvy), regionální (acidifikace, 

eutrofizace, tvorba smogu a ekotoxicita) a lokální (akutní toxické působení na člověka, 

kontaminace půd, zápach a hluk). 

Z hlediska metodiky LCA je doporučováno zaměřit se především na primární vlivy na 

životní prostředí, a v praxi se proto často používá prosté zhodnocení (a v případě srovnávacích 

studií LCA i porovnání) velikostí jednotlivých zátěží. V rámci této práce budou hodnoceny 

následující primární vlivy: 

- úbytek neobnovitelných zdrojů a spotřeba vod 
- vliv produkce odpadů 
- příspěvek ke změně klimatu vlivem emise radiačně aktivních plynů (tzv. skleníkových 

plynů) 
- příspěvek ke vzniku kyselých suchých a mokrých atmosférických depozic (tzv. 

kyselých dešťů) 
- příspěvek k eutrofizaci vod 
- příspěvek ke zvyšování toxicity prostředí (zvyšování toxicity ovzduší poškozující 

lidské zdraví a zvyšování toxicity vodního prostředí) 
Omezení se na tyto zátěže je z důvodu dostupnosti informací, které umožňují agregaci látek 

v rámci jednotlivých kategorií (jedná se o úbytek nerostných surovin, příspěvky ke 

„skleníkovému efektu“, „kyselým dešťům“, eutrofizaci vod a zvyšování toxicity prostředí).  

Nebude zde přímo prováděno hodnocení dalších vlivů, jako je např. snižování produkce 

zemědělských plodin, příspěvek k nemocnosti a ekonomickým ztrátám, nebo příspěvek 
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k vymírání druhů. Protože jak vyplývá z  příkladů řetězců působení hodnocených vlivů na 

životní prostředí (příloha 14), všechny vlivy můžou mít tyto následky. S ohledem na současný 

stupeň našeho poznání však nelze tyto další vlivy kvantifikovat, a proto zde nebudou 

prováděny. 

V rámci následující kapitoly byla provedena kategorizace stanovených vlivů na životní 

prostředí. 

6.1. Kategorizace 

Bylo provedeno rozčlenění jednotlivých vlivů, emisí a odpadů na základě jejich 

charakteristik do stanovených kategorií. Způsob rozčlenění je graficky znázorněn v tabulce 

v rámci přílohy 23. U označených produkovaných znečištění v rámci jednotlivých kategorií 

bude v  následující kapitole posouzena míra jejich vlivů na životní prostředí. Hodnoceny 

budou údaje z inventarizační matice představující podíl vlivů jednotlivých etap na životní 

prostředí (příloha 20). Výběr kategorií byl volen tak, aby poskytl maximální možné zmapování 

celého procesu výroby ocelových konstrukcí včetně jejich údržby a zneškodnění. 

6.2. Charakterizace 

Charakterizace je posouzením celkového dopadu na životní prostředí z kvantitativního 

hlediska. Pro účely této práce byla charakterizace jednotlivých vlivů provedena pro 

znečišťující látky označené v rámci kapitoly 6.1 (příloha 23) a hodnoceny byly údaje 

z přepočtené inventarizační matice představující podíl vlivů jednotlivých etap na životní 

prostředí (příloha 20). Veškeré přepočty byly uskutečněny na základě metodiky uveřejněné 

v rámci Referenčního dokumentu o ekonomii a mezisložkových vlivech [85]. Vzhledem 

k tomu, že účelem této práce je poskytnout ucelený náhled na životní cyklus výrob ocelových 

konstrukcí, budou veškeré výsledky relativní, protože úkolem těchto výsledků není posouzení 

překračování krajních mezí, prahových hodnot nebo rizik. Úkolem těchto analýz je relativní 

posouzení jednotlivých procesů na životní prostředí a stanovení výrobních etap, které mají 

největší vliv na životní prostředí v rámci stanovených kategorií. 

6.2.1. Úbytek neobnovitelných zdrojů 

Tato oblast bude analyzována v rámci 2 hlavních oblastí: spotřeby nerostných surovin a 

spotřeby vody. 
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6.2.1.1. Spotřeba nerostných surovin 

Spotřeba neobnovitelných zdrojů zde bude definována prostým součtem spotřebovaných 

surovin z jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí. Pro převod ropy a zemního 

plynu byla použita hustota 0,84 kg/ l [45] a 0,72 kg/m3[38]. V rámci grafu 1 a tabulek 24 a 25 

je uvedeno poměrné vyjádření spotřeby neobnovitelných zdrojů, které byly uloženy v ložiscích 

a připadají na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR. Celková spotřeba byla zjištěna na 

základě prostého součtu spotřeb jednotlivých surovin a je rozdělena do stanovených etap 

životního cyklu. 

 
Graf 1: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na spotřebě 

nerostných surovin. 
 

Tabulka 24: Podíly jednotlivých etap na spotřebě nerostných surovin. 

 

těžba a 
úprava 

železné rudy 
[%] 

výroba 
železa 
[%] 

výroba 
oceli 
[%] 

výroba 
válcovaného 

materiálu 
[%] 

výroba 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

užití 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

likvidace 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 
černé uhlí 0,220 12,250 5,551 1,237 1,060 0,065 0,001 
hnědé uhlí 0,965 8,023 16,463 2,620 11,408 0,340 0,316 
ropa 0,060 0,284 0,138 0,024 1,577 0,064 0,024 
zemní plyn 0,006 0,543 1,825 1,574 3,077 0,052 0,002 
uran 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
vápenec 0,246 5,784 6,520 0,206 0,899 0,057 0,022 
lupek 0,000 0,024 0,448 0,077 0,000 0,001 0,000 
železná ruda 14,298 0,000 0,081 0,000 0,000 0,023 0,000 
ostatní rudy 0,000 0,000 0,401 0,000 0,000 0,001 0,000 
ostatní 
suroviny 0,000 0,000 0,192 0,000 0,803 0,121 0,000 
celkem 15,795 26,908 31,620 5,738 18,824 0,724 0,365 
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Tabulka 25: Detailní analýza spotřebovaných surovin v rámci jednotlivých etap výroby 
ocelových konstrukcí. 

 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 0,83 t černého uhlí, 1,625 t hnědého 

uhlí, 0,088 t zemního plynu, 0,288 t ropy, 0,00004 t uranu, 0,558 t vápence, 0,022 t lupku a 

jílu, 0,586 t železné rudy, 0,062 t ostatních nerostných surovin. V celkovém součtu je pro 

výrobu 1 t ocelových konstrukcí spotřebováno 4,060 t nerostných surovin. 

6.2.1.2. Spotřeba vody 

V rámci této kategorie bude zpracována i analýza spotřeby vody v rámci jednotlivých 

etap. Jedná se o vodu spotřebovanou v rámci jednotlivých procesů (jedná se o vodu provozní a 

zároveň i o vodu pitnou). Celkové spotřeby vod a produkce odpadních vody byly vytvořeny na 

základě prostého součtu v rámci jednotlivých etap výroby. Nutno však upozornit, že 

z některých údajů nelze rozlišit vodu na chlazení (která se většinou recirkuluje) a vodu čistě 

provozní, což se projevuje v poměrně větší spotřebě vody než je produkce odpadní vody. U 

odpadních vod zase poskytovatelé dat uvádějí odpadní vody souhrnně za několik provozů, 

takže některé údaje mohou být nepřesné. 

V rámci grafu je rovněž znázorněna produkce odpadních (voda, které je po použití 

vyčištěna a vypouštěna do recipientu). Spotřeba vody a produkce odpadních vod je znázorněna 

v grafu 2 a tabulce 26 v relativních poměrech odvozených z celkové spotřeby vody a celkové 

produkce odpadních vod.  

 

těžba a 
úprava 

železné rudy 
[%] 

výroba 
železa 
[%] 

výroba 
oceli 
[%] 

výroba 
válcovaného 

materiálu 
[%] 

výroba 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

užití 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

likvidace 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 
černé uhlí 1,391 45,525 17,555 21,558 5,630 9,005 0,179 
hnědé uhlí 6,109 29,818 52,066 45,669 60,603 46,985 86,561 
ropa 0,380 1,057 0,438 0,413 8,380 8,861 6,678 
zemní plyn 0,040 2,017 5,771 27,433 16,345 7,242 0,564 
uran 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001 0,000 0,002 
vápenec 1,560 21,495 20,621 3,584 4,776 7,899 6,016 
lupek 0,000 0,088 1,417 1,342 0,000 0,119 0,000 
železná ruda 90,520 0,000 0,256 0,000 0,000 3,126 0,000 
ostatní rudy 0,000 0,000 1,268 0,000 0,000 0,087 0,000 
ostatní suroviny 0,000 0,000 0,606 0,000 4,264 16,676 0,000 
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Graf 2: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na spotřebě vody 
 

Tabulka 26: Podíly jednotlivých etap na spotřebě vody. 

 

Pro výrobu 1 t ocelových konstrukcí je spotřebováno 70,790 t vody a zároveň je 

produkováno 20,298 t odpadních vod. 

6.2.2. Produkce odpadů 

V rámci této práce byla zkoumána i produkce jednotlivých druhů odpadů. Odpady byly 

rozčleněny do 3 kategorií definovaných Referenčním dokumentem o ekonomii a 

mezisložkových vlivech [85]. Jedná se o kategorie: 

- inertní odpad24 (do této kategorie byl zařazena hlušina)  
- nebezpečný odpad25 (do této kategorie byly zařazeny nebezpečné tekuté odpady, hutní 

struska, popílek, prach z filtrů, kal z odpadních vod, komunální odpad) 
- ostatní odpad (do této kategorie by zařazen veškerý ostatní odpad) 

Celková produkce odpadů byla vytvořena na základě prostého součtu hmotností v jednotlivých 

kategoriích a poté sečtením všech 3 kategorií v rámci jednotlivých etap. Výsledné produkce 

                                                 
24 „inertními odpady“ se rozumějí odpady, které nepodléhají žádným fyzikálním, chemickým nebo 
biologickým změnám. Inertní odpady se nerozkládají, nehoří a nejsou fyzikálně ani chemicky reaktivní, 
nejsou biologicky rozložitelné a nenarušují jiné látky, se kterými jsou ve styku, způsobem schopným vyvolat 
znečištění životního prostředí nebo poškodit lidské zdraví. 
25 odpad definován jako nebezpečný odpad na základě zákona č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech. 
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spotřeba vody 0,18 0,33 10,58 3,09 62,94 21,62 1,62 
produkce 
odpadních vod 3,42 22,51 46,11 18,80 8,25 0,63 0,28 
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jsou znázorněny v grafu 3 a tabulce 27 v relativních poměrech odvozených z celkové produkce 

odpadů. 

 

Graf 3: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na produkci 
odpadů. 

 

Tabulka 27: Podíly jednotlivých etap na produkci odpadů. 

 

Při výrobě 1 t ocelových konstrukcí je produkováno 6,343 t inertních odpadů, 0,451 t 

nebezpečných odpadů a 0,140 t ostatních odpadů. Celkem je při výrobě 1 t ocelových 

konstrukcí produkováno 6,935 t odpadu. 

6.2.3. Příspěvek ke změně klimatu vlivem emise radiačně 

aktivních plynů (tzv. skleníkových plynů) 

V případě emise radiačně aktivních plynů (déle jen skleníkových plynů) přispívají 

z inventarizovaných látek k oteplování atmosféry Země vlivem tzv. skleníkového efektu 3 

evidované látky – oxid uhličitý, metan a hydrofluorouhlovodíky. K agregaci uvedených látek 
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inertní 13,17 17,68 32,62 5,16 21,56 0,68 0,57 
nebezpečné 0,59 1,56 2,33 0,82 1,13 0,05 0,03 
ostatní 0,05 0,52 0,81 0,13 0,51 0,02 0,01 
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dojde pomocí potenciálu látky způsobovat globální oteplování. Tento potenciál je vyjadřován 

pomocí CO2 ekvivalentu, který je závislý na schopnosti posuzovaných látek absorbovat záření 

a délku jejich setrvání v atmosféře. Při výpočtech se vychází z váženého průměru, v rámci 

kterého je váhou CO2 ekvivalent: 

 ZLZLtotal APGWPGWP ⋅Σ= , (19) 
 

kde     GWPtotal - celkové množství emitovaných skleníkových plynů přepočtených na CO2 ekvivalent 
GWPZL - převodní koeficient umožňující přepočet stanovených druhů látek na CO2 ekvivalent 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap životního 

cyklu 
 

Podíl jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí na celkovém příspěvku 

ke skleníkovému efektu je uveden na grafu 4 a kvantifikován v rámci tabulky 28 a 29. 

Výsledné produkce jsou znázorněny v relativních poměrech odvozených z celkové produkce 

skleníkových plynů. 

 

 

Graf 4: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na skleníkovém 

efektu. 
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[%] 
CO2 1 1,381 30,898 32,123 9,094 19,079 0,655 0,509 
Metan (jako CH4) 23 0,064 3,569 1,696 0,438 0,464 0,021 0,008 
Hydrochlorofluoro-
uhlovodíky (HCFC) 

818,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

celkem 1,447 34,433 33,836 9,524 19,565 0,677 0,518 
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Tabulka 28:Přípěvky jednotlivých etap ke skleníkovému efektu. 

Tabulka 29: Detailní analýza emisí radiačně aktivních plynů v v rámci jednotlivých etap 
výroby ocelových konstrukcí. 

 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 3,806 t skleníkových plynů 

agregovaných pomocí CO2 ekvivalentu. 

6.2.4. Příspěvek ke vzniku kyselých suchých a mokrých 

atmosférických depozic (tzv. kyselých dešťů) 

V případě iniciace vzniku kyselých suchých a mokrých atmosférických depozic (déle 

jen kyselých dešťů) přispívají z inventarizovaných látek k tvorbě kyselých dešťů 3 evidované 

látky – amoniak, oxidy síry a oxidy dusíku. K agregaci uvedených látek dojde pomocí 

potenciálu látky způsobovat kyselé deště, který je vyjadřován pomocí SO2 ekvivalentu. Při 

výpočtech se vychází z váženého průměru, v rámci kterého je váhou SO2 ekvivalent: 

 
 ZLZLtotal APAFeacidifikac ⋅Σ= , (20) 

 
kde        acidifikacetotal - celkové množství emitovaných látek způsobujících kyselé atmosférické depozice 

přepočtených na SO2 ekvivalent 
AFZL - převodní koeficient umožňující přepočet stanovených druhů látek na SO2 

ekvivalent 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap 

životního cyklu 
 

Podíl jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí na celkovém příspěvku 

ke vzniku kyselých dešťů je uveden na grafu 5 a kvantifikován v rámci tabulky 30 a 31. 

Výsledné produkce jsou znázorněny v relativních poměrech odvozených z celkové produkce 

kyselých atmosférických depozic. 
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[%] 
CO2 95,608 89,655 94,993 95,406 97,627 96,827 98,495 
Metan (jako CH4) 4,392 10,345 5,007 4,594 2,372 3,173 1,505 
Hydrochlorofluoro-
uhlovodíky (HCFC) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Graf 5: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na acidifikaci. 

 

Tabulka 30: Přípěvky jednotlivých etap k acidifikaci. 

Tabulka 31: Detailní analýza emise plynů iniciujících vzniky kyselých dešťů v rámci 
jednotlivých etap výroby ocelových konstrukcí. 

 
Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 9,596 t plynů iniciujících vznik 

kyselých dešťů agregovaných pomocí SO2 ekvivalentu. 

6.2.5. Příspěvek k eutrofizaci vod 

K eutrofizaci vod přispívají z inventarizovaných látek 4 evidované látky – dusík 

vázaný v amoniaku, dusík, fosfor a oxidy dusíku. K agregaci uvedených látek dojde pomocí 
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Čapvek/amoniak (NH4) 1,6 0,000 0,018 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 
Oxidy síry (SOx/SO2) 1 1,413 23,551 23,820 3,843 14,789 0,564 0,385 
Oxidy dusíku (NOx) 0,5 0,620 7,382 9,560 2,403 11,126 0,198 0,319 
celkem 2,035 30,919 33,408 6,247 25,925 0,762 0,705 
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Čapvek/amoniak (NH4) 0,000 0,059 0,018 0,025 0,000 0,006 0,000 
Oxidy síry (SOx/SO2) 69,509 76,089 71,359 61,547 57,123 73,987 54,700 
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 30,490 23,852 28,623 38,427 42,876 26,006 45,300 
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potenciálu látky způsobovat eutrofizaci vod, která je vyjadřován pomocí PO4
-3 ekvivalentu. Při 

výpočtech se vychází z váženého průměru, v rámci kterého je váhou PO4
-3 ekvivalent: 

 
 ZLZLtotal APPEeeutrofizac ⋅Σ= , (21) 

 
kde        eutrofizacetotal - celkové množství emitovaných látek způsobujících kyselé atmosférické depozice 

přepočtených na PO4
-3  ekvivalent 

PEZL - potenciál eutrofizace (převodní koeficient umožňující přepočet stanovených 
druhů látek na PO4

-3 ekvivalent) 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap 

životního cyklu 
 

Podíl jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí na celkovém příspěvku 

ke vzniku eutrofizace vod je uveden na grafu 6 a kvantifikován v rámci tabulky 32 a 33. 

Výsledné produkce jsou znázorněny v relativních poměrech odvozených z celkové produkce 

látek podílejících se na eutrofizaci vod. 

 

 
Graf 6: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí na eutrofizaci 

vod. 
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Dusík (NH4) 0,35 0,355 4,301 6,885 0,913 3,884 0,129 0,106 
Celkový dusík 0,1 13,086 9,647 19,317 3,111 14,924 0,510 0,388 
Celkový fosfor 1 0,734 4,741 7,437 1,148 5,765 0,158 0,154 
Oxidy dusíku (NOx) 0,13 0,025 1,386 0,628 0,140 0,120 0,007 0,003 
celkem 14,199 20,074 34,266 5,312 24,693 0,803 0,652 
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Tabulka 32:Přípěvky jednotlivých etap k eutrofizaci vod. 

Tabulka 33: Detailní analýza látek iniciujících vznik eutrofizaci vod v rámci jednotlivých etap 
výroby ocelových konstrukcí. 

 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 1,705 kg látek iniciujících vznik 

eutrofizace vod agregovaných pomocí PO4
-3 ekvivalentu. 

6.2.6. Příspěvek ke zvyšování toxicity prostředí 

Příspěvek ke zvyšování toxicity byl individuálně posuzován z 2 hlavních oblastí: 
- emise do ovzduší poškozující lidské zdraví 
- emise do vod 

z nichž každá má individuální formu výpočtu. 

6.2.6.1. Příspěvek ke zvyšování toxicity ovzduší poškozující lidské zdraví 

Na zvyšování toxicity ovzduší se z inventarizovaných látek podílí 14 evidovaných látek 

– Arsen a sloučeniny (As), Benzen, Benzo(s)pyren, Čapvek/amoniak (NH3), Chlor a 

anorganické sloučeniny, Chrom a sloučeniny (Cr), Kadmium a sloučeniny (Cd), Měď a 

sloučeniny (Cu), Nikl a sloučeniny (Ni), Olovo a sloučeniny (Pb), Rtuť a sloučeniny (Hg), 

Vanad (V), Zinek a sloučeniny (Zn), Fluor a anorganické sloučeniny (HF). K agregaci 

uvedených látek dojde pomocí potenciálu látky způsobovat toxicitu ovzduší, která je 

vyjadřován pomocí Pb ekvivalentu. Prezentovaný přístup poskytuje společnou strukturu pro 

provádění určitého srovnání. Předpokládá přímou toxicitu pro lidské zdraví při vdechování, 

přičemž zjednodušuje skutečné cesty expozice pro člověka. Při výpočtech se vychází 

z váženého průměru, v rámci kterého je váhou Pb ekvivalent: 

 
ZL

ZL
total FT

AP
PHT Σ= , (22) 

 
kde        PHUtotal - potenciál toxicity pro člověka (celkové množství emitovaných toxických látek 

přepočtených na Pb ekvivalent 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap 

životního cyklu 
FTZL - faktor toxicity (převodní koeficient umožňující přepočet stanovených druhů látek 

na Pb ekvivalent) 
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Dusík (NH4) 2,497 21,423 20,091 17,186 20,091 16,028 16,229 
Celkový dusík 92,159 48,055 56,372 58,573 56,372 63,444 59,610 
Celkový fosfor 5,169 23,617 21,704 21,605 21,704 19,610 23,700 
Oxidy dusíku (NOx) 0,175 6,905 1,833 2,635 1,833 0,918 0,461 
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Podíl jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí na celkovém příspěvku 

k toxicitě ovzduší je uveden na grafu 7 a kvantifikován v rámci tabulky 34 a 35. Výsledné 

produkce jsou znázorněny v relativních poměrech odvozených z celkové produkce látek 

podílejících se na zvyšování toxicity prostředí. 

 

 
Graf 7: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí ke zvyšování 

toxicity ovzduší 
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Tabulka 34: Přípěvky jednotlivých etap ke zvyšování toxicity ovzduší. 
 

Tabulka 35: Detailní analýza emise látek podílejících se na zvyšování toxicity ovzduší v rámci 
jednotlivých etap výroby ocelových konstrukcí. 

 
Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 19,269 kg látek podílejících se na 

vzrůstající toxicitě ovzduší agregovaných pomocí Pb ekvivalentu. 
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Arsen a sloučeniny 
(As) 1 0,008 0,118 0,556 0,023 0,094 0,004 0,003 
Benzen  3,5 0,003 6,158 3,111 0,512 0,042 0,018 0,001 
Benzo(s)pyren 0,05 0,017 0,972 2,780 0,098 0,084 0,009 0,002 
Čapvek/amoniak  350 0,000 0,016 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 
Chlor a anorganické 
sloučeniny 15 3,003 10,201 8,853 1,380 5,795 0,228 0,152 
Chrom a sloučeniny  0,5 0,004 0,399 2,058 0,014 0,052 0,005 0,001 
Kadmium a 
sloučeniny  0,15 0,029 1,946 4,944 0,087 0,354 0,022 0,009 
Měď a sloučeniny  10 0,001 0,026 0,114 0,002 0,007 0,000 0,000 
Nikl a sloučeniny  0,5 0,090 0,951 1,944 0,268 1,103 0,039 0,029 
Olovo a sloučeniny  1 0,025 15,943 5,145 0,074 0,302 0,043 0,008 
Rtuť a sloučeniny  0,1 0,081 3,526 9,831 0,247 2,117 0,219 0,027 
Vanad 5 0,000 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
Zinek a sloučeniny  50 0,001 0,114 0,419 0,002 0,008 0,001 0,000 
Fluor a anorganické 
sloučeniny  25 0,282 0,743 1,177 0,169 0,696 0,025 0,019 
celkem 3,542 41,093 40,939 2,882 10,679 0,612 0,252 
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Arsen a sloučeniny (As) 0,216 0,288 1,357 0,796 0,880 0,646 0,999 
Benzen  0,075 14,965 7,589 17,734 0,389 2,944 0,318 
Benzo(s)pyren 0,492 2,363 6,781 3,402 0,787 1,444 0,835 
Čapvek/amoniak (NH3) 0,000 0,040 0,013 0,048 0,001 0,007 0,001 
Chlor a anorganické 
sloučeniny 84,734 24,830 21,679 47,993 54,419 37,219 60,366 
Chrom a sloučeniny (Cr) 0,121 0,970 5,021 0,481 0,492 0,896 0,558 
Kadmium a sloučeniny 
(Cd) 0,817 4,731 12,066 3,039 3,324 3,555 3,771 
Měď a sloučeniny (Cu) 0,016 0,063 0,278 0,060 0,067 0,072 0,076 
Nikl a sloučeniny (Ni) 2,543 2,319 4,759 9,325 10,356 6,323 11,735 
Olovo a sloučeniny (Pb) 0,696 38,744 12,555 2,574 2,835 6,939 3,212 
Rtuť a sloučeniny (Hg) 2,305 8,575 23,996 8,577 19,836 35,701 10,636 
Vanad (V) 0,000 0,027 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 
Zinek a sloučeniny (Zn) 0,018 0,277 1,023 0,076 0,073 0,176 0,082 
Fluor a anorganické 
sloučeniny (HF) 7,966 1,810 2,881 5,893 6,541 4,075 7,411 
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6.2.6.2. Příspěvek ke zvyšování toxicity vodního prostředí 

Na zvyšování toxicity vodního prostředí se z inventarizovaných látek podílí 7 

evidovaných látek – Arsen a sloučeniny (As), Chrom a sloučeniny (Cr), Kadmium a 

sloučeniny (Cd), Měď a sloučeniny (Cu), Nikl a sloučeniny (Ni), Rtuť a sloučeniny (Hg), 

Zinek a sloučeniny (Zn). K agregaci uvedených látek dojde pomocí potenciálu látky 

způsobovat toxicitu vodního ovzduší, která je vyjadřován pomocí PNEC26 ekvivalentu. PNEC 

ekvivalent představuje „odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům“ v 

mg/l dané znečišťující látky, což je úroveň, při které nelze zjistit žádný toxický účinek. 

Výpočtem pomocí tohoto faktoru tak dochází ke spočtení teoretickému objemu vody potřebné 

k naředění odpadní vody na hodnotu odhadu koncentrace, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům. Při výpočtech se vychází z váženého průměru, v rámci kterého je váhou PNEC 

ekvivalent: 

 001,0⋅=∑
ZL

ZL
total PNEC

AP
TVP , (23) 

 
kde        TVPtotal - toxicity vodního prostředí (celkové množství emitovaných toxických látek 

přepočtených na PNEC ekvivalent 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap 

životního cyklu 
PNECZL - odhad koncentrace bez nepříznivého účinku (převodní koeficient umožňující 

přepočet stanovených druhů látek na Pb ekvivalent) 
 

Podíl jednotlivých etap životního cyklu ocelových konstrukcí na celkovém příspěvku 

k toxicitě ovzduší je uveden na grafu 6 a kvantifikován v rámci tabulky 36. Výsledné produkce 

jsou znázorněny v relativních poměrech odvozených z celkové produkce látek podílejících se 

na zvyšování toxicity vodního prostředí. 

                                                 
26 Predicted No Effect Concentrations 
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Graf 8: Podíl jednotlivých etap životního cyklu výroby ocelových konstrukcí ke zvyšování 

toxicity vodního prostředí. 
 

Tabulka 36: Přípěvky jednotlivých etap ke zvyšování toxicity vodního prostředí. 
 

Tabulka 37: Detailní analýza emise látek podílejících se na toxicitě vodního prostředí v rámci 
jednotlivých etap výroby ocelových konstrukcí. 

 

 
Převodní 
koeficient 

těžba a 
úprava 
železné 

rudy [%] 

výroba 
železa 
[%] 

výroba 
oceli 
[%] 

výroba 
válcovanéh
o materiálu 

[%] 

výroba 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

užití 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

likvidace 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 
Arsen a sloučeniny  0,02400 0,002 0,022 0,128 0,007 0,030 0,001 0,001 
Chrom a 
sloučeniny  0,00850 0,000 0,002 1,900 0,001 0,003 0,003 0,000 
Kadmium a 
sloučeniny  0,00034 0,002 0,862 3,267 0,075 0,014 0,007 0,000 
Měď a sloučeniny  0,00110 0,035 0,224 15,109 0,074 0,386 0,043 0,009 
Nikl a sloučeniny  0,00180 0,001 0,066 9,086 0,022 0,092 0,017 0,002 
Rtuť a sloučeniny 0,00024 0,003 0,216 4,363 0,025 1,007 0,154 0,001 
Zinek a sloučeniny  0,00066 0,043 0,252 61,288 0,049 0,955 0,134 0,016 

celkem 0,087 1,646 95,135 0,253 2,490 0,360 0,030 

 

těžba a 
úprava 
železné 

rudy 

těžba a 
úprava 
železné 

rudy 
[%] 

výroba 
železa 
[%] 

výroba 
oceli [%] 

výroba 
válcovanéh
o materiálu 

[%] 

výroba 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

užití 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

Arsen a sloučeniny (As) 2,85 1,31 0,13 2,90 1,21 0,32 2,72 
Chrom a sloučeniny (Cr) 0,27 0,13 2,00 0,28 0,12 0,86 0,26 
Kadmium a sloučeniny 
(Cd) 1,80 52,39 3,43 29,79 0,57 2,02 1,11 
Měď a sloučeniny (Cu) 41,18 13,69 15,88 29,18 15,55 11,91 29,72 
Nikl a sloučeniny (Ni) 0,80 4,00 9,55 8,84 3,70 4,79 8,28 
Rtuť a sloučeniny (Hg) 3,45 13,13 4,59 9,79 40,45 42,87 2,49 
Zinek a sloučeniny (Zn) 49,64 15,36 64,42 19,22 38,40 37,22 55,42 
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Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 2,994 kg látek podílejících se na 

vzrůstající toxicitě vodního prostředí agregovaných pomocí PNEC ekvivalentu. 

6.3. Standardizovaný profil produktu 

Výsledkem provedených analýz bylo vytvoření „standardizovaného profilu produktu“, 

který byl vytvořen na základě celkových součtů v rámci jednotlivých posuzovaných kategorií a 

vyjádřen v podobě relativních poměrů odvozených z celkové produkce a spotřeby všech látek. 

 

 
Graf 9: Podíl jednotlivých kategorií na standardizovaném profilu výrobku. 

 
 

 
úbytek 

nerostných 
zdrojů 

voda 
produkce 
odpadů 

příspěvek ke 
skleníkovému 

efektu 

příspěvek 
k 

acidifikaci 

příspěvek k 
eutrofizaci 

vod 

příspěvek 
k toxicitě 
ovzduší 

příspěvek 
k toxicitě 

vod 
profil 
výrobku 
[%] 

4,74 82,70 8,10 4,45 0,01 0,00 0,00 0,00 

Tabulka 38: Podíl jednotlivých kategorií na standardizovaném profilu výrobku. 
 
Jedná se zde o vyjádření různých kategorií, jejich vzájemný poměr by měl být dále 

upraven pomocí váhových kritérií, které by lépe vystihly nebezpečnost některých látek i při 

velmi nízké produkci. V této oblasti však není normami definovaná jednotná metodiky, proto 

budou data ponechána pouze v této podobě. 

 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  88 

7. Vyhodnocení 

Dle příslušných norem ISO 14 000 je definováno několik přístupů v provedení 

hodnocení. V souladu s cíli a rozsahem této práce bude provedeno zhodnocení vlivů v rámci 

jednotlivých etap a zároveň budou zhodnoceny nejvýznamnější skupiny procesů (např. 

doprava, výroba energie, atd.). Na základě provedených analýz budou dodrženy doporučení 

norem a budou provedeny analýzy jednotlivých příspěvků se zaměřením na dominantní 

příspěvky v rámci jednotlivý etap a skupin procesů. V přídě nejvýznamnějších příspěvků je 

uvedena jejich kvantifikace a u ostatních je uvedeno pouze slovní hodnocení, které je převzato 

z normy ČSN EN ISO 14 044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Požadavky a směrnice (tabulka 39). 

 

formulace vliv 
nejdůležitější, podstatný vliv            přínos > 50% 
velmi důležitý, závažný vliv 25% < přínos ≤ 50% 
důležitý, určitý vliv 10% < přínos ≤ 25% 
málo důležitý, mírný vliv 2,5 % < přínos ≤ 10% 
nedůležitý, zanedbatelný vliv              přínos < 2,5 % 

Tabulka 39: kritéria pro slovní kvantifikaci převzatá z normy ČSN EN ISO 14 044. 
 

Vyhodnocení bude provedeno na základě zhodnocení jednotlivých vlivů definovaných 

v rámci kapitoly 6 a analýz relativních vlivů provedených v rámci kapitoly 6.2. 

7.1. Spotřeba surovin 

Tato kategorie byla rozdělena do 2 základních podkategorií: spotřeby nerostných surovin 

a spotřeby vody, která je také neobnovitelným zdrojem. 

7.1.1. Spotřeby nerostných surovin 

Pro výrobu 1 t ocelové konstrukce je spotřebováno 4,06 t nerostných surovin. V rámci 

spotřeby nerostných surovin má podle tabulky 24 závažný vliv spotřeba hnědého uhlí (40% 

z celkové spotřeby nerostných surovin), určitý vliv spotřeba černého uhlí (21,6 % z celkové 

spotřeby nerostných surovin), železné rudy (14,4 % z celkové spotřeby nerostných surovin) a 

vápence (13,8 % z celkové spotřeby nerostných surovin), mírný vliv má spotřeba zemního 

plynu (7,1 % z celkové spotřeby nerostných surovin) a zanedbatelný vliv má spotřeba ropy, 

uranu, lupku, ostatních rud a ostatních surovin. V rámci jednotlivých etap mají na spotřebu 

nerostných surovin podle tabulky 24: 
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o závažný vliv výroba oceli (31,6 % z celkové spotřeby nerostných surovin 
z celého životního cyklu) a výroba surového železa (26,9 % z celkové 
spotřeby nerostných surovin z celého životního cyklu) a  

o  určitý vliv výroba ocelových konstrukcí (18,8 % z celkové spotřeby 
nerostných surovin z celého životního cyklu) a těžba a úprava železné rudy 
(17% z celkové spotřeby nerostných surovin z celého životního cyklu) 

 

Na spotřebě v rámci těchto etap se podílejí především černé uhlí, hnědé uhlí a vápenec (tabulka 

24) a v případě těžby železné rudy železná ruda. Byly provedeny další detailní analýzy 

produktů v rámci jednotlivých výrobních etap, které vedly k odhalení produktů, které se na této 

spotřebě podílejí nejvíce. U výroby surové oceli je podle přílohy 17 spotřeba nerostných 

surovin tvořena především spotřebou technických plynů, spotřebou energie při samotné výrobě 

oceli a spotřebou feroslitin. U výroby surového železa je podle přílohy 16 spotřeba 

nerostných surovin zapříčiněna významnou spotřebou koksu (45% z celkové spotřeby koksu 

v rámci etapy výroba oceli) a technických plynů. U výroby ocelových konstrukcí je podle 

přílohy 19 spotřeba nerostných surovin zapříčiněna spotřebou elektrické energie v rámci 

vlastního výrobního procesu ocelových konstrukcí, spotřebou nátěrových hmot a určitý je 

rovněž vliv dopravy z hlediska přepravy vstupních surovin (válcovaného materiálu) a přeprava 

produktů na místo jejich montáže. Významná je i spotřeba železné rudy, která tvoří podle 

tabulky 15 (90% z celkové spotřeby surovin v rámci etapy těžba a úprava železné rudy). 

Ostatní etapy jsou z hlediska spotřeby nerostných surovin zanedbatelné. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že spotřeba nerostných suroviny je 

spojena především s vlastní spotřebou elektrické energie nebo se spotřebou produktů, 

jejichž výroba je energeticky náročná (technické plyny, feroslitiny, nátěrové hmoty). Je 

tedy ať už primárně nebo druhotně zapříčiněna spotřebou elektrické energie a 

podstatnými jsou v případě výroby elektrické energie právě černé a hnědé uhlí (jako 

paliva tepelných elektráren) a vápenec (hlavní surovina používaná při odsiřování). 

Vysoká spotřeba vápence je rovněž způsobena přidáváním mletého vápence jako 

struskotvorné přísady do taveniny. V případě výroby surového železa má rovněž určitý 

vliv spotřeba černého uhlí, v podobě koksu, který je při výrobě železa používán jako 

redukční činidlo. Významná je i spotřeba železné rudy. 

7.1.2. Spotřeba vody 

Pro výrobu 1 t ocelových konstrukcí je spotřebováno 70,790 t vody a zároveň je 

produkováno 20,298 t odpadních vod. Produkce odpadních vod není z hlediska definované 

kategorie spotřeby významná, protože nedochází ke spotřebě vodě, ale pouze ke snížení její 
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kvality, která je předmětem dalších hodnocení, a navrácení do životního prostředí. V rámci 

jednotlivých etap mají na spotřebu vody podle tabulky 26: 

- podstatný vliv výroba oceli (62,9 % z celkové spotřeby vody z celého životního 
cyklu) 

- určitý vliv výroba surového železa (21,2 % z celkové spotřeby vody z celého 
životního cyklu) a výroba ocelových konstrukcí (10,6 % z celkové spotřeby vody 
z celého životního cyklu) 

Byly provedeny další detailní analýzy produktů v rámci jednotlivých výrobních etap, které 

vedly k odhalení produktů, které se na této spotřebě podílejí nejvíce.  U výroby surové oceli 

se na spotřebě vody podílí velmi podstatně spotřeba médií (90% z celkové spotřeby vody 

v rámci etapy výroba oceli) a vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby surového železa 

má na spotřebu vody nejdůležitější vliv vlastní výroba (75% z celkové spotřeby vody v rámci 

etapy výroba surového železa), určitý vliv má i spotřeba médií (15% celkové spotřeby vody 

v rámci etapy výroba surového železa) a vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby 

ocelových konstrukcí je má podstatný vliv spotřeba vody v rámci vlastní výroby (53,4 % 

celkové spotřeby vody v rámci etapy výroba ocelových konstrukcí), určitý vliv  i spotřeba vody 

definovaná v rámci spotřeby elektrické energie (25,2 % celkové spotřeby vody v rámci etapy 

výroba ocelových konstrukcí) a vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že spotřeba vody je významně 

spojena s vlastní výrobou (výroba surového železa a ocelových konstrukcí) nebo s vlastní 

spotřebou energie a spotřebou produktů, jejichž výroba je energeticky náročná (média).  

7.2. Produkce odpadů 

 Celkem je při výrobě 1 t ocelových konstrukcí produkováno 6,935 t odpadu. U 

produkce odpadů byly hodnoceny 3 základní kategorie odpadů (inertní, nebezpečné a ostatní 

odpady), z nichž mají nejvýznamnější vliv na produkci odpadů inertní odpady (91,5 % 

z celkové produkce všech odpadů) a vliv ostatních odpadů je jen málo důležitý nebo 

nedůležitý. V rámci jednotlivých etap mají na produkci odpadů podle tabulky 27: 

- velmi důležitý vliv má výroba surové oceli (35,6 % z celkové produkce všech 
odpadů) a  

- důležitý vliv má výroba ocelových konstrukcí (23,2 % z celkové produkce všech 
odpadů), výroba surového železa (19,8 % z celkové produkce všech odpadů) a těžba 
a úprava železné rudy (13,8 % z celkové produkce všech odpadů) 

 

U výroby surové oceli má na produkci odpadů velmi důležitý vliv spotřeba médií (45,5 % 

z produkce odpadů v rámci etapy výroba surové oceli) a důležitý vliv spotřeba elektrické 

energie a feroslitin), důležitý vliv spotřeba energie a feroslitin, vlivy dalších faktorů jsou 
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nedůležité. V rámci výroby ocelových konstrukcí má na produkci odpadů nejvýznamnější 

vliv spotřeba elektrické energie (69,6 % z produkce odpadů v rámci etapy výroby ocelových 

konstrukcí), důležitý je i vliv spotřeby nátěrových hmot a vliv dopravy, vlivy dalších faktorů 

jsou nedůležité. U výroby surového železa má na produkci odpadů velmi důležitý vliv 

spotřeba médií (44,2 % z produkce odpadů v rámci etapy výroba surového železa), důležitý je 

vliv dopravy, kosu a energie, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. V rámci těžby a úpravy má 

na produkci odpadů (80% z produkce odpadů v rámci etapy těžba a úprava železné rudy), 

důležitá je i spotřeba elektrické energie, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že produkce odpadů má 

nejvýznamnější podíl produkce hlušiny pocházející z těžby nerostných surovin a zároveň, 

že je produkce odpadů spojena se spotřebou produktů, jejichž výroba je energeticky 

náročná (média) nebo s vlastní spotřebou energie. Důležitou se projevila i spotřeba další 

nerostné suroviny – ropy (u výroby ocelových konstrukcí). 

7.3. Produkce skleníkových plynů 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 3,806 t skleníkových plynů 

agregovaných pomocí CO2 ekvivalentu. Při analýzách byly posuzovány 3 radiačně aktivní 

plyny (CO2, metan, hydrochlorofluorouhlovodíky), z nichž se je nejvýznamnější emise oxidu 

uhličitého (tvoří 93% všech emitovaných radiačně aktivních plynů) a emise ostatních plynů 

jsou zanedbatelné (tabulka 29). V rámci jednotlivých etap mají na emisi radiačně aktivních 

plynů podle tabulky 29: 

- důležitý vliv etapa výroby surového železa (34,5 % z celkové produkce radiačně 
aktivních plynů v rámci celého životního cyklu) a etapa výroby surové oceli (33,8 % 
z celkové produkce radiačně aktivních plynů v rámci celého životního cyklu) a 

- určitý vliv etapa výroby ocelových konstrukcí (19,6 % z celkové produkce radiačně 
aktivních plynů v rámci celého životního cyklu).  

 

U výroby surového železa má na emisi CO2 velmi důležitý vliv vlastní výroba (45% 

z produkce CO2 v rámci etapy výroba surového železa), mírný vliv vlastní spotřeba elektrické 

energie a vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby surové oceli má na emisi CO2 velmi 

důležitý vliv spotřeba médií (44,8 % z produkce CO2 v rámci etapy výroby surové oceli), 

důležitý vliv vlastní spotřebou elektrické energie a feroslitin, vlivy dalších faktorů jsou 

nedůležité nebo málo důležité. V případě výroby ocelových konstrukcí má na emisi CO2 

nejdůležitější vliv vlastní spotřebou elektrické energie (53,4 % z produkce CO2 v rámci etapy 

výroby ocelových konstrukcí), určitý vliv má doprava a spotřeba nátěrových hmot, vlivy 

dalších faktorů jsou nedůležité. 
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Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že emise radiačně aktivních plynů je 

spojena přímo s vlastní výrobou (výroba surového železa) nebo s vlastní spotřebou 

energie a spotřebou produktů, jejichž výroba je energeticky náročná (média, feroslitiny, 

nátěrové hmoty). 

7.4. Acidifikace 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 9,596 kg plynů iniciujících vznik 

kyselých dešťů agregovaných pomocí SO2 ekvivalentu. 

Do analýz byly zahrnuty 3 druhy emitovaných látek (oxidy dusíku, oxidy síry a 

čpavek), z nichž je nejdůležitější emise oxidu síry (68,4 % všech emitovaných látek 

iniciujících kyselé atmosférické depozice) a velmi důležité jsou i emise oxidu dusíku (31,6 % 

všech emitovaných látek iniciujících kyselé atmosférické depozice) emise čpavku je 

zanedbatelná. V rámci jednotlivých etap mají na emisi látek iniciujících kyselé atmosférické 

depozice podle tabulky 30: 

- velmi důležitý vliv etapa výroby surové oceli (33,4 % z celkové produkce látek 
iniciujících kyselé atmosférické depozice), etapa výroba surového železa (31% 
z celkové produkce látek iniciujících kyselé atmosférické depozice) a etapa výroby 
ocelových konstrukcí (25,9 % z celkové produkce látek iniciujících kyselé 
atmosférické depozice). 

 

V rámci výroby surové oceli má na emise látek iniciujících kyselé atmosférické depozice 

velmi důležitý vliv spotřeba médií (47-48,6 % z produkce SOx a NOx v rámci etapy výroby 

surové oceli), důležitý je i vliv spotřeby elektrické energie a feroslitin, vlivy dalších faktorů 

jsou nedůležité.  U výroby surového železa má na emise látek iniciujících kyselé atmosférické 

depozice velmi důležitý vliv vlastní výroba (28,5 % z produkce NOx a 42,3 % z produkce SOx 

v rámci etapy surového železa) a spotřeba médií (30,3 % z produkce NOx  a 24,1 % z produkce 

SOx v rámci etapy surového železa), důležitý vliv má i spotřeba koksu, vlivy dalších faktorů 

jsou nedůležité nebo jen málo důležité. U výroby ocelových konstrukcí má na emise SOx má 

nejdůležitější vliv spotřeba elektrické energie (64,4 % z produkce SOx v rámci etapy výroba 

ocelových konstrukcí) a důležitý je i vliv spotřeby nátěrových hmot a dopravy, vlivy dalších 

faktorů jsou nedůležité. U výroby ocelových konstrukcí má na emise NOx má nejdůležitější 

vliv doprava (52,1 % z produkce NOx v rámci etapy výroba ocelových konstrukcí) a důležitý je 

i vliv spotřeby energie, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité nebo jen málo důležité. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že emise látek iniciujících kyselé 

atmosférické depozice je spojena především s vlastní spotřebou energie a spotřebou 

produktů, jejichž výroba je energeticky náročná (média, feroslitiny, nátěrové hmoty) a 
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v případě výroby surového železa je velmi důležitá a produkce SO2, která vzniká při 

výrobě. 

7.5. Eutrofizace vod 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 1,705 kg látek iniciujících vznik 

eutrofizace vod agregovaných pomocí PO4
-3 ekvivalentu. Analyzovány byly 4 skupiny 

emitovaných látek (celkový dusík a fosfor, oxidy dusíku a dusík vázaný v amoniovém iontu), 

z nichž nejdůležitější jsou emise dusíku (73,7 % všech emitovaných látek přispívající 

k eutrofizaci vod), důležité jsou rovněž emise celkového fosforu (20,7 % všech emitovaných 

látek přispívající k eutrofizaci vod) a dusíku vázaného v amoniovém iontu (16,6 % všech 

emitovaných látek přispívající k eutrofizaci vod) a emise oxidů dusíku jsou zanedbatelné. 

V rámci jednotlivých etap mají na emisi látek iniciujících kyselé atmosférické depozice podle 

tabulky 32: 

- velmi důležitý vliv výroba oceli (34,3 % z celkové produkce látek přispívající 
k eutrofizaci vod) a  

- důležitý vliv výroby ocelových konstrukcí ( 24,7 % z celkové produkce látek 
přispívající k eutrofizaci vod) a výroby surového železa (20,1 % z celkové produkce 
látek přispívající k eutrofizaci vod) 
 

U výroby surové oceli má na emise látek způsobujících eutrofizaci vod nejdůležitější vliv 

spotřeba médií (50,1 % - 51,8% z emise látek způsobujících eutrofizaci v rámci etapy 

věnované výrobě surového železa), důležitý vliv spotřeby elektrické energie a spotřeby 

feroslitin, dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby ocelových konstrukcí má na emise látek 

způsobujících eutrofizaci vod nejdůležitější vliv spotřeby elektrické energie (61,4 % - 68,6 % 

z emise látek způsobujících eutrofizaci v rámci etapy věnované výrobě ocelových konstrukcí), 

důležitý je vliv spotřeby nátěrových hmot a vliv dopravy, dalších faktorů jsou nedůležité. 

V rámci výroby surového železa má na emise látek způsobujících eutrofizaci vod velmi 

důležitý vliv spotřeba médií (37,9 % - 48,3 % z emise látek způsobujících eutrofizaci v rámci 

etapy věnované výrobě surového železa), důležitý je vliv dopravy, spotřeba koksu a elektrické 

energie, dalších faktorů jsou nedůležité. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že emise látek způsobujících 

eutrofizaci vod je spojena především s vlastní spotřeba energie a spotřebou produktů, 

jejich výroba je energeticky náročná (média, feroslitiny, nátěrové hmoty) a důležitý je 

zde i vliv dopravy. 
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7.6. Zvyšování toxicity prostředí 

Příspěvek ke zvyšování toxicity byl individuálně posuzován z 2 hlavních oblastí: emise 

do ovzduší poškozující lidské zdraví a emise do vod. 

7.6.1. Zvyšování toxicity ovzduší poškozující lidské 

zdraví 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 19,269 kg látek podílejících se na 

vzrůstající toxicitě ovzduší agregovaných pomocí Pb ekvivalentu. Na zvyšování toxicity 

ovzduší z hlediska lidského zdraví bylo posuzováno 14 evidovaných skupin látek, z nichž má 

velmi důležitý vliv na zvyšování toxicity ovzduší chlor a jeho anorganické sloučeniny (29,6 % 

z toxických látek emitovaných do ovzduší), důležitý vliv má olovo a jeho sloučeniny (21,5 % 

z toxických látek emitovaných do ovzduší) a rtuť a její sloučeniny (16,1 % z toxických látek 

emitovaných do ovzduší), vliv ostatních látek je jen málo důležitý nebo nedůležitý. V rámci 

jednotlivých etap mají na emisi látek iniciujících kyselé atmosférické depozice podle tabulky 

34: 

- velmi důležitý vliv má výroba surového železa (41,1 % z celkové produkce látek 
zvyšujících toxicitu ovzduší) a výroba surové oceli (40,9 % z celkové produkce látek 
zvyšujících toxicitu ovzduší) a 

- důležitý vliv výroba ocelových konstrukcí (10,7 % z celkové produkce látek 
zvyšujících toxicitu ovzduší) 
 

V rámci výroby surového železa má na emise látek zvyšujících toxicitu ovzduší má podstatný 

vliv vlastní výroba (59,2 % z produkce Cl2, 97,8 % z produkce Pb a 65,3 % z produkce Hg 

v rámci etapy výroby surového železa), důležitý je i vliv spotřeby médií, vlivy dalších faktorů 

jsou nedůležité. U výroby surové oceli má na emise chloru velmi důležitý vliv spotřeby médií 

(49% z produkce Cl2 v rámci etapy výroby surové oceli) a důležité jsou i elektrické energie a 

přísad, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby surové oceli má na emise olova velmi 

důležitý vliv vlastní výroba (83,4 % z produkce Pb v rámci etapy výroby surové oceli), vlivy 

dalších faktorů jsou nedůležité. U výroby surové oceli má na emise rtuti velmi důležitý vliv 

spotřeby přísad (47,6 % z produkce Hg v rámci etapy výroby surové oceli) a důležité jsou i 

spotřeba médií a vlastní výroba, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. V rámci výroby 

ocelových konstrukcí má na emise Cl2 a Hg nejdůležitější vliv spotřeba nátěrových hmot 

(90% z produkce Cl2 a 97,3 % z produkce Hg v rámci etapy výroby ocelových konstrukcí), 

vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. V rámci výroby ocelových konstrukcí má na emise Pb 

nejdůležitější vliv spotřeba energie (67,1 % z produkce Pb v rámci etapy výroby surové oceli) 

a důležitý je i vliv spotřeby nátěrových hmot, vlivy dalších faktorů jsou nedůležité. 
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Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že na zvyšování toxicity ovzduší, 

která poškozuje lidské zdraví, má nejvýznamnější vliv vlastní spotřebou energie a 

spotřebou produktů, jejich výroba je energeticky náročná (média, feroslitiny, nátěrové 

hmoty) a důležitý je i vliv vlastní výroby u etapy výroby surové oceli. 

7.6.2. Zvyšování toxicity vodního prostředí 

Na 1 t ocelové konstrukce vyrobené v ČR připadá 2,994 kg látek podílejících se na 

vzrůstající toxicitě vodního prostředí agregovaných pomocí PNEC ekvivalentu. Na zvyšování 

toxicity vod bylo posuzováno 7 evidovaných skupin látek, z nichž má nejdůležitější vliv na 

zvyšování toxicity vod zinek a jeho anorganické sloučeniny (62,7 % z celkového množství 

látek podílejících se na zvyšování toxicity vod), důležitý vliv má měď a její sloučeniny (15,9 

% z celkového množství látek  podílejících se na zvyšování toxicity vod) a vliv ostatních látek 

je jen málo důležitý nebo nedůležitý. V rámci jednotlivých etap mají na emisi látek 

podílejících se na zvyšování toxicity vod podle tabulky 36: 

- nejdůležitější vliv výroba surové oceli (95,5 % z celkového množství látek 
podílejících se na zvyšování toxicity vod) 
 

V rámci výroby surové oceli je nevýznamnější spotřeba feroslitin (97,6 % - 99,6 % 

z celkového množství Zn a Cu v rámci etapy výroba surové oceli), vlivy dalších faktorů jsou 

nedůležité. 

  Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že na zvyšování toxicity vodního 

prostředí má nejdůležitější vliv především vlastní výroba feroslitin. 

7.7. Posouzení odchylek  

Informace, z kterých byly čerpány informace pro sestavení a zhodnocení životního 

cyklu výroby ocelových konstrukcí v ČR byly čerpány z primárních dat (výroba technických 

plynů, výroba stlačeného vzduchu, těžba a úprava hnědého uhlí, těžba a úprava lupku a výroba 

žáruvzdorných hmot a těžba a úprava vápence a výroba vápna, část informací z výroby 

feroslitin, výroba koksu, výroba surového železa, výroba aglomerátu, výroba surové oceli, 

výroba ocelových konstrukcí) a veškerá ostatní data byly převzata z informačních systémů 

provozovaných státem (databáze ČSÚ, IPPC a EIA) nebo z dokumentů vytvořených 

akreditovanými subjekty (EIA a IPPC dokumentace). Kvalita posuzovaných údajů může být 

označena jako dobrá (jedná se o veškerá primární data poskytnutá přímo výrobcem) až dobrá 

(veškerá ostatní dopočtená a odvozená data). 

Je zde rovněž důležité připomenout, že v rámci nejrůznějších výrob a těžeb, jsou 

produkovány i další výroby než výrobky hlavní. Vedlejší (druhotné) produkty jsou včetně 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  96 

procentuálního vyjádření vztaženého k celkové produkci druhotných produktů uvedeny 

v tabulce v rámci přílohy 20: 

 

 

těžba a 
úprava 

železné rudy 
[%] 

výroba 
železa 
[%] 

výroba 
oceli  
[%] 

výroba 
válcovaného 

materiálu 
[%] 

výroba 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 

užití 
ocelových 
konstrukcí 

[%] 
granulát 0,8 28,0 23,6 1,3 5,3 0,3 
kamenivo 0,1 14,0 7,7 0,7 0,6 0,1 
 sádrovec 0,1 1,3 2,7 0,4 1,8 0,1 
strusky, prach 
apod. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
Fe odpad 0,0 0,2 1,5 8,6 0,0 0,0 
barevné kovy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ostatní paliva 
(spalitelné odpady) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
celkem 1,1 43,6 36,0 11,0 7,8 0,4 

Tabulka 40: procentuelní množství druhotných výrobků v rámci jednotlivých etap životního 
cyklu výroba ocelových konstrukcí. 

 

Vzhledem k jednotné metodiky, by tedy měly být rozpočteny veškeré vlivy nejen na 

hlavní produkty, ale rovněž na tyto jednotné produkty, aby (podobně jako v případě elektrické 

energie) nevznikly z těchto druhotných produktů „absolutně čisté suroviny“ nezatížené 

žádnými vlivy. V případě vytváření životních cyklů však tento postup není běžný, a proto od 

něj bylo upuštěno. Je zde však tato možnost připuštěna a je i jedním z důvodu i proč byly 

veškeré vlivy v rámci analýz vyjádřeny procentuelně. 

Je tedy potřeba pamatovat na relativnost výsledků v rámci provedených analýz a chápat 

je jako celek. 

7.8. Závěr 

Na základě analýz bylo zjištěno, že převážná část vlivu pochází z výroby energie 

(tepelné a elektrické), ať již formou přímé spotřeby, která je součástí výrobního procesu dané 

etapy, nebo přeneseně prostřednictvím spotřeby produktu, jejichž výroba je energeticky 

náročná. Vlivy způsobené spotřebou energie jsou nejvýznamnějšími faktory v celém životním 

cyklu výroby ocelových konstrukcí v ČR. Proto se ukázalo klíčovým především vyjádření 

vlivu výroby energie, která je vyráběna především spalováním fosilních paliv, protože přesnost 

jejího kvantitativního vyjádření umožnila odhalit její vliv na celý posuzovaný cyklus. 

Zároveň může být konstatováno, že na produkovaném znečištění se významně 

podílí vlastní výroba (výroba surové oceli na příspěvku ke zvyšování toxicity ovzduší 

poškozující lidské zdraví, výroba surového železa v případě produkce skleníkových plynů a 

acidifikace) a některé spotřebované produkty: 
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- feroslitiny , které například mají nejdůležitější vliv v rámci zvyšování toxicity vod, a 

- nátěrové hmoty (jejichž vyjádření však ke složitosti problematiky výroby jednotlivých 

chemických sloučenin nepodchytilo zcela všechny významné emise s produkce). 

Pro územní České republiky může být konstatováno, že se na vlivech způsobených výrobou 

ocelových konstrukcí nejvíce podílí výroba spotřebované energie a výroba surové oceli a 

železa, protože výroba feroslitiny a rovněž i velká část výroby nátěrových hmot je 

uskutečňována mimo území ČR. 
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8. Verifikace údajů 

Bylo provedeno srovnání stanoveného životního cyklu (resp. jeho části) s daty 

z veřejně přístupného systému GEMIS a zároveň byla srovnána získaná data z jednotlivých 

etap životního cyklu s údaji s referenčních dokumentů vztahujícím se k dané problematice 

(výroba oceli, koksu, surového železa). Tyto analýzy byly provedeny za účelem kontroly 

informací, na základě kterých bylo pří sestavování životního cyklu vycházeno (srovnání 

informací poskytnutých příslušnými podniky), a zároveň pro kontrolu (alespoň části) 

vytvořeného životního cyklu (srovnání s údaji z databáze GEMIS). 

8.1. Porovnání měrných spotřeb a produkcí 

odpadů a emisí s dokumenty BAT 

 Měrné hodnoty z procesů výroby železa (příloha 16), oceli (příloha 17), koksu (příloha 

7 – tabulka 34), válcované oceli (příloha 18) a el. energie (příloha 1 – tabulka 14) byly 

porovnány s analogickými údaji o současných (tj. z „90 let“) spotřebách a emisích 

z referenčních dokumentů BREF: 

• výroba koksu, aglomerátu, surového železa a oceli s „Referenčním dokumentem o 
nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a oceli“ [48] 

• výroba válcované oceli s  „Referenčním dokumentem BREF o nejlepších dostupných 
technikách pro průmysl zpracování železných kovů“ [50] 

• výroba elektrické energie a tepla s Referenčním dokumentem BREF o nejlepších 
dostupných technikách pro velká spalovací zařízení“ [95] 

 
V rámci referenčních dokumentů jsou informace o spotřebách a produkcích 

odvozovány z údajů z několika podniků (provozovaných v původních 15 státech EU). Z toho 

důvodu jsou uváděny formou rozmezí (minimálních a maximálních hodnot). V ojedinělých 

případech byl k dispozici údaj jen od jednoho výrobce resp. jen údaj získaný zpracovateli 

dokumentu z literatury. Základním předpokladem pro srovnání bylo převedení srovnávaných 

hodnot a referenčních údajů na stejnou jednotku. Právě převod na společnou jednotku byl 

problematický především v případě emisí vztažených na jednotku množství spalin, produkce 

odpadní vody, emisích do vody (udané v jednotkách m3/MW resp. m3/MWt). V těchto 

případech muselo být od srovnání upuštěno, protože nebyl k dis pozici dostatek informací, aby 

mohly být odpovídající se hodnoty převedeny na společnou jednotku. Na druhé straně byla 

řada údajů, zejména z oblasti emisí, které nebyly získány pří sběru dat v rámci této disertační 

práce. V případě nemožnosti srovnání z uvedených důvodů, je tato skutečnost uvedena 

v poznámkách tabulky 41. 
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Zároveň nemohlo být provedeno srovnání hodnot z výroby tepla, protože hodnoty pro 

výrobu tepla byly v rámci této disertační práce převážně (včetně spotřeby paliv) odvozeny 

z hodnot výroby elektrické energie (příloha 1). 

Data, získaná v rámci této práce, byla srovnávána s  referenčními údaji (rozmezími), 

uvedenými v jednotlivých BREFF dokumentech, podle následujícího vzorce: 

 
100.

/ 15_

_

EU

ČRvýrobce

MAXMIN

MU
p =

 , [%] (24) 

 
kde    MU výrobce_ČR - údaj nám předaný výrobcem pro příslušnou technologii 
          MIN/MAX EU_15 - údaj z příslušného referenčního dokumentu BREF, pokud je údaji MU výrobce_ČR 

nižší než rozmezí hodnot v dokumentu BREF je použito minimum z rozmezí, jinak 
maximu z rozmezí hodnot 

          p - výsledný poměr účinků výrobce z ČR a EU 15, pokud je poměr menší než 100% 
je měrný účinek výrobce z ČR nižší než je minimum rozmezí v EU 15, pokud je 
poměr větší než 100% je měrný účinek výrobce z ČR vyšší než maximum 
rozmezí.  

 
Srovnávány byly následující hodnoty uvedené v uvedené v tabulce 41: 

výroba výčet srovnávaných veličin 

elektrická energie 
- energetická účinnost 
- podíl hnědouhlených a černouhlených elektráren na výrobě 
- produkce emisí (SOx, NOx, TZL, CO, HF, HCl) 

koksu 

- spotřeba koksárenského plynu, vysokopecního plynu, páry, černého uhlí, 
elektrické energie, stlačeného vzduchu, provozní vody 

- produkce koksu, koksárenského plynu, surového dehtu, surového benzolu, 
kapalné síry, odpadního tepla, odpadních vod, emise do ovzduší (benzen, 
amoniak, kyanovodík, kyselina sírová, metan, CO, CO2, NOx, SO2, TZL, PAU, 
sirovodík, VOC,  

aglomerátu 

- spotřeba koksárenského plynu, koksu, elektrické energie, stlačeného vzduchu, 
provozní vody, železné rudy, vratných odpadů, okují, výhozů, kovových 
recyklovaných odpadů, vápence, vápna, olivínu, 

- produkce odpadních vod, prachu z filtrů, kalu z odpadních vod, emise do 
ovzduší (fluor, chlor, chrom, kadmium, manganu, mědi, niklu, olova, CO, CO2, 
NOx, SO2, dioxiny, TZL, PAU, PCB, rtuť,  VOC, těžké kovy, vanad, zinek) 

surového železa 

- spotřeba koksárenského plynu, zemního plynu, vysokopecního plynu, páry, 
topných olejů, černého uhlí, koksu, elektrické energie, kyslíku, stlačeného 
vzduchu, provozní vody, železné rudy, Fe pelety, aglomerátu, kovových 
recyklovaných odpadů, vápna 

- produkce vysokopecního plynu, odpadních vod, hutní strusky, prachu z filtrů, 
kalu z odpadních vod, stavebního odpadu, emise do ovzduší (manganu, niklu, 
olova, CO, CO2, NOx, SO2, dioxiny, TZL, sirovodík) 

surové oceli 

- spotřeba zemního plynu, páry, koksu, elektrické energie, kyslíku, stlačeného 
vzduchu, provozní vody, železné rudy, surového Fe, kovové odpady, šrotu, 
feroslitin, vápna, dolomitu, žáruvzdorných materiálů, grafitových výrobků 

- produkce konvektorového plynu, Fe odpadu, hutní strusky, prachu z filtrů, 
stavebního odpadu, emise do ovzduší (benzen, TOC, flor, chlor, chlorbenzeny, 
chrom,kadmium, mangan, měď, nikl, olovo, CO, CO2, NOx, SO2, dioxiny, TZL, 
PAU, PCB, rtuť, zinek 

válcovaných 
materiálů 

- spotřeba koksáresnkého plynu, elektrické energie, provozní vody, olejů a maziv 
- produkce Fe odpadu, odpadních vod, kalu z odpadních vod, žáruvzdorného 

materiálu, emise do ovzduší  (CO, SOx, NOx, TZL, VOC) 
Tabulka 41: Výčet srovnávaných veličin. 
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Pokud se hodnoty získané v rámci této práce pohybovaly v rozmezí, definovaném 

příslušným referenčním dokumentem, nebyla jim dále věnována pozornost.V případě, že se 

získané hodnoty odchylovaly od daného referenčního rozmezí (maxima nebo minima) o více 

než 10% byla provedena analýza možných příčin (tabulka 42). 

 

Parametr Podíl – výrobce/BREF [%] Poznámka 
Výroba elektřiny v TE 

Podíl na výrobě  ČU: ČR: 49,4 EU: 8,7 
HU: ČR: 9,81 EU: 19,5 

Porovnání provedeno se 
vzorovými elektrárnami EU 15, 
hodnoty z ČR jsou tedy 
věrohodné 

Energ. účinnost  ČU: ČR: 37,1 EU: 41,2-45,3 
HU: ČR: 31,1 EU: 38,8-40 

Emise – SOx ČU: 592, HU: 528  

              NOx ČU: 486, HU: 664  
              TZL ČU: 168, HU: 123  
              HF                                                                    ČU: 383, HU: 241  
              HCl ČU: 256, HU: 3663  

Výroba koksu (srovnáváno s 11 koksovnami v EU) 
Spotřeba - KP AMO: 113 navzájem kompenzováno 
                 VP AMO: 90 
                 tepla AMO: 256  
                 stl. vzduchu AMO: 117  
Produkce tepla Není využíváno odpadní teplo ze suchého chlazení 
Odpady – OV AMO: 453 zřejmě v rozdílu započtení 

chladící vody 
Emise - NOx AMO: 43  
             TZL AMO: 146  
             PAU AMO: 67  
             ostatní emise C6H6, CH3, HCN, H2SO4, CH4, H2S a VOC nejsou u AMO vyčísleny 

Výroba aglomerátu (srovnáváno s 5 aglomeracemi v EU) 
spotřeba - el. energie AMO: 129 celkem s aglomerací v mezích 
                 stl. vzduchu AMO: 468  
                 kov. odpady AMO: 45 kompenzováno vyšší spotřebou 

Fe odpadu v ocelárně 
                 vápenec a  
přísady 

AMO: 58  

Odpady - OV AMO: 563 celková produkce OV z výroby 
aglomerátu a sur. Fe je v mezích 

                kal z OV AMO: 940 celková produkce kalů z výroby 
aglomerátu a sur. Fe je v mezích 

Emise - Cd AMO: 156  
             CO AMO: 75 kompenzováno vyššími emisemi 

z VP, celkové emise jsou v 
mezích 

             CO2 AMO: 84 
             NOx AMO: 48 
             SOx AMO: 63 
             ostatní emise HCFC, Cr, Mn, Cu, Ni, V, Zn nejsou u AMO vyčísleny 

Výroba surového železa (srovnáváno s 4 vysokými pecemi v EU) 
spotřeba tepla AMO:454 celková spotřeba energie je však v 

mezích 
               koksu AMO: 123 celková spotřeba ČU + koksu je 

však v mezích 
               el. energie AMO: 26 kompenzuje se s vyšší spotřebou 

v aglomeraci 
                stl. vzduchu AMO: 280  
                Fe rudy AMO: 130 celková spotřeba Fe rudy a pelet 
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je v mezích 
Parametr Podíl – výrobce/BREF [%] Poznámka 

Produkce elektřiny Není využívána tlaková energie VP na výrobu elektřiny 
Odpady – kal z OV AMO:70 celková produkce kalů z výroby 

aglomerátu a sur. Fe je v mezích 
Emise – CO AMO: 65  
             ostatní Emise Mn, Ni, H2S nejsou u AMO vyčísleny 

Výroba surové oceli (srovnáváno s 4 KKO a 4 EO v EU) 
Spotřeba – plynných paliv TP: 315, OBM: 962  
                  teplo OBM: 110, EOP: 655  
                  koks, černé uhlí OBM: 2067, EOP: 42  
                  el. energie TP: 212, OBM: 257, EOP: 159  
                  kyslíku TP: 157, OBM: 130  
                  stl. vzduchu TP: 367, OBM: 169  
                  šrotu OBM: 141 kompenzováno nižší spotřebou Fe 
                  feroslitiny, 
legury 

TP: 167, OBM: 213  

                   vápno OBM: 119  
Odpady – žáruvzd. materiál EOP: 409  
Emise - TOC EOP: 131  
              Cd EOP: 197  
              Pb TP: 208  
              CO2 TP: 167, OBM: 213  
              NOx TP: 1525, OBM: 57  
              SOx EOP: 236  
              PAU TP: 10340  
             ostatní emise Cr, Mn, Cu nejsou u TP, OBM vyčísleny 

Výroba válcovaných materiálů (počet závodů neudán) 
Spotřeba – paliv a tepla HPT: 151, MH: 80, ROR: 216, TPT: 

135, VTP: 111 
V BREF definováno zvlášť na 
jednotlivé technologické části 
(ohřev, odstraňování okují, 
válcovaní apod.), porovnání je 
obtížné a jen orientační 

                  el energie SJV: 112, ROR: 156 
                  provozní voda MH: 54, VTP: 22 
Odpad   -   Fe odpad všechny: 18-62 
                  žáruvzd. materiál všechny: 385-1326 
Emise - CO MH: 14 
              NOx MH: 51 
Tabulka 42: Srovnání hodnot získaných v rámci této práce s údaji z referenčních dokumentů. 

8.1.1. Analýza odchylek srovnávaných hodnot 

 Převážná část údajů o spotřebách a produkcích získaných od výrobců je v rozmezí 

podobných údajů „současných“ výrobců v EU. Může být tedy konstatováno, že výrobci v ČR 

vyrábějí stejné produkty většinou s vynaložením analogických měrných spotřeb surovin a 

energií a měrných emisí. 

8.1.1.1. Rozdíly z hlediska výroby elektrické energie  

V rámci srovnání vyplynuly rozdíly v průměrné energetické účinnosti, která je u 

českých elektráren na černé uhlí 37,1 % a hnědé uhlí 31,1 %. V porovnání se 

vzorovými elektrárnami v EU ve výši 41,2 %-45,3 % resp. 38,8 %-40 %, je tedy účinnost 

českých elektráren o 4,1 resp.7,7 %  nižší než definovaná minima EU. Dále jsou zde rozdíly v 

podílu výroby elektřiny z hnědého uhlí, která má nižší účinnost, je v ČR 49,4 % a v EU jen 8,7 
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%. Tato skutečnost způsobuje podstatně vyšší zatížení životního prostředí. Např. většina 

emisních faktorů je u českých elektráren podstatně (násobně) vyšší než u elektráren v EU – 

zejména emise SOx, NOx, HCl. Příčiny spočívají hlavně ve vyšší sirnatosti našeho hnědého 

uhlí, takže i odsířené elektrárny ČEZu mají vyšší emise SOx než elektrárny v EU. Navíc jsou 

odsířeny jen velké zdroje ČEZu, velká většina zdrojů mimo ČEZ, na černé i hnědé uhlí není 

vůbec odsířena. Odstranění ostatních emisí, zejména NOx, není taky, mimo několik fluidních 

kotlů v ČEZ, řešeno. 

8.1.1.2. Rozdíly z hlediska výroby železa, aglomerátu, oceli a válcovaného 

materiálu 

Většina hutních agregátů vykazuje v ČR vyšší měrné spotřeby paliv a energií než EU 15. 

Tato skutečnost může být způsoben následujícími faktory: 

- stáří agregátů, což se odráží v nižší účinnosti spalovacích procesů a v malé míře 
využívání odpadního tepla a energie  

- nižší obsah železa u rud nakupovaných z Ukrajiny a Ruska (zřejmě z důvodu tradice a 
ceny) 

- menší kapacity některých hutních agregátů – např. vysokých pecích, elektrických 
obloukových pecí, kyslíkových konvertorů, což má negativní vliv na většinu měrných 
ukazatelů spotřeb paliv energií i emisí 

- v návaznosti na stáří agregátů jsou v ČR více provozovány relativně zastaralé 
technologie výroby oceli v tandemových pecích a méně moderní technologie jako např. 
suché hašení koksu, velkoprostorové koksárenské baterie, expanzních turbín u 
vysokých pecí, využití odpadního tepla na válcovnách apod. 
 
Z analogických důvodů jsou u těchto agregátů vyšší měrné emise v ČR než 

v podobných zařízení v EU 15. Zejména jsou to emise kovů jako Cd, Cr, Cu, Zn aj. emise 

některých nebezpečných látek (viz tabulka 41) nejsou hutními závody v ČR vykazovány, i 

když jsou v EU 15 sledovány. 

U většiny hutních agregátů se vyskytují, oproti EU 15, poměrné vysoké měrné spotřeby 

kyslíku a stlačeného vzduchu a odpady žáruvzdorných materiálů. Jsou to suroviny, jejichž 

spotřeba na objem produkce je nízká, avšak jejich výroba je energeticky velmi náročná, a 

z toho důvodu by bylo vhodné věnovat pozornost také spotřebám těchto surovin. 

8.2. Srovnání vytvořené LCA s údaji z GEMIS 

Program GEMIS je výpočtový program, který umožňuje zjištění environmentálních a 

ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, 

opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších 

průmyslových oborech a dopravě. V rámci programu lze vytvářet analýzy produkce škodlivých 
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emisí a odpadů a nákladové analýzy metodikou LCA. Česká aplikace GEMIS CZ byla 

vytvořena společnou aktivitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a 

obchodu za finančního přispění rakouské vlády (Ministerstvo pro životní prostředí, mládež a 

rodinu). Vypracováním české aplikace byl pověřen CityPlan spol. s r.o. Garantem využívání 

programu GEMIS v ČR je od roku 1998 Česká energetická agentura, která hradí další 

aktualizaci české databáze.  

Databáze je nejdůležitější součástí programu a obsahuje informace o produktech, 

základních procesech a vzorových scénářích. Datový soubor je rozčleněn do čtyř skupin: 

- produkty (paliva, ostatní nosiče energie, materiály, prvotní zdroje energie a surovin), 
- procesy (těžba, přeměna energie a hmot, spalování, doprava, dispečer, manipulace s 

odpady), 
- scénáře (modelování případových studií prostřednictvím sestavování procesních 

řetězců), 
- reference (informace o původu dat). 

 
Datový soubor české verze GEMIS je založen na původním modelu Öko-Institutu a byl 

doplněn o údaje charakterizující paliva, materiály a technologické postupy používané v ČR. 

 Pro srovnání provedené v této práci byla použita data z databáze verze GEMIS 4.3, 

která vznikla v roce 2005. 

8.2.1. Příprava dat pro srovnání 

8.2.1.1. Stanovení srovnávaného životního cyklu v programu GEMIS 

Pro srovnání výsledků LCA byl převzat již vytvořený proces výroby oceli s názvem 

„kov\ocel konvertorovaná“. Tento proces byl analyzován na základě doporučení tvůrců české 

verze tohoto programu, protože se jedná o proces, v rámci kterého jsou použita data z ČR.  

Proces v rámci programu GEMIS je schematiky znázorněn v rámci obrázku 9 (v rámci 

názvu jednotlivých procesů je v závorce uveden název procesu, jak je pojmenován v programu 

GEMIS).  
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Obrázek 9: Schematické znázornění životního cyklu výroby oceli podle programu GEMIS. 
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V rámci životního cyklu jsou použita data z Öeko-Institut (Institute for applied Ecology), 

která jsou zde specifikována jako předběžné (odvozené) až dobré (primární) data a pocházejí 

z roku 1993 a 1995. Jednotlivé procesy jsou v rámci programu definovány následujícím 

způsobem. 

Těžba železné rudy 

V rámci programu jsou specifikovány 4 oblasti těžby železné rudy (Austrálie, Brazílie, 

Kanada a Švédsko). V případě všech těžeb se vychází ze získaných průměrných hodnot, které 

dle tvůrců v sobě obsahují těžbu včetně úpravárenských procesů (kromě výroby elektrické 

energie v rámci které je přihlíženo k podmínkám v dané oblasti (např. v případě Brazílie je 

výroba elektrické energie prováděna ve vodních elektrárnách). Při výpočtech je počítáno 

s průměrným obsahem Fe ve vytěžené rudě, který činí 65% Fe v rudě. 

Transport v rámci Brazílie 

Tento proces v sobě zahrnuje transport železné rudy z místa těžby do přístavu, který je 

uskutečňován železniční dopravou (naftovou) na vzdálenost 890 km. Data jsou vytvořena na 

základě odhadu. 

Transport rudy do Německa 

Podobně jako v případě těžby železné rudy se vychází z průměrných dat vycházejících 

z předpokladu, že se do Německa dováží 42,9 % železné rudy z Brazílie, 35,5 % z Norska a 

21,4 % z Kanady. Pro výpočet jsou použita odvozená data. 

 Výroba aglomerátu 

Na základě průměrných hodnot je v případě výrobě pelet vycházeno z následujícího 

poměru (na 1 000 kg pelet): 870 kg Fe rudy, 150 kg aditiv, 42 kg koksu, 8 kg reziduí, 900 kg 

vody. Pro výpočet jsou použita primární data. 

Výroba železa 

Data jsou zde označená jako odvozená a modifikovaná pro ČR (procesní řetěze je převzat 

z procesního řetězce vytvořeného pro Německo, ale jsou v něm česká data z výroby koksu a 

těžkého topného oleje, a těžeb vápence, slínu a černého uhlí). 

Výroba oceli 

Použitá data jsou označena jako nehotová (předběžná) a jedná se o procesní řetěz výroby 

v ČR a veškerá použitá data (kromě výroby žáruvzdorných materiálů) pocházejí z procesů 

probíhajících v ČR.  

 

V rámci programu si lze z vybraného (nebo i sestaveného) procesu jednoduchým 

způsobem provést LCIA v rámci následujících oblastí: 

1. skleníkové plyny, 
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2. plynné emise, 
3. pevné odpady, 
4. kapalné odpady, 
5. spotřeba surovin, 
6. spotřeba ploch, 
7. náklady, 
8. vlivy na zaměstnanost, 
9. bilance paliv, 
10. obrat. 

Pro účely této práce byly srovnávány oblasti 1,2,3,4,5 a 6. Ostatní (ekonomické údaje a bilance 

paliv) nemohly být pro nedostatek údajů analyzovány. 

8.2.1.2. Úprava inventarizační matice vytvořené z dat této práce 

Vzhledem k tomu, že procesem programu GEMIS je podchycena pouze část životního 

cyklu analyzovaného v rámci této práce, byla za účelem srovnání upravena data z vytvořené 

inventarizační matice (příloha 20). V rámci srovnání budou použita pouze data z těžby železné 

rudy, výroby železné rudy (včetně výroby pelet a aglomerátu) a výroby oceli. V rámci kapitoly 

5.9. byla upravena data tak, aby byly jednotlivé etapy vyjádřeny ve stejných jednotkách. (1 t 

vyrobené ocelové konstrukce). Pro účely srovnání byly stejnou metodikou upravena data 

z vytvořeného cyklu s hodnotami vypočtenými programem GEMIS, aby odpovídaly 1 t 

vyrobené oceli. Přepočtená inventarizační matice byla vytvořená následujícím způsobem: 

1. z tabulek v rámci příloh 15, 16 a 17, byly zjištěny měrné spotřeby materiálu 
z předchozích etap výroby oceli. Byly zjištěny následující spotřeby: 

a) pro výrobu 1 t surové oceli je spotřebováno kSO_Fe=0,669 t surového železa 
a kSO_ZR=0,005 t železné rudy 

b) pro výrobu 1 t surového železa je spotřebováno kFe_ZR=1,253 t železné 
rudy a kFe_ZP=0,215t pelet 

2. pro získání přepočtových koeficientů vlivů z jednotlivých etap na stejnou jednotku (1 t 
ocelových konstrukcí) byly zjištěné hodnoty upraveny vynásobením koeficientu etapy 
počítané a etapy následující: 

o pro převedení jednotky z etapy výroby surového železa (1 t surového železa) na 
1 t vyrobené oceli, byl použit koeficient 1a): 

o pro převedení jednotky z etapy těžba železné rudy (1 t železné rudy) na 1 t 
vyrobených oceli, byly vynásobeny koeficienty 1a) a vzhledem k tomu, že se 
železná ruda objevuje ve více etapách a skládá se ze 2  částí (těžba a úprava 
železné rudy a výroba pelet) musela být upravena data z této etapy podle 
vzorce: 
 

 ZPFeVPZRFeZRSOTFeFe kVMkkVMk ___ )( ⋅++⋅=  (25) 
   
  kde  kFe - počítaný koeficient 
   VMTFe - výsledné měrné hodnoty z těžby železa (viz příloha 15) 
   VMVP - výsledné měrné hodnoty z výroby pelet (viz příloha 15) 
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Výsledkem byly koeficienty převádějící jednotky z etap těžba železné rudy27 a výroba 

surového železa na stejnou jednotku 1 t vyrobené oceli (tabulka 43).  
 

etapa 
výroba 

surového 
železa 

těžba železné rudy 
výroba 
pelet 

těžba železné 
rudy 

přepočtový 
koeficient 

0,699 0,876 0,699 

Tabulka 43: Přepočtové koeficienty stanovených výrob převádějící vlivy jednotlivých etap 
na stejnou jednotku (1 t vyrobené oceli). 

 
Vynásobením vlivů jednotlivých etap vypočtenými koeficienty byla vytvořena upravená 

inventarizační matice, která obsahovala pouze 3 srovnávané etapy, jejichž hodnoty byly 

vztaženy ke stejné jednotce 1 t vyrobené oceli. 

8.2.2. Výsledky srovnání s programem GEMIS 

V rámci srovnání bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Bylo srovnáváno 34 hodnot (4 

údaje vztahující se k odpadům, 6 hodnot vztahujících se ke spotřebě surovin, 22 hodnot 

vztahujících se k emisím do ovzduší, vliv na zaměstnanost a zábor půdy). Srovnávány byly 

hodnoty z upravené inventarizační matice podle kapitoly 8.1.1.2 a hodnoty z vytvořeného 

scénáře doporučeného procesu „kov\ocel konvertorovaná“. 

8.2.2.1. Produkce odpadů 

V rámci odpadů byly srovnávány následující produkce, které byly v rámci programu 

GEMIS zahnuty v kategoriích pevné a kapalné odpady: 

- hlušina 
- popílek 
- sádrovec 
- kal z odpadních vod 

 
Vzájemný poměr jednotlivých odpadů je uveden v grafu 10 a jejich kvantifikace je uvedena 

v tabulce 44: 

 

                                                 
27 V případě železné rudy bylo počítáno s oběma částmi této etapy. 
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Graf 10: Srovnání dat z vytvořeného životního cyklu s daty programu GEMIS (produkce 

odpadů) 
 
odpady data z vytvořeného životního 

cyklu [kg] 
data z GEMIS 

[kg] 
hlušina 3 501,76 3 751,56 
popílek 117,44 19,97 
 sádrovec  39,70 4,36 
kal z odpadních vod (nekovový) 63,59 0,05 
celkem 3 722,49 3 775,95 

Tabulka 44: Kvantifikace jednotlivých druhů odpadů 

 

Srovnávaná celková množství se liší pouze o 1,4 %. Výraznější rozdíly jsou ve 

vzájemných poměrech jednotlivých odpadů. Nejméně se lišily produkce hlušiny, kde činil 

rozdíl 6,6 %. Produkce popílku a sádrovce se lišily o 80% (ale odpovídaly si řádově). Největší 

rozdíly byly zaznamenány v produkci kalů, kde se hodnoty lišily o 3 řády. Tato odlišnost byla 

způsobena interpretací hodnot, protože v rámci této práce byla do kalů zahrnuta i hlušina 

vznikající při zvyšování koncentrace železa v rámci peletizace. 

8.2.2.2. Spotřeba surovin 

V rámci srovnání spotřeb byly srovnávány 2 základní kategorie, jak jsou definovány 

programem GEMIS: 

- spotřeba obnovitelných28 a 
- neobnovitelných zdrojů 

Vzájemný poměr jednotlivých odpadů je uveden v grafu 11 a jejich kvantifikace a detailní 

specifikace uvedených kategorií je uvedena v tabulce 45: 

                                                 
28 V rámci programu GEMIS je do spotřeby neobnovitelných zdrojů zahnuta i spotřeba vzduchu, v rámci této 
práce však nebyla hodnocena, proto není do celkové bilance zahnuta. 
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Graf 11: Srovnání dat z vytvořeného životního cyklu s daty programu GEMIS (spotřeba 

neobnovitelných zdrojů) 
 

surovina 
data z vytvořeného životního cyklu data z GEMIS 
množství [kg] specifikace množství [kg] specifikace 

neobnovitelné zdroje 
zemní plyn 76,562 zemní plyn 0,20346 zemní plyn 
ropa 15,577 ropa 0,0029408 ropa 

rudy 
476,598 

železná ruda, 
ostatní rudy 1344,6402 

bauxit, měď, 
železná ruda 

šrot 6,216 Fe odpad 181,050 šrot 

ostatní 1 828,169 

černé a hnědé uhlí, 
vápenec, jíl, ostatní 
suroviny (NaCl, 
síra) 

456,360 

písek, slín, 
vápenec, NaCl, 
síra, jíl, kámen, 
vápenec, minerály 

celkem  2 403,122 1 982,257 
obnovitelné zdroje 

voda 48 167,463 
provozní a pitná 
voda 

25 086,897 
voda 

Tabulka 45: Kvantifikace a detailní specifikace uvedených spotřeb 

 

Srovnávaná celková množství spotřebovaných surovin se liší o 17,5 % v případě 

neobnovitelných zdrojů a o 47,9 % v případě spotřeby vody. Výrazné jsou rovněž rozdíly 

v rámci poměru jednotlivých kategorií. Tyto značné rozdíly jsou způsobeny rozdíly 

v detailnosti provedených analýz (v rámci této práce jsou zpracovávána detailnější data o 

spotřebách a produkcích) a rovněž v způsobu vyjádření jednotlivých spotřeb. V rámci této 

práce jsou spotřeby zdrojů vyjádřeny ve formě spotřeby čistých surovin (např. železná ruda 

obsahující 100% podíl železa, atd.), kdežto v případě programu GEMIS jsou hodnoty 

vyjádřeny v podobě vytěžené horniny (např. Fe ruda ze Švédska má 48,6 % Fe v rudě a 

z Ukrajiny 34,19 % Fe v rudě).  
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8.2.2.3. Vliv na zaměstnanost a zábor půdy 

V rámci vlivu na zaměstnanost byly srovnávány hodnoty přímého vlivu na zaměstnanost 

a zábor ploch. Srovnávané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 46. 

 

 data z vytvořeného životního 
cyklu data z GEMIS 

plocha [m2] 1 646,332 2160,49 
zaměstnanost [osoby] 3,789 1,035 

Tabulka 46: Srovnání vlivů na zaměstnanost a zábor půdy 

 

Z uvedených hodnot vyplývá, že v případě záboru půdy se srovnávané hodnoty liší o 

23,8 % a v případě zaměstnanosti jsou námi získané hodnoty 3x větší.  

8.2.2.4.  Emise do ovzduší 

V rámci produkce emise do ovzduší bylo srovnáváno 19 znečišťujících látek a 3 

základní míry vlivů: 

- na skleníkový efekt 
- na acidifikaci 
- na tvorbu fotochemického ozónu 

 

V rámci analýz jednotlivých látek: 

- 32% srovnávaných látek se lišilo maximálně o 50% (metan, CO, CO2, NOx, SOx, flor a 
anorganické sloučeniny), 

- 36% analyzovaných látek se lišilo o 1-2 řády (amoniak, chlor, chrom, NMVOC, olovo, 
TZL, rtuť) a 

- 36% srovnávaných látek se lišil o více než 2 řády (arsen, kadmium, nikl, dioxiny, PAU, 
sirovodík) 

 

Při srovnání vlivů byly prováděny detailnější analýzy. 

Srovnání vlivu na skleníkový efekt 

Na tomto vlivu se podílí 4 základní látky (CO2, metan, N2O a 

hydrochlorofluorouhlovodíky), které jsou agregovány pomocí tzv. CO2-ekvivalentu (viz 

kapitola 6.2.3.). Celková agregovaná množství v rámci programu GEMIS a v rámci analýz 

vycházejících z této práce se lišila o 4,1 %. Vzájemný poměr jednotlivých látek je uveden 

v grafu 12 a detailní analýza jejich procentuelního zastoupení v tabulce 47: 
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Graf 12: Srovnání dat z vytvořeného životního cyklu s daty programu GEMIS (skleníkový 

efekt) 
 

vnášené látky koeficient 
data z vytvořeného životního cyklu [kg] 

GEMIS 
[kg] těžba a úprava 

železné rudy 
výroba 
železa 

výroba 
oceli 

celkem 

CO2 1 1,99 44,28 46,10 92,37 87,17 
Metan (jako CH4) 23 0,09 5,11 2,43 7,63 12,53 
Hydrochlorofluoro-
uhlovodíky 818,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N2O  0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
celkem 2,08 49,39 48,53 100,00 100,00 

Tabulka 47: Detailní analýza procentuelního zastoupení látek podílejících se na skleníkovém 

efektu 

 

Srovnávané hodnoty si v rámci agregací pomocí CO2-ekvivalentu odpovídají, pouze se 

liší ve svých vzájemných poměrech o cca 5%.  

Na základě LCIA  provedené v rámci této práce bylo zjištěno, že na produkci 

skleníkových vlivů se podílí především výroba surového železa (která v sobě zahrnuje i 

výrobu aglomerátu) a oceli, v rámci které je velmi důležitý především vliv spotřebované 

energie. 

V případě programu GEMIS  byly jako velmi důležité vyhodnoceny vlivy: vlastní 

výroba železa a výroba aglomerátu, které je dle programu podílí na emisi CO2 z 76,3 % 

v rámci celého hodnoceného cyklu a těžba a úprava černého uhlí, která se podílí na emisi 

metanu z 93,6 % v rámci celého hodnoceného cyklu. 

Srovnání vlivů  na tvorbu kyselých dešťů 

Na tomto vlivu se podílí 5 základních látek (oxidy síry, oxidy dusíku, amoniak, fluor a 

chlor), které jsou agregovány pomocí tzv. SO2-ekvivalentu (viz kapitola 6.2.4.). Celková 

agregovaná množství v rámci programu GEMIS a v rámci analýz vycházejících z této práce se 
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lišila o 11,8 %. Vzájemný poměr jednotlivých látek je uveden v grafu 13 a detailní analýza 

jejich procentuelního zastoupení v tabulce 48: 

 

Graf 13: Srovnání dat z vytvořeného životního cyklu s daty programu GEMIS (acidifikace) 
 

vnášené látky koeficient 
data z vytvořeného životního cyklu [kg] 

GEMIS 
[kg] těžba a úprava 

železné rudy 
výroba 
železa 

výroba 
oceli 

celkem 

Čapvek/amoniak (jako NH3) 1,60 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 
Oxidy síry (SOx/SO2) 1,00 1,59 31,90 32,31 65,80 52,32 
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 0,70 1,16 13,93 18,05 33,14 47,61 
Fluor a anorganické 
sloučeniny (HF) 1,60 0,03 0,08 0,13 0,24 0,01 
Chlor a anorganické 
sloučeniny (HCl) 0,88 0,11 0,37 0,32 0,79 0,06 
celkem 2,89 46,30 50,81 100,00 100,00 

Tabulka 48: Detailní analýza procentuelního zastoupení látek podílejících se na acidifikaci 

 

Srovnávané hodnoty si v rámci agregací pomocí SO2-ekvivalentu odpovídají, pouze se 

liší ve svých vzájemných poměrech o cca 14%.  

Na základě LCIA  provedené v rámci této práce bylo zjištěno, že na produkci 

skleníkových vlivů se podílí především výroba surové oceli (vliv je v tomto případě tvořen 

především spotřebou energie) a vlastní výroba železa (včetně výroby aglomerátu). 

V případě programu GEMIS  byly jako důležité vyhodnoceny vlivy: lodní přepravy 

vytěžené Fe rudy (tvoří 35,3 % emisí SO2 a 29,07 % emisí NOx z celého životního cyklu), 

výrobou železa (26,8 % emisí SO2 a 19,15 % emisí NOx z celého posuzovaného cyklu) a 

výrobou koksárenského plynu (8,7 % emisí SO2 a 14,6 % emisí NOx z celého posuzovaného 

cyklu). 
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Srovnání potenciálů tvorby fotochemického smogu 

Na tomto vlivu se podílí 4 základní látky (CO, metan, oxidy dusíku a NMVOC), které 

jsou agregovány pomocí tzv. TOPP-ekvivalentu (TOPP = tropospheric ozone precursor 

potential -potenciál původců troposférického ozónu) resp. ekvivalent etylenu29. Jedná se o 

přepočet potenciálu těkavých organických látek k tvorbě ozonu v závislosti na jejich struktuře 

a reaktivitě (POCPs – Photochemical ozone creation potentials).  

 
 ZLZLtotal APPOCPPOCP ⋅Σ= , (26) 

 
kde        POCPtotal - celkové množství emitovaných látek způsobujících tvorbu fotochemického ozónu 

přepočtených na TOPP- ekvivalent 
POCPZL - potenciál tvorby fotochemického ozónu (převodní koeficient umožňující 

přepočet stanovených druhů látek na TOPP-ekvivalent) 
APZL - absolutní množství jednotlivých druhů látek rozdělená do jednotlivých etap 

životního cyklu 
 
Tento výpočet byl oproti ostatním vlivům (skleníkový efekt a acidifikace) proveden 

v rámci této práce dodatečně, za účelem srovnání získaných údajů s programem GEMIS. 

Celková agregovaná množství v rámci programu GEMIS a v rámci analýz 

vycházejících z této práce se lišila o 32,9 %. Vzájemný poměr jednotlivých látek je uveden 

v grafu 12 a detailní analýza jejich procentuelního zastoupení v tabulce 49: 

 
Graf 14: Srovnání dat z vytvořeného životního cyklu s daty programu GEMIS (tvorba 

fotochemického smogu) 
   

                                                 
29 Tímto způsobem je definován jednak v rámci legislativy ( ČSN EN ISO 14047 Environmentální 
management –Posuzování životního cyklu – příklady aplikace ISO 14042) a jednak v rámci použitého 
BREFF dokumentu o ekonomii a mezisložkových vlivech [85]. 
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vnášené látky koeficient 
data z vytvořeného životního cyklu [kg] 

GEMIS 
[kg] těžba a úprava 

železné rudy 
výroba 
železa 

výroba 
oceli 

celkem 

Oxid uhelnatý (CO) 0,110 0,01 28,84 13,22 42,07 34,33 
Metan (jako CH4) 0,014 0,02 1,13 0,54 1,68 1,93 
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 1,220 1,97 23,58 30,57 56,12 61,26 
Nemethanové těkavé organické 
sloučeniny (NMVOC) 1,000 0,01 0,04 0,08 0,13 2,48 
celkem 2,01 53,59 44,40 100,00 100,00 

Tabulka 49: Detailní analýza procentuelního zastoupení látek podílejících se na tvorbu 
fotochemického smogu 

 

Poměr jednotlivých vnášených látek si v rámci agregací pomocí TOPP-ekvivalentu 

odpovídají, pouze se liší ve svých vzájemných poměrech o cca 5-7%. 

Na základě LCIA  provedené v rámci této práce bylo zjištěno, že na produkci 

skleníkových vlivů se podílí především vlastní výroba železa (včetně výroby aglomerátu) a 

vlastní výroba oceli. 

V případě programu GEMIS  byly jako důležité vyhodnoceny vlivy: vlastní výroba 

oceli (42,5 % emisí CO z celého životního cyklu), vlastní výroba surového železa včetně 

aglomerátu (42,5 % emisí CO a 19,1 % emisí NOx z celého životního cyklu) a lodní doprava 

(29,1 % emisí CO z celého životního cyklu). 

8.3. Závěry 

Výsledky srovnání informací poskytnutých výrobci za účelem vyhotovení životního 

cyklu ocelových konstrukcí v rámci této práce s příslušnými hodnotami z referenčních 

dokumentů, byly shledány jako velmi dobré. Většina srovnávaných hodnot se pohybovala 

v rozhraní definovaném příslušnými referenčními dokumenty. Výrazněji se odlišovaly 

především měrné spotřeby energií a paliv a s tím související emise. Příčinou vyšších hodnot 

poskytnutých výrobci (oproti výrobcům z EU) je nižší účinnost používaných technologií. 

Výsledky srovnání spotřeby surovin, produkce odpadů, jednotlivých vlivů (na 

zaměstnanost, skleníkového efektu, acidifikace a působení fotochemického smogu) vytvořené 

LCA s údaji z programu GEMIS, jsou velmi dobré. Podíl srovnávaných látek v rámci 

jednotlivých vlivů si odpovídala, a rovněž identifikace hlavních emitentů je shodná. V rámci 

srovnávaných hodnot se objevují rozdíly, které jsou způsobeny především 2 následujícími 

faktory: 

- velmi detailní vyjádření znečištění v rámci této práce 
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- rozdíly ve vzdálenosti dopravy vytěžené železné rudy (v případě programu GEMIS je 

počítáno s lodní dopravou z Brazílie a v rámci této práce je počítáno s elektrickou 

železniční dopravou z Ukrajiny a Švédska30) 

Na základě srovnání obou životních cyklů může být konstatováno, že i přes odlišnosti obou 

cyklů, lze na základě LCIA jednotlivých hodnocených cyklů vyvodit stejné závěry: 

- z hlediska podílu jednotlivých znečišťujících látek na definovaných vlivech a rovněž 

- z hlediska identifikace hlavních emitentů látek způsobujících hodnocené vlivy. 

Program GEMIS byl na základě výsledků srovnání shledán jako velmi dobrý nástroj pro 

ověřování výsledků provedených LCA analýz (a to i v případě „podobných“ cyklů, které 

nejsou totožné), a zároveň i napomáhá přesněji definovat konkrétní dílčí procesy emitující 

sledované látky. Vysoká detailnost analýz prováděných programem je však omezujícím 

faktorem pro množství analyzovaných dat v jednotlivých procesech, což klade velké nároky na 

odbornost uživatele při jejich interpretaci.  

                                                 
30 Elektrická železniční doprava emituje o ¼ méně emisí než lodní naftová doprava (viz příloha 4). 
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9. Shrnutí 

Pro příjímání dobrých rozhodnutí je nezbytné disponovat dobrou informovaností, a 

hlavním cílem této práce bylo poskytnout informace o výrobě ocelových konstrukcí v ČR 

v maximální možné míře. Z toho důvodu byla pro vypracování životního cyklu ocelových 

konstrukcí použita maximálně detailní data a rovněž byla dodržena zásada maximální 

transparentnosti v případě úpravy a dopočtu použitých informací. Při tvorb ě životního 

cyklu bylo postupováno v souladu s příslušnou legislativou, a byly provedeny všechny 

stanovené povinné fáze posuzování životního cyklu produktu: definice cílů a rozsahu 

(kapitola 4), inventarizační analýza (kapitola 5), analýza vlivů na životní prostředí 

(kapitola 6), a vyhodnocení (kapitola 7). Při zhotovování životního cyklu byly hodnoceny 

následující etapy: 

- těžba a úprava železné rudy, výroba aglomerátu a surového železa, výroba surové oceli, 

výroba válcovaného materiálu, výroba ocelových konstrukcí, užívání a údržba 

ocelových konstrukcí, likvidace ocelových konstrukcí. 

Životní cyklus byl vytvořen z primárních dat (poskytnutých přímo výrobci) a sekundárních 

dat, přičemž sekundární data byla převzata z informačních databází provozovaných 

ministerstvem životního prostředí (EIA databáze) a ministerstvem průmyslu a obchodu 

(IPPC databáze, Referenční dokumenty).  

Pro zachování stejné detailnosti údajů vytvořeného cyklu byly stejně podrobně 

vytvořeny životní cykly vedlejších produktů (vstupujících do posuzovaného životního 

cyklu). Za tímto účelem byly sestaveny zjednodušené (avšak stejně detailní z hlediska spotřeby 

a produkcí) životní cykly:  

- vlivu výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí 

- vlivu těžby, dopravy a zpracování ropy na životní prostředí  

- vlivu těžby a dopravy zemního plynu na životní prostředí 

- vlivu těžby černého a hnědého uhlí na životní prostředí 

- vlivu těžby a zpracování uranu na životní prostředí 

- vlivu výroby koksu a koksárenského plynu (koksárenských produktů) na životní 

prostředí 

- vlivu těžby vápence a jeho úpravy na vápno na životní prostředí 

- vlivu výroby médií (kyslíku, dusíku, argonu, stlačeného vzduch, generátorového plynu, 

acetylénu a demineralizované vody) na životní prostředí 

- vlivu výroby žáruvzdorného materiálu a s tím související těžbou lupku na životní 

prostředí 
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- vlivu výroby přísad (feroslitiny, karbidu vápníku) na životní prostředí 

- vlivu výroby organických a anorganických látek na životní prostředí 

- vlivu automobilové a železniční dopravy na životní prostředí. 

Popis tvorby jednotlivých životních cyklu je detailně popsán v přílohách 1 – 13. Při 

tvorbě těchto cyklů byla významná pozornost věnována základním komoditám 

(elektrické energie a tepla, ropě, zemním plynu, černého a hnědého uhlí) což byl jeden 

z dílčích cílů této disertační práce.   

 V rámci 5. kapitoly této práce věnované inventarizační analýze byla představena 

metodika pro přepočet celkových měrných produkcí a spotřeb všech posuzovaných 

oceláren a válcoven. Na základě přepočtů uvedených v rámci této práce byly získány údaje o 

spotřebách a produkcích, které přesně kopírují spotřebovaný sortiment pro výrobu 

ocelových konstrukcí. 

Na základě analýz vytvořeného životního cyklu, provedených v rámci 6. kapitoly, 

bylo zjištěno, že převážná část vlivu pochází z výroby energie (tepelné a elektrické), ať již 

formou přímé spotřeby, která je součástí výrobního procesu dané etapy, nebo přeneseně 

prostřednictvím spotřeby produktu, jejichž výroba je energeticky náročná. Zároveň bylo 

konstatováno, že na produkovaném znečištění se významně podílí i vlastní výroby 

(výroba surové oceli na příspěvku ke zvyšování toxicity ovzduší poškozující lidské zdraví, 

výroba surového železa v případě produkce skleníkových plynů a acidifikace). 

 V 8. kapitole této práce je provedena verifikace použitých informací, která tvoří 

jeden z dílčích cílů této disertační práce. Toto ověření probíhalo ve 2 úrovních. Za prvé 

byla srovnávána data poskytnutá provozovateli válcoven, oceláren, železáren a koksoven 

a data používaná pro výpočet vlivu výroby elektrické energie a tepla s odpovídajícími 

hodnotami z referenčních dokumentů. Součástí tohoto srovnání byla i analýza rozdílů 

v rámci srovnávaných hodnot. Většina srovnávaných hodnot se pohybovala v rozhraní 

definovaném příslušnými referenčními dokumenty. Výrazněji se odlišovaly především měrné 

spotřeby energií a paliv a s tím související emise. Příčinou těchto vyšších hodnot (oproti EU) je 

nižší účinnost používaných technologií. 

V rámci 8. kapitoly byly rovněž srovnány výsledky LCIA vytvořeného cyklu 

s odpovídajícími hodnotami vypočtenými programem GEMIS, což byl jeden z dílčích cílů 

této disertační práce. S programem GEMIS byly srovnávány 4 základní oblasti: spotřeby 

surovin, produkce odpadů, vliv na zaměstnanost a zábor půdy a emise do ovzduší (především 

skleníkové plyny, látky způsobující kyselé deště a fotochemický smog). Výsledky srovnání 

byly velmi dobré, podíl srovnávaných látek v rámci jednotlivých spotřeb, produkcí a vlivů si 

odpovídal, a rovněž identifikace hlavních emitentů byla shodná. 
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Dalším z dílčích cílů této práce bylo vytvoření velkoformátových grafických 

příloh, které jsou vloženy v kapse této disertační práce. Velkoformátové přílohy mají velmi 

dobrou vypovídací schopnost o materiálových a energetických vstupech a výstupech, a proto je 

vhodné použít je při výuce.  
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