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Příloha č. 1 
 

Vliv výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí: 
- zdroje a popis dopočtení dat 

 
Tabulka 14 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby elektrické energie a tepla 
na životní prostředí je vložena v kapse této disertační práce.  
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Vliv  výroby elektrické energie a tepla na životní prost ředí 

Elektrická energie je významným vstupem, který je součástí všech etap životního cyklu 
produktů z oceli. Při výrobě elektrické energie dochází ke spotřebě zdrojů, produkci druhotných 
produktů, odpadů a emisím škodlivých látek. 

Elektrická energie je v ČR vyráběna především v tepelných elektrárnách, které 
produkují společně s elektrickou energií i energii tepelnou. Nezapočtením části znečištění a 
spotřeby surovin pro výrobu tepla by se z tohoto produktu stala absolutně „čistá“ surovina, a tím by 
se výrazně znevýhodnila výrobu tepla jakýmkoliv jiným způsobem. Zároveň na trhu s elektrickou 
energií figurují teplárny, které se budují hlavně za účelem produkce tepla a elektrická energie je 
jejich vedlejším produktem. Proto byla zjišťována data reprezentující obě tyto komodity 
(elektrickou i tepelnou energii). 

Z ČSÚ byly získány spotřeby surovin vztahujících se k výrobě elektrické energie i tepla, z 
ERU byly převzaty údaje o produkci elektrické energie z různých zdrojů a z databáze 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) bylo zjištěno množství a druh 
znečištění emitovaný jednotlivými zdroji. Tímto způsobem byla získána data na úrovni vstupů a 
výstupů (znečištění). 

V rámci práce bude počítáno s elektrickou a tepelnou energií vyrobenou a spotřebovanou 
v rámci České republiky. 

Postup získávání, dopočtení a úpravy dat 

Postup získávání dat pro ohodnocení vlivu výroby elektrické energie a tepla byl rozdělen 
do 7 kroků: bilance výroby elektřiny, bilance výroby tepla, výpočet znečištění, výpočet spotřeby 
paliv, výpočet spotřeby dalších surovin, výpočet dopravních účinků a výpočet celkových a 
měrných účinků. 

Bilance výroby elektřiny 

V rámci České republiky bylo v roce 2006 vyrobeno 84 361 GWh [7] elektrické energie - 
EΣČR, a pro vlastní spotřebu pro tuto výrobu činila 6 477 GWh [7] elektrické energie – EVSΣČR . 
Elektrárny tedy opustilo celkem 77 884 GWh (Evyr): 
 

ČRVSČRvyr EEE ΣΣ −=  [GWh] (1) 

 
Do celkové bilance byl na základě doporučení ČSÚ započten i rozdíl mezi dovozem (Eimport 

= 11 465,6 GWh a vývozem elektrické energie ( Eexport = 24 097,0 GWh), který činí (Enetto = 
12631,4 GWh): 

 
 ortimportvyrnetto EEEE exp−+=  [GWh] (2) 

 
Celkové množství vyprodukované energie se tak snížilo na 65 252,7 GWh. 

Při rozvodu energie dochází vlivem 2 faktorů k dalším ztrátám[7]: 
- ztráty v sítích ( EZsítě = 4 885 GWh) 
- spotřeba na přečerpávání v přečerpávacích vodních elektrárnách (EZpřečerPVE = 946 GWh) 

Výsledný součet všech ztrát činí 5 831 GWh (EZΣČR): 
 

 přřečerPVEsítěČR EZEZEZ +=Σ  [GWh] (3) 
 
Ke konečnému spotřebiteli v ČR se dostává 59 421 GWh (Eodb), což činí 70,44 % z celkově 
vyrobené energie: 

 
ČRnettoodb EZEE Σ−=  [GWh] (4) 
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Tento výpočet byl proveden proto, aby nebyly emise vztahovány ke ztrátám, které vznikají při 
rozvodu a transformaci energie. Údaje o konečné spotřebě elektrické energie Eodb byl pak dále 
použit jako základ pro výpočet měrných spotřeb, produkcí a emisí z výroby elektrické energie. 

Bilance výroby tepla 

Pro stanovení poměrů spotřeb surovin a energií, produkce odpadů, emisí mezi výrobou 
elektrické energie a tepla bylo vycházeno z dat ČSÚ o tepelné energii v ČR v roce 2006 (tabulka 
1). 
 
 označení Bilance tepla [TJ/r] 
výroba tepla celkem Tvyroba 971 692 
vlastní spotřeba v kotelně TSVK 27 977 
dodávky tepla na prahu kotelny TDTPK 943 715 
spotřeba tepla na výrobu elektřiny TSVE 735 312 
v tom - spotřeba tepla v JE TSVEje 277 0 
          - spotřeba tepla na výrobu elektřiny bez JE TSVEost 457 742 
dodávka tepla pro rozvod Trozvod 208 403 
vývoz tepla TVT 125 
ztráty v rozvodu TZVR 18 805 
konečná spotřeba pro rozvod tepla (dodávka odběratelům) Todb 189 473 

Tabulka 1: Bilance tepelné energie v roce 2006. 
 
Odečtením vlastní spotřeby tepla v kotelně (TSVK ) od celkové výroby tepla v ČR (Tvyroba) 

byla zjištěna dodávka tepla „na prahu kotelny“1 TPK. To se pak člení na spotřebu tepla pro výrobu 
elektřiny (TSVE) a dodávku tepla pro rozvod (Trozvod) z čehož byl následně vypočten procentuelní 
podíl spotřeby tepla pro výrobu elektrické energie (RPE) resp. výrobu tepla (RPT): 
 

 100⋅
+

=
SVEostrozvod

SVEost
E TT

T
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  100⋅
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T TT
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Výsledný procentuelní podíl:  

- spotřeby tepla na výrobu elektřiny - RPE  = 68,72 %  
- spotřebu tepla pro rozvod tepla -  RPT  = 31,28 % 

 
Pro zjištění konečné spotřeby tepla pro rozvod (spotřeba tepla u odběratelů) v ČR (Todb) 

bylo nutné dodané teplo pro rozvod  Trozvod  očistit ještě od ztrát v rozvodech (TZVR) a dodávky 
tepla pro export (TVT): 
 VTZVRErozvododb TTTT −−=                         [TJ/r]    (6) 

 
Údaj o konečné spotřebě tepla (Todb) je pak v dalších částech práce použit jako základ pro 

výpočet měrných spotřeb, produkcí a emisí z výroby tepla. 

Výpočet znečištění 

Emise vznikající při produkci elektrické energie a tepla, byly získány z databáze 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), který v sobě obsahuje informace o 
emisích do ovzduší, vody a půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek. Tento registr byl zřízen na 
základě zákona č. 435/2006 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
                                                 
1 teplo, které je očištěné od spotřeby pro svou vlastní výrobu 
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registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). V rámci registru 
jsou na základě přílohy č. 1 zákona č. 435/2006 Sb., definována pouze „spalovací zařízení o 
jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW“ což jsou zvláště velké zdroje. V rámci evidence 
jsou zdroje evidovány podle OKEČ čísel, pro výpočet emisí z energetických a tepelných zdrojů 
byla použita data ze všech 4 skupin evidovaných zdrojů: 

 
 

OKEČ odvětví 
40 00 00 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 
40 10 00 Výroba a rozvod elektřiny 
40 30 10 Výroba a rozvod páry a teplé vody 
40 30 00 Výroba a rozvod tepelné energie 

Tabulka 2: Vybraná odvětví OKEČ 
 
Za rok 2006 je v rámci registru evidováno 65 zdrojů (z toho 14 zdrojů je provozováno 

skupinou ČEZ a 51 zdrojů je provozováno dalšími provozovateli). Výsledné znečištění bylo 
rozděleno na znečištění produkované v rámci skupiny ČEZ a znečištění produkované dalšími 
zdroji. Toto rozdělení bylo provedeno za účelem dopočtu emisí ze zdrojů, které nejsou v IRZ 
uvedeny. 

Aby se minimalizovalo zkreslení dopočítávaných dat, byly dále emise v rámci obou skupin 
(emise skupiny ČEZ a emise ze zdrojů provozovaných dalšími provozovateli) rozděleny podle 
druhů energetických zdrojů (tabulka 3). 

 

druh zdroje index 
představitelé zdrojů dle kategorií 
ČEZ ostatní dopočet 

„ČEZ“ „ost“ „dop“ 
tepelné elektrárny a teplárny TE    
- na černé uhlí ČU 1 14 5 
- na hnědé uhlí a biomasu2 HU 10 30 13 
- na kapalná paliva (LTO apod.) KP  1 12 
- na plynná paliva (zemní, hutní a bioplyn) PP  4 80 
- kombinované (paroplynové apod.) PPE  2  
jaderné elektrárny JE 2   
vodní elektrárny VE 1  153 
větrné elektrárny VTE    
celkem dle kategorií 14 51 125 
celkem 190 

Tabulka 3: Druhy a kategorie energetických zdrojů. 
 
V případě jaderných elektráren (provozovaných pouze skupinou ČEZ) není v rámci IRZ 

evidováno radioaktivní znečištění, které bylo dopočteno na základě veřejných údajů z jaderné 
elektrárny Dukovany a Temelín.  

V rámci Encyklopedie Energie[16] byly zjištěny následující údaje, které jsou platné pro rok 
1992 v rámci jaderné elektrárny Dukovany (elektrárna Temelín byla proporcionálně dopočtena na 
základě rozdílů instalovaných výkonů4): 

                                                 
2 Biomasa, bioplyny a jiné odpadní plyny jsou většinou současně spalovány s hnědým uhlím. Poněvadž 
v IRZ jsou emise vykazovány jen celkově, jsou tato biopaliva přiřazena ke hnědému uhlí. 
3 Jedná se vodní elektrárny ČEZ neuvedené v IRZ, znečištění je u nich stanoveno dle poměru výroby 
elektřiny k VE Orlík, která je uvedená v IRZ 
4 Rozdíly v technologiích byly zanedbány 
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Druh znečištění 

Absolutní znečištění jaderné 
elektrárny Temelín – 2 x 1000 MW 

[MBq/r] 

Absolutní znečištění jaderné 
elektrárny Dukovany – 4 x 440 MW 

[MBq/r] 
do ovzduší do vod do ovzduší do vod 

Výpustě do vodotečí: tritium 0,0 19 300 000,0 0,0 21 900 000,0 
Výpustě do vodotečí: korozní a 
štěpné produkty 

0,0 99,8 0,0 113,4 

Výpustě do ovzduší: vzácné plyny 1 120 000,0 0,0 1 270 000,0 0,0 
Výpustě do ovzduší: radiojody 65,0 0,0 74,0 0,0 
Výpustě do ovzduší: aerosoly 212,0 0,0 241,0 0,0 

Zdroj: Bulletin ČsJF, 1993, č. 5/6 
 

Tabulka 4: Zjištění znečištění jaderných elektráren Temelín a Dukovany (platnost pro rok 1992) 
 
Roční produkce radioaktivních odpadů byla zjištěna na základě údajů z Koncepce 

nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR, která byla vyhotovena 
ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v roce 2001 [17]. 
 

Druh znečištění 
Absolutní znečištění 

jaderné elektrárny Temelín 
Absolutní znečištění 

jaderné elektrárny Dukovany 
celková roční produkce vysoce aktivních 
odpadů [m3/r] 

50 50 

celková roční produkce nízko a středně 
aktivních odpadů [m3/r] 

285 256 

Zdroj: Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR 
 

Tabulka 5: Roční produkce radioaktivních odpadů jaderných elektráren Temelín (platnost pro rok 
2000-2042) a Dukovany (platnost pro rok 1985-2025) 

 
Radioaktivní znečištění bylo zahrnuto do znečištění evidovaného v rámci skupiny ČEZ (viz 

příloha č. 1). 
 V rámci ČR jsou provozovány také elektrárny a teplárny menších výkonů (definované jako 
velké a střední zdroje). Znečištění z těchto zdrojů není evidováno v IRZ, ale pouze na krajské 
úrovni (velké zdroje) nebo obecní úrovni (střední zdroje), proto bylo znečištění z těchto zdrojů 
dopočteno. 

Souhrn elektráren a tepláren menších výkonů byl získán z „Roční zprávy o provozu ES ČR 
2006“ [8], v rámci této zprávy bylo nalezeno dalších 125 zařízení, jejichž výkony jsou od 0,5 MW 
do 254 MW, a jedná se o 2 základní druhy zařízení: 

- energetické zdroje samostatně provozované výrobními závody (tzv. závodní elektrárny) 
- veřejné tepelné energetické zdroje neprovozované skupinou ČEZ 

Z celkového počtu 190 zařízení jsou však uvedeny emise, v rámci IRZ, pouze u 14 zdrojů 
z ČEZ (olejen kategorie ČEZ a 51 zdrojů (dále jen „ostatní zdroje“), zbývajících 125 zdrojů není 
v IRZ evidováno (dále jen kategorie „neuvedené zdroje“), a proto bylo jejich znečištění dopočteno 
z měrných znečištění 51 zdrojů uvedených v IRZ (resp. pro 14 vodních elektráren neuvedených 
v IRZ z vodní elektrárny Orlík). Měrné znečištění jednotlivých znečišťujících látek ostatních 
elektrárenských a tepelných zařízení pro jednotlivé výše uvedené druhy elektráren (EFDE_ost) bylo 
vypočteno jako podíl jednotlivých znečišťujících látek v rámci absolutního znečištění ostatních 
zdrojů (ZDE_ost) a celkové vyrobené energie ze všech 51 evidovaných ostatních zdrojů (EDE_ost) a to 
samostatně pro každý z výše uvedených druhů elektráren: 

 

 
ostDE

ostDE
ostDE E

Z
EF

_

_
_ =  [kg/GWh] (7) 
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Absolutní znečištění elektráren a tepláren menších výkonů (dle uvedených druhů elektráren 
– tabulka 5) byla vypočtena jako součin měrného znečištění jednotlivých znečišťujících látek 
ostatních zdrojů (elektrárenských a tepelných zařízení rozdělených podle typu zařízení – EFDE_ost) a 
celkové vyrobené energie v rámci neuvedených zdrojů (elektrárenských a tepelných zařízení 
rozdělených podle typu zařízení – EDE_neu):  
 
 neuDEostDEdopDE EEFZ ___ ⋅=  [kg/rok] (8) 

 
Výsledné absolutní znečištění jednotlivých typů elektráren (ZDE_celkem) bylo spočteno jako 

součet absolutního znečištění produkovaného v rámci skupiny ČEZ, absolutního znečištění 
ostatních zdrojů evidovaných v rámci IRZ a absolutního znečištění neuvedených zdrojů: 

 
 dopDEostDEČEZDEcelkemDE ZZZZ ____ ++=  [kg/rok] (9) 

 
Vypočtená znečištění jsou součástí tabulky 14 vložené v kapse disertační práce. 
 

Výpočet spotřeby paliv 

Pro účely posouzení je důležité znát i spotřebu vstupních surovin. V případě elektrické 
energie a tepla jsou základními vstupními surovinami paliva. Na základě dat z ČSÚ byly zjištěny 
spotřeby paliv pro výrobu elektrické energie [10][11] a spotřeby paliv pro výrobu tepla [19][20] 
(tabulky 6 a 7). 
 

Druh paliva 
Přímá spotřeba paliv na 
výrobu energie [t/rok 

(1000m3/r)] [10] 

Přímá spotřeba paliv na 
výrobu energie [GJt/rok] 

[11] 

Výhřevnost5 
[kJ/kg, kJ/m3] 

Černé uhlí energetické 2 876 289 64 576 889 22 451 
Hnědé uhlí a lignit 35 462 360 441 375 861 12 446 
Hnědouhelné brikety 7 948 190 597 23 980 
Ostatní tuhá paliva 505 741 5 556 733 10 987 
Hnědouhelný surový dehet 3 072 117 059 38 105 
Topný a ostatní plynový olej 3 033 128 392 42 332 
Topný olej nízkosírnatý 27 859 1 138 538 40 868 
Topný olej vysokosírnatý 8 649 353 111 40 827 
Ostatní kapalná paliva 4 117 138 630 33 673 
Zemní plyn 161 350 5 528 543 34 264 
Koksárenský plyn 165 415 2 726 605 16 483 
Energoplyn (ze zplyňování uhlí) 1 172 529 14 163 180 12 079 
Vysokopecní plyn 1 877 552 5 853 606 3 118 
Konventorový plyn 27 093 193 721 7 150 
Ostatní plynná paliva 111 563 1 957 047 17 542 
Uran (palivo JE) 113 440 700 0006 3 906 914 894 
Celkem  984 559 882  

Tabulka 6: Přímá spotřeba paliv na výrobu energie. 

                                                 
5 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
6 1 JADERNÁ TABLETA = 880 KG UHLÍ - Jaderné palivo firmy WEC pro JE Temelín - cca 45 MWd/kg = 
3,9. 106 MJ/kg[18] 
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Druh paliva 
Přímá spotřeba paliv na 
výrobu energie [t/rok 

(1000m3/r)] [10] 

Přímá spotřeba paliv na 
výrobu energie [GJt/rok] 

[11] 

Výhřevnost7 
[kJ/kg, kJ/m3] 

Černé uhlí energetické 1 780 674 39 947 390 22 434 
Hnědé uhlí a lignit 7 211 002 99 707 090 12 446 
Hnědouhelné brikety 10 829 243 464 23 980 
Koks černouhlený 1 880 47 438 25 233 
Ostatní tuhá paliva 1 720 305 17 127 803 9 956 
Hnědouhelný surový dehet 25 992 990 805 38 120 
Topný a ostatní plynový olej 5 852 229 443  42 332 
Topný olej nízkosírnatý 241 343 9  741 199 40 868 
Topný olej vysokosírnatý 12 615 501 566 40 827 
Ostatní kapalná paliva 26 585 921 514 34 663 
Zemní plyn 1 635 034 54 811 851 33 523 
Koksárenský plyn 246 059 3 997 385 16 246 
Energoplyn (ze zplyňování uhlí) 26 299 317 659 12 079 
Vysokopecní plyn 1 617 192 4 412 347 2 728 
Konventorový plyn 26 206 187 379 7 150 
Ostatní plynná paliva 909 050 5 768 964 6 346 
celkem  238 953 297  

Tabulka 7: Přímá spotřeba paliv na výrobu tepla. 
 

Bylo provedeno zjednodušení tabulky v podobě následujících součtů hmotností a 
tepelných obsahů některých surovin, které vykazují podobné vlastnosti: 

- byl proveden součet hnědouhelných briket, hnědého uhlí a lignitu 
- byl proveden součet topného oleje nízkosírnatatého, topného oleje vysokosírnatatého, 

topného a ostatních plynových olejů (dále jen topné oleje) 
Následovala korekce, která spočívá ve využití poznatků z kapitoly věnované vliv výroby 
energoplynu na životní prostředí. V korekci bylo provedeno rozpočtení energoplynu, ostatních 
plynných a kapalných paliv a hnědouhelného surového dehtu na hnědé uhlí a zemní plyn (při 
přepočtu bylo vycházeno z poměrů z tabulky 23 (příloha 5c) a bylo dodrženo zachování 
výhřevnosti přepočtených surovin [58][59][60][61]). Pro přepočet byly využity základní poznatky 
z výroby energoplynu vyplývající z dat ČSÚ (viz příloha 5c). Pro výrobu energoplynu jsou 
zapotřebí převedším 2 hlavní suroviny: zemní plyn a hnědé uhlí, z kterých je vyráběn energoplyn 
současně s dalšími produkty: nízkouhledný dehet, ostatní kapalná paliva a ostatní plynná paliva. 
Z tabulky 24 (příloha 5c) v rámci přílohy 5c) lze vyčíst spotřebovaná množství zemního plynu a 
hnědého uhlí pro výrobu 1t nebo1000 m3 jednotlivých produktů. Při přepočtu v rámci korekce jsou, 
proto jednotlivé komodity (energoplyn, nízkouhledný dehet, ostatní kapalná a plynná paliva) 
jednoduše odečteny a byla provedena navýšení u zemního plynu a hnědého uhlí, která byla 
spočtena jako součty součinů množství jednotlivých komodit a jim příslušných výhřevností 
uvedených v tabulkách 8 a 9: 

- zemní plyn: 
25 992 × 0,000088 + 26 299 × 0,0000282 + 909 050 × 0,0000160 + 4 117 × 0,0000976 = 18 000m3 

- hnědé uhlí a lignit: 
25 992 × 2,8396 + 26 299 × 0,9056 + 909 050 × 0,5153 + 4 117 × 3,1380 = 566 077 kg 
 
Způsob provedení daných rozpočtů a odečtu jednotlivých surovin je uveden v tabulce 8 a 9.  

                                                 
7 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
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Druh paliva 

Přímá spotřeba 
paliv na výrobu 
energie [t/rok 

(1000m3/r)] [10] 

Přímá spotřeba 
paliv na výrobu 

energie [GJt/rok] 
[11] 

Výhřevnost8 
[kJ/kg, kJ/m3] 

Přepočet na 
energoplyn 

Výsledná 
spotřeba paliv 

na výrobu 
energie [t/rok 
(1000m3/r)] 

Černé uhlí energetické 2 876 289 64 576 889 22 451  2 876 289 
Hnědé uhlí, 
hnědouhelné brikety a 
lignit 35 470 308 441 566 458 12 449 1 128 105 36 598 413 
Koks černouhelný 0 0 27,149  0 
Biomasa a ostatní tuhá 
paliva 505 741 5 556 733 10 987  505 741 
Hnědouhelný surový 
dehet 3 072 117 059 38 105 -3 072 0 
Topné oleje 39 541 1 620 041 40 971  39 541 
Ostatní kapalná paliva 4 117 138630 33 673  4 117 
Zemní plyn 161 350 5 528 543 34 264 35 161 385 
Koksárenský plyn 165 415 2 726 605 16 483  165 415 
Energoplyn (ze 
zplyňování uhlí) 1 172 529 14 163 180 12 079 -1 172 529 0 
Vysokopecní plyn 1 877 552 5 853 606 3 118  1 877 552 
Konventorový plyn 27 093 193 721 7 150  27 093 
Ostatní plynná paliva 111 563 1 957 047 17 542 -111 563 0 
Uran (palivo pro JE) 113 440 700 000 3 906 914 894  113 
Celkem  984 559 882 22 451   

Tabulka 8: Výpočet výsledné spotřeby paliv na výrobu elektrické energie po přepočtení 
energoplynu. 

 

Druh paliva 

Přímá spotřeba paliv 
na výrobu energie 
[t/rok (1000m3/r)] 

[10] 

Přímá spotřeba 
paliv na výrobu 

energie 
[GJt/rok] [11] 

Výhřevnost9 
[kJ/kg, kJ/m3] 

Přepočet na 
energoplyn 

Výsledná 
spotřeba paliv 
na tepla [t/rok 
(1000m3/r)] 

Černé uhlí energetické 1 780 674 39 947 390 22 434  1 780 674 
Hnědé uhlí a lignit 7 221 831 99 950 554 13 840 566 077 7 787 908 
Koks černouhelný 1 880 47 438 25 233  1 880 
Ostatní tuhá paliva 1 720 305 17 127 803 9 956  1 720 305 
Hnědouhelný surový 
dehet 25 992 990 805 38 120 -25 992 0 
Topné oleje 259 810 10 472 208 40 307  259 810 
Ostatní kapalná paliva 26 585 921 514 34 663  26 585 
Zemní plyn 1 635 034 54 811 851 33 523 18 1 635 052 
Koksárenský plyn 246 059 3 997 385 16 246  246 059 
Energoplyn (ze 
zplyňování uhlí) 26 299 317 659 12 079 -26 299 0 
Vysokopecní plyn 1 617 192 4 412 347 2 728  1 617 192 
Konventorový plyn 26 206 187 379 7 150  26 206 
Ostatní plynná paliva 909 050 5 768 964 6 346 -909 050 0 
Celkem  238 953 297    

Tabulka 9: Výpočet výsledné spotřeby paliv na výrobu tepla po přepočtení energoplynu. 

Výpočet spotřeby dalších surovin 

Při výrobě elektrické energie a tepla dochází ke spotřebě dalších surovin (např. vody, 
vápence, látek potřebných k demineralizaci vody atd.) a zároveň vznikají i druhotné produkty 
                                                 
8 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
9 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
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(např. struska) nebo odpady (např. pevné odpady, tekuté odpady) a odpadní vody. Proto bylo 
přistoupeno k doplnění údajů na základě dalších veřejných databází (informační databáze IPPC, 
EIA a technické zprávy MPO ČR). 

V tabulce 10 je uvedeno přiřazení hlavních druhů paliv zástupcům jednotlivých 
energetických zdrojů: 
  
 

druh a kategorie zdroje představitel 
spotřeba 

palivo olej demivoda odsíření vodík 
v TG10 

tepelné elektrárny a teplárny 
 na černé uhlí 
   - „ČEZ“ el. Dětmarovice ČU ano ano ano ano 
   - „ostatní“ a „dopočtené“ el. Třebovice    ne  ne 
na hnědé uhlí a biomasu 
    - „ČEZ“ el. Prunéřov HU, OPP11 ano ano ano ano 
    - „ostatní“ el. Opatovice    ano ano 
    -„dopočtené“ tepl. Krásná Lípa    ne ne 
na kapalná a plynná paliva  
     - „ostatní“ a „dopočtené“ kotelna Brno Špitálka KP,PP, HP12 ano ano ne ne 
kombinované (paroplynové apod.) 
   - „ostatní“ kombinát - Vřesová HU,ZP13 ano ano ne ne 

jaderné elektrárny 
   - „ČEZ“ JE Temelín uran ano ano ne ano 

vodní elektrárny 
   - „ČEZ“, „dopočtené“ VE Orlík ne ano ne ne ne 

větrné elektrárny  
    - „dopočtené“ VP Krsy ne ne ne ne ne 

Tabulka 10: Přiřazení vstupů kategoriím energetických zdrojů 
 
Při zjišťování podrobnějších dat z výroby elektrické energie a tepla byly energetické zdroje 

rozděleny podle druhů a kategorií na základě charakteru výroby energie jin byly přiděleny tzv. 
„představitelé“ (představitelé jsou uvedeni v tabulce 10) podle nichž byl určen druh 
spotřebovaných paliv, zda je při výrobě spotřebována demivoda, oleje a maziva, vápenec pro 
odsíření a vodík pro chlazení turbogenerátorů. 
V případě hnědouhelných a černouhelných elektráren, byla shromážděna data o zdrojích 
provozovaných skupinou ČEZ a zároveň i o zdrojích provozovaných jiným provozovatel, aby měla 
uvedená data dobrou vypovídací hodnotu.  

Pro naše potřeby jsou nejucelenější formou zpracovány posudky týkající se Elektrárny 
Ledvice a kotelny Krásná Lípa, na základě kterých bylo možné pomocí poměrného přepočtu 
(poměr elektrické a tepelné výkony daných zdrojů) dopočítat potřebné údaje pro další zdroje (viz 
tabulka 11).  

                                                 
10 vodíkové chlazení turbogenerátorů elektrárny 
11 hnědé uhlí a ostatní pevná paliva 
12 kapalná a plynná paliva vč. hutních plynů a bioplynů 
13 hnědé uhlí a zemní plyn se konvertují na energoplyn a další produkty 
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Typ  Název zdroje Charakteristika zdroje Zjištěné údaje Prameny Dopočtené údaje 
Hnědouhelné elektrárny elektrárna Prunéřov Představitel 

hnědouhelných 
elektráren ČEZ (chlazení 
TG vodíkem, olejové 
hospodářství, odsíření, 
zpracování a částečné 
využití odpadů) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba vody 
- spotřeba sádrovce 
- produkce odpadních vod 
- emise (fosfor, CHSK, 
BSK5, RAS, NL) 
 

- stránky skupiny 
ČEZ[22], 
- IPPC povolení 
(rozhodnutí)[23] 

- spotřeba hnědého uhlí (na 
základě produkované el. energie 
a průměrné účinnosti zařízení) 
- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vápence, granulátu a 
popíleku (na základě znalosti 
výkonu a průměrné spotřeby e 
v uhelných elektrárnách) 
- spotřeba pitné vody, 
znečištěný kovový odpad,   
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 

 Elektrárna Opatovice Představitel  větších 
hnědouhelných elektráren 
mimo ČEZ – 
„ostatní“( chlazení TG 
vodíkem, olejové 
hospodářství, odsíření, 
zpracování a částečné 
využití odpadů) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- produkce odpadních vod 
- emise (dusík, CHSK, 
BSK5, RAS, NEL, NL) 
 
 

- stránky skupiny 
ČEZ[24], 
- IPPC povolení 
(rozhodnutí)[25] 

- spotřeba hnědého uhlí (na 
základě produkované el.energie a 
průměrné účinnosti zařízení) 
- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vápence, granulátu, 
sádrovce a popílku (na základě 
znalosti výkonu a průměrné 
spotřeby v uhelných 
elektrárnách) 
- spotřeba pitné vody, 
znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 
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Typ  Název zdroje Charakteristika zdroje Zjištěné údaje Prameny Dopočtené údaje 
 Elektrárna Ledvice Vzor (zdroj dat) pro 

elektrárny (chlazení TG 
vodíkem, olejové 
hospodářství, odsíření, 
zpracování a částečné 
využití odpadů) 

tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba vody 
- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a 
olejů 

EIA (oznámení 
záměru)[24], 

 

 Kotelna Krásná Lípa Představitel menších 
hnědouhelných elektráren 
mimo ČEZ – dopočtené“ 
(neodsířeno, trvalá olejová 
náplň, vzduchem chlazený 
TG) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba hnědého uhlí a 
biomasy 
- odběr vody, 
demineralizované vody, 
spotřeba NaOH, HCl 
- produkované množství 
znečištěného kovového 
odpadu, ostatního 
pevného a nebezpečného 
odpadu 
 
 

EIA (oznámení 
záměru)[25], 
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Typ  Název zdroje Charakteristika zdroje Zjištěné údaje Prameny Dopočtené údaje 
Černouhelné elektrárny Elektrárna Dětmarovice Představitel 

černouhelných elektráren 
ČEZ (chlazení TG 
vodíkem, olejové 
hospodářství, odsíření) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba vody 
- produkce odpadních vod 
- emise (chloridy, SO2, 
CHSK, RAS, NEL, NL) 
 

- stránky skupiny 
ČEZ[26], 
- IPPC povolení 
(rozhodnutí)[27] 

-spotřeba černého a hnědého 
uhlí (na základě produkované 
el.energie a průměrné měrné 
spotřebě zařízení) 
- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vápence, granulátu, 
sádrovce a popílku (na základě 
znalosti výkonu a průměrné 
spotřeby v uhelných 
elektrárnách) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 

 Elektrárna Třebovice Představitel menších 
černouhelných elektráren 
mimo ČEZ – „ostatní“ a 
„dopočtené“ (neodsířeno, 
olejové hospodářství, 
vzduchem chlazený TG) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba vody 
- produkce odpadních 
vod, nebezpečné tekuté 
odpady 
- emise (RAS, NEL, NL) 
 

- stránky skupiny Dalkia 
ČR[28], 
- IPPC povolení 
(rozhodnutí)[29] 

-spotřeba černého uhlí (na 
základě produkované el.energie a 
průměrné měrné spotřebě 
zařízení) 
- demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
-  popílku (na základě znalosti 
výkonu a průměrné spotřeby 
v uhelných elektrárnách) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 
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Typ  Název zdroje Charakteristika zdroje Zjištěné údaje Prameny Dopočtené údaje 
Elektrárny na kapalná a 
plynná paliva 

Kotelna Brno-Špitálka Představitel menších 
plynových a olejových 
elektráren a tepláren 
mimo ČEZ – „ostatní“ a 
„dopočtené“ (neodsířeno, 
olejové hospodářství, 
vzduchem chlazený TG) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- spotřeba zemního plynu 
- spotřeba vody 
- spotřeba 
demineralizované vody 
- produkce odpadních 
vod, nebezpečné tekuté 
odpady 
- emise (dusík, CHSK, 
BSK5, RAS, NEL, NL) 

- IPPC povolení 
(rozhodnutí)[30] 

- elektrický výkon (převzato 
z RIZ)   
- množství vyrobené el. energie 
(převzato z RIZ) 
- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vody a odpadní vody 
(z tepelné elektrárny) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa 

Elektrárny kombinované Kombinované elektrárny Představitel 
kombinovaných elektráren  
– „ostatní“ (neodsířeno, 
kombinace elektrárny se 
zplyňováním hnědého uhlí 
na energoplyn a jeho 
spalování v paroplynové 
elektrárně a standardní 
hnědouhlené elektrárny) 

  - elektrický výkon (převzato 
z RIZ)   
- množství vyrobené el. energie 
(převzato z RIZ) 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vody a odpadní vody 
(z tepelné elektrárny) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 
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Typ  Název zdroje Charakteristika zdroje Zjištěné údaje Prameny Dopočtené údaje 
Jaderné elektrárny Jaderná elektrárna 

Temelín 
Představitel JE skupiny 
ČEZ (chlazení TG 
vodíkem, olejové 
hospodářství) 

- tepelný příkon a výkon 
- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 
- produkce nebezpečných 
tekutých odpadů 

- encyklopedie 
Energie[18] 
- Koncepce nakládání 
s radioaktivními odpady a 
vyhořelým jaderným 
palivem[17] 

- spotřeba vodíku, 
demineralizované vody, 
spotřeba HCl a NaOH a olejů 
(přepočet dle elektrárny Ledvice) 
- spotřeba vody a odpadní vody 
(z tepelné elektrárny) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 

 Vodní elektrárna Orlík Představitel vodních 
elektrárn  –„ČEZ“ a 
„dopočtené“ (olejové 
hospodářství) 

 
 
 

 - elektrický výkon (převzato 
z RIZ)   
- množství vyrobené el. energie 
(převzato z RIZ) 
- spotřeba olejů (přepočet dle 
elektrárny Ledvice) 
- znečištěný kovový odpad, 
ostatní pevný a nebezpečný 
odpad (přepočet dle kotelny 
Krásná Lípa) 

Větrné elektrárny Větrný park Krysy Představitel větrných 
elektrárny„dopočtené“ 

- elektrický výkon 
- množství vyrobené el. 
energie 

EIA (závěr zjišťovacího 
řízení)[31] 

 

 
Tabulka 11: Výčet a charakteristika zdrojů použitých pro doplnění údajů souvisejících s výrobou elektrické energie. 
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Přepočty dle elektrárny Ledvice: 
- výpočet spotřeby vodíku (SPH2_i) byl proveden na základě vypočtení poměru elektrického 

výkonu elektrárny (Pi) a elektrického výkonu elektrárny Ledvice (PLedvice) a vynásobením 
spotřeby v rámci elektrárny Ledvice (SPH2_Ledvice): 

-  

 LedviceH
Ledvice

i
iH SP

EP

EP
SP _2_2 ⋅=  [t] (10) 

-  
- výpočet spotřeby demineralizované vody (SPdemi_i - včetně jejích 2 přísad: NaOH a HCl) 

byl proveden na základě vypočtení poměru tepleného výkonu příslušného zdroje (TPi) a 
elektrárny Ledvice (TPLedvice) vynásobeným hodinovou spotřebou demivody v rámci 
elektrárny Ledvice (SPdemi_Ledvice) a dále vynásobený poměrem elektrického výkonu (EPi) a 
množství vyrobené elektrické energie (Ei) v rámci daného zdroje.  

 

 
i

i
Ledvicedemi

Ledvice

i
idemi E

EP
SP

TP

TP
SP ⋅⋅= __  [t] (11) 

 
Obdobně byly spočteny i přísady NaOH a aHCl. 
 

- výpočet spotřeby olejů a maziv (SPOaM_i) byl proveden na základě vypočtení poměru 
elektrického výkonu elektrárny (Pi) a elektrického výkonu elektrárny Ledvice (PLedvice) a 
vynásobením spotřeby v rámci elektrárny Ledvice (SPOaM_Ledvice): 

 

 LedviceOaM
Ledvice

i
iOaM SP

EP

EP
SP __ ⋅=  [t] (12) 

 
Spotřeba olejů a maziv byla rovněž vykázána jako produkovaný nebezpečný kapalný odpad. Při 
výpočtu byl v případě výpočtu u větrných elektráren použit převodový koeficient 0,25, odvozený 
odhadem. 

 
Výpočty dle kotelny Krásná Lípa: 

- výpočet znečištěného kovového odpadu (POkovN_i) byl spočten jako poměr tepelného 
výkonu (TPi) a kotelny Krásná Lípa (TPKrásná_Lípa) a vynásobeným spotřeby v rámci kotelny 
Krásná Lípa (POkovN_Krásná_Lípa). 
 

 LípaKrásnákovN
LípaKrásná

i
ikovN PO

TP

TP
PO __

_
_ ⋅=  [t] (13) 

 
- výpočet ostatního pevného odpadu (POodpO_i) byl spočten jako poměr tepelného výkonu 

(TPi) a kotelny Krásná Lípa (TPKrásná_Lípa) a vynásobeným spotřeby v rámci kotelny Krásná 
Lípa (POodpO_Krásná_Lípa). 

-  

 LípaKrásnáodpO
LípaKrásná

i
iodpO PO

TP

TP
PO __

_
_ ⋅=  [t] (14) 

 
- výpočet nebezpečného odpadu (POodpN_i) byl spočten jako poměr tepelného výkonu (TPi) 

a kotelny Krásná Lípa (TPKrásná_Lípa) a vynásobeným spotřeby v rámci kotelny 
Krásná Lípa (POodpN_Krásná_Lípa).  
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 LípaKrásnáodpN
LípaKrásná

i
iodpN PO

TP

TP
PO __

_
_ ⋅=  [t] (15) 

Výpočet spotřeby vápence a produkce sádrovce a popela dle technické zprávy[32]: 
V rámci zprávy byla uvedena data pro hnědouhelnou elektrárnu o výkonu 1 000 MW. Na 

základě poměrů: 
o  průměrných obsahů síry pro hnědé uhlí (1,8 %) a pro černé uhlí (0,6%) a 
o průměrných obsahů popele v hnědém uhlí (35,5%) a v černém uhlí (25%) 

byly dopočteny spotřeby vápence a popela i pro černouhelné elektrárny. 
 

surovina hnědé uhlí [ 1000 t] černé uhlí [ 1000 t] 

spotřeba vápence 440 7,1466,0
8,1

440 =⋅  

produkce popela 750 2,52825
5,35

750 =⋅  

Tabulka 12: Bilance uhelné elektráren o výkonu 1 000 MW 
 

- výpočet spotřeby vápence (SPvápenec_i) byl proveden jako součin spotřeby dané bilancí 
(SPvápenec_HU/CU) a elektrického výkonu daného zdroje (EPi). 

 
 iCUHUváoenecivápenec EPSPSP ⋅= /__  [t] (16) 

 
V případě černouhelné elektrárny Dětmarovice bylo stanoveno, že spaluje ¼ hnědého uhlí 
a ¾ černého uhlí, a tento poměru byly dodržen při volbě faktorů pro spotřeby. Vápenec se 
používá k odsiřování, v průběhu kterého dochází k jeho přeměně na sádrovec. Sádrovec je 
následně z části prodáván a z části je vykazována jako odpad [33]. Z výroční zprávy 
skupiny ČEZ bylo možné odvodit následující převodní faktory: 
 

celková produkce odpadů 8 910 kt  koeficienty 

- odpad 75 kt 008,0
75

8910 =  

- výrobky (rekultivace) 6 450 kt 724,0
6450

8910 =  

- výrobky (prodej) 2 385 kt 268,0
2385

8910 =  

Tabulka 13: Poměrné koeficienty pro výrobek a odpad (platné pro rok 2005) 
 

- sádrovec určený k prodeji (POsádrovec_prodej_i) byl spočten jako součin poměru produkce 
sádrovce a spotřebyvápence v rámci elektrárny Ledvice (1,69), spočteného množství 
vápence (SPvápenec_i), a poměrného koeficientu výrobků určených k odprodeji 
 

 268,069,1 ___ ⋅⋅= ivápeneciprodejsádrovec SPPO  [t] (17) 

 
-  sádrovec vykazovaný jako odpad (POsádrovec_odpad_i) byl vypočten dopočtením do celkové 

spotřeby vápence (SPvápenec_i) daného zdroje: 
 
 )268,01(69,1 ___ −⋅⋅= ivápeneciodpadsádrovec SPPO  [t] (18) 

 
- Popel je podobně jako sádrovec z části určen k prodeji a z části vykazován jako odpad. 

Převodový poměr byl převzat z tabulky 9. Granulát ur čený k prodeji (POgranulát_i) byl 
spočten jako součin spočteného množství popela (SPpopel_HU/CU_i – tabulka 12), a poměrného 
koeficientu výrobků určených k odprodeji: 
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 268,0_/__ ⋅= iCUHUpopeligranulát SPPO  [t] (19) 

 
- popel vykazovaný jako odpad (POpopel_i) byl vypočten dopočtením do celkové produkce 

popela (SPpopel_HU/CU_i) daného zdroje: 
 

 )268,01(69,1 _/__ −⋅⋅= iCUHUpopelipopel SPPO  [t] (20) 

 
Plochy jednotlivých oblastí byly zjištěny na základě odhadu z ortofotomap dostupných na 

internetu [76]. 
 

V rámci jednotlivých posudků byly rovněž zjištěny další druhy znečištění v oblasti (např. 
BSK5, CHSK, NEL, RAS, NL). Tato znečištění byla po přepočtení přidána k již vypočtenému 
znečištění dle vzorce 22. 

Na obrázcích 1 a 2 jsou znázorněny výčty všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů 
z výroby elektrické energie a výroby tepelné energie. 

 

 
 

Obrázek 1: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba elektrické energie) 
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Obrázek 2: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba tepelné energie) 

Výpočet dopravních výkonů 

V souvislosti s dopravním zatížením bylo uvažováno se zatížením v rámci železniční 
přepravy pevných a kapalných paliv a vápence od místa těžby resp. zpracování do příslušné 
elektrárny. Za místo těžby hnědého uhlí byl stanoven nejbližší hnědouhelný lom, místo těžby 
černého uhlí byla stanovena Karviná (železniční zastávka Karviná - Darkov), pro kapalná paliva 
rafinérie Kralupy.  

Ostatní energetické a materiálové vstupy (elektrické energie a voda) nejsou dopravovány 
železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. 
Produkce (nebezpečné a komunální odpady) je vzhledem k malým hmotnostním množstvím (z 
hlediska dopravy) zanedbána. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden následujícím způsobem: 
 

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

 (21) 
  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 elektrickou energie a teplo (včetně měrných veličin) 
jsou součástí přílohy č. 14, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových, měrných a přepočtených hodnot (účinků) 

Podle následujícího vzorce 22 se pro každý druh elektrárny přepočtou všechny účinky (tj.  
vstupy/výstupy „i“) za jednotlivé představitele kategorií tohoto druhu (např. „ČEZ“, „ostatní“ a 
„dopočtené“) na celkový účinek příslušného druhu (UDE_i) dle poměrů produkcí el. energie, účinky 
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definované přímo na konkrétní druh elektrárny (např. spotřeby paliv nebo emise stanovené výše) se 
pouze připočtou. 
 
 

+⋅+⋅= ostDE
ostDEP

iostDEP

ČEZDE
ČEZDEP

iČEZDEP
iDE EP

EP

U
EP

EP

U
U _

__

___

_
__

´___
_   

 
iDPDEdopDE

dopDEP

idopDEP UEP
EP

U
___

__

___ +⋅   [t]  (22)   

 
kde UP_DE_ČEZ_i   - účinek (vstup/výstup) „i“ představitele druhu elektráren „DE“ kategorie „ČEZ“ 

UP_DE_ost_i       - účinek (vstup/výstup) „i“ představitele druhu elektráren „DE“ kategorie „ostatní“ 
UP_DE_dop_i      - účinek (vstup/výstup) „i“ představitele druhu elektráren „DE“ kategorie „dopočtené“  
UDE_DP_i          - účinek (vstup/výstup) „i“ druhu elektráren „DE“ definovaný přímo 
EPP_DE_ČEZ     - el. energie vyrobená představitelem druhu elektráren „DE“ kategorie „ČEZ“ 
EPP_DE_ost        - el. energie vyrobená představitelem druhu elektráren „DE“ kategorie „ostatní“ 
EPP_DE_dop       - el. energie vyrobená představitelem druhu elektráren „DE“ kategorie „dopočtené“ 
EPDE_ČEZ      - el. energie vyrobená všemi elektrárnami druhu „DE“ kategorie „ČEZ“ 
EPDE_ost        - el. energie vyrobená všemi elektrárnami druhu „DE“ kategorie „ostatní“ 
EPDE_dop          - el. energie vyrobená všemi elektrárnami druhu „DE“ kategorie „dopočtené“ 
 

 
S takto vypočtených účinkú– vstupů/výstupů „i“ za jednotlivé druhy tepelných elektráren 

(UDE_ i) se podle vzorce 24 vypočte celkový účinek za tepelné energetické zdroje (UTE_ i): 
 
 iPPEiKPiCUiHUiTE UUUUU _____ +++=     [m.j.] (23) 

 
Sečtením účinků za jednotlivé druhy elektráren (UDE _i) včetně celkového účinku za teplené 

energetické zdroje se pak získá celkový účinků za výrobu elektrické energie (UE_celk_i). Účinek za 
tepelné energetické zdroje (UTE _i) je vynásoben procentuálním podílem spotřeby tepla na výrobu 
elektřiny (RPE) stanoveným v rámci vzorce 5a. 

 
 iVTEiVEiJEiTEEicelkE UUUURPU ______ . +++=   [m.j.]  (24)  

 
Celkový účinek za výrobu tepla pro rozvod (UT _celk_i) se vypočte z celkového účinku za 

tepelné energetické zdroje (UTE _i) dle vzorce 24 jeho vynásobením procentuálním podílem 
spotřeby tepla na výrobu tepla pro rozvod (RPT) stanoveným v rámci vzorce 5b). 

 
 iTETicelkT URPU ___ .=   [m.j.] (25)  

 
V rámci obou výrob (elektrické energie a tepla) byly provedeny korekce, které vedly 

k přepočtení některých druhů paliv na paliva základní, u nichž známě 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 plyn, konvektorový plyn a koks na ekvivalent 
koksu. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou 
uvedeny v tabulce 10. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byla rozpočtena 
kapalná paliva, topné oleje, maziva a oleje na ekvivalent ropy. Použité 
výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 

- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba vodíku  
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- byl proveden součet množství spotřebované vody (vody provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky primárních surovin „Voda povrchová a 
hlubinná“; 

- vlastní spotřeba elektrické energie a tepla (vyplynula z transformace hnědého uhlí na 
energoplyn v kombinované elektrárně Vřesová) byla odečtena od hlavní výroby elektřiny a 
tepla. 
 
Měrné spotřeby a produkce (účinky) po započtení korigovaných hodnot pro produkci 

elektřiny MU E_celk_i  resp. tepla MUT_celk_i  pro surovinu, odpad a emisi „i“ byly spočteny 
následujícím způsobem: 

 

 1000____
__ ⋅

−
−

=
korodb

ikorEicelkE
icelkE EE

UU
MU  [1000m.j./t] (26) 

 
 

 1000____
__ ⋅

−
−

=
korodb

ikorTicelkT
icelkT TT

UU
MU         [1000m.j./t]        

 
 
kde MUE_celk_i MUE_celk_i – měrný účinek „i“ pro produkci elektřiny/tepla  [1000m.j./t] 
 UE_celk_i, UT_celk_i     - absolutní účinek „i“ pro produkci elektřiny/tepla [1000m.j./t] 
 UE_kor_i, UT_kor_i      - korekce pro počítanou surovinu „i“ pro produkci elektřiny/tepla [1000m.j./t] 
 Eodb, Todb      - absolutní produkce hlavního produktu [MWh, GJ] 
 Ekor, Tkor                     - korekce absolutní produkce hlavního produktu [MWh, GJ] 
 
 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] (27) 

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

 
Tabulky v přílohách zároveň obsahují rozpočtení použitých surovin na základní suroviny 

podle vzorce 28. Jsou zde provedeny následující přepočty: 
- přepočet koksárenských produktů [kg nebo m3 surovin/t ekvivalentního koksu] – hodnoty 

pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 7 (tabulka 34) 
- 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) 
- přepočet černého a hnědého uhlí [kg nebo m3 surovin/t černého nebo hnědého uhlí] – 

hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 6 (tabulka 
31) 

- přepočet 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 uranového paliva [kg nebo m3 surovin/t uranového paliva] – hodnoty pro přepočet 
jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 8 (tabulka 37) 

- přepočet chemických kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného [kg nebo m3 surovin/t 
chemických produktů] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot 
v příloze č. 12 (tabulka 50) 
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- přepočet dopravy [tkm/t přepravovaného výkonu (tepla)] – hodnoty pro přepočet jsou 
převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 4 (tabulka 21) 

 
V rámci posledního sloupce tabulky 14, která je vložena v kapse disertační 

práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin 
spotřebovaných pro výrobu 1 MW resp. 1 GJ energie. 
Tabulka 14: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí. 
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Příloha č. 2 
 
 
Vliv t ěžby, dopravy a zpracování ropy na životní prostředí: 

- zdroje a popis dopočtení dat 
 
Tabulka 17 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby, dopravy a zpracování 
ropy na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv t ěžby, dopravy a zpracování ropy na životní prost ředí 
ČR pokrývá vlastní těžbou ropy jen minimální podíl své spotřeby. Většina ropy určené 

pro ČR je z ropných ložisek na západní Sibiři, menší část pak na Středním Východě. Těžba a 
úprava ropy je realizována prostřednictvím ropných vrtů. Po určitou dobu (např. u vrtů Poštorná po 
dobu cca 4 let) probíhá těžba samočinným – eruptivním způsobem, kdy je kapalina na povrch 
vynášena tlakem původních hornin na ložisko. Závěrečná fáze odtěžování ložiska je pak 
charakterizována nárůstem obsahu vody v ropě, což vede ke změně těžby na mechanizovaný 
způsob pomocí hlubinných čerpadel poháněných většinou elektromotorem.[38] 

Součástí těžebního zařízení je i sběrné naftové středisko, v rámci kterého je vytěžená 
ropa různými způsoby odloučená od současně vytěženého zemního plynu a dále je upravována 
v závislosti na svém složení - jsou odstraněny usaditelné látky apod.). Naftová střediska rovněž 
slouží pro vyrovnání dodávek ropy, zajištění rovnoměrnosti složení ropy pro její další zpracování a 
rovněž jako strategická rezerva. Pak je přepravována ropovody resp. tankery do rafinérií. [42] 

Vytěžená ropa je zpracovávána v rafinériích, které jsou komplexními závody. V 
rafinériích se může specificky měnit kombinace a zařazení jednotlivých procesů podle 
charakteristiky zpracovávané suroviny (ropy) a produktů, které jsou zde vyráběny. Často jsou části 
výstupů některých procesů uváděny zpět, jako nástřik, do stejného procesu nebo jiného procesu 
nebo procesů předřazených, či míseny s výstupy jiných procesů. Nejdůležitějším cílem 
provozování rafinérií je výroba rozsáhlého sortimentu paliv, což má zásadní vliv na celkové 
uspořádání a způsob provozování. Rafinaci ropy, jíž je ropa převáděna na prodejné produkty, je 
možné rozdělit do dvou fází (fáze jsou tvořeny řadou podpůrných procesů). První fází je 
odsolování ropy a následná destilace na jednotlivé složky, "frakce“ (lehké frakce a benzinové 
frakce). Druhá fáze spočívá ve využití tří druhů zpracování frakcí: spojování, štěpení a změna 
struktury frakcí. Cílem těchto operací je převést některé destilační frakce na prodejné ropné frakce 
s využitím procesů na jejich úpravu.[45] 

Výpočet spotřeby energií a paliv 

V rámci této kapitoly se při spotřebě paliv a energií vycházelo především z dat ČSÚ [46][47], která 
jsou uvedena v tabulce 15: 

Komodita 
Měrná 

jednotka 
Produkce/spotřeba Výhřevnost

14 [GJ] 
% podíl na 
produkci15 v jednotkách [GJ] 

Spotřeba energií a paliv 
Rafinérský plyn 1000m3/r 144 228 5 999 280 41,60  
Zemní plyn naftový 1000m3/r 139 399 4 753 491 34,10  
Topný olej  nízkosirný t/r 9 537 387 584 40,64  
Topný olej vysokosirný t/r 29 450 1 194 089 40,55  
Ropný koks t/r 78 704 2 951 392 37,50  
Teplo z rozvodů GJ/r 3 143 947 3 143 947 37,50  
Odpadní teplo GJ/r 147 738 147 738 37,50  
Odpadní teplo získané GJ/r -31 223 -31 223 37,50  
Teplo celkem GJ/r 3 260 462 3 260 462 37,50  
El. energie MWh 320 210 1 107 521 3,46  

Suroviny 
Ropa t/r 7 867 646 330 329 379 41,99  
Ostatní kapalná paliva t/r 108 586 4 456 002 41,04  
Rafinérské poloprodukty t/r 175 155 6 918 616 39,50  

Produkce 
Motorový benzin t/r 1 598 040 69 994 152 43,80 22,41 
Motorová nafta t/r 3 007 485 128 598 623 42,76 41,18 
Petrolej celkem t/r 120 957 5 237 421 43,30 1,68 

                                                 
14 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
15 Spočteno jako podíl celkové výhřevnosti všech produktů (v GJ) a produkcí (v GJ) v rámci jednotlivých 
produktů 
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Komodita 
Měrná 

jednotka 
Produkce/spotřeba Výhřevnost

16 [GJ] 
% podíl na 
produkci17 v jednotkách [GJ] 

Topný olej vysokosirný t/r 170 588 6 740 051 39,51 1,78 
Topné oleje celkem t/r 502 379 20 232 892 40,27 6,48 
Ostatní kapalná paliva t/r 1 199 605 47 144 489 39,30 13,67 
Kapalný ropný plyn 1000m3/r 92 343 9 305 943 100,78 2,98 
Ropný koks t/r 78 704 2 951 392 37,50 0,00 
Rafinérský plyn 1000m3/r 144 228 5 999 280 41,60 0,00 
Jiné benzíny vč. primárních 
benzínů 

t/r 701 619 30 831 439 43,94 7,66 

Ostatní produkty t/r 363 610 13 889 890 38,20 4,45 
Celkem deriváty ropy t/r  334 185 521  100,00 

Tabulka 15: Výroba kapalných paliv z ropy v roce 2006. 
 

Za účelem zjednodušení propočtů spotřeb ropných produktů v této práci je celková čistá 
výroba ropných produktů (dle tabulky 15) vyjádřená v jednotkách tepla a přepočtená na základě 
výhřevnosti ropy nazvaná „ekvivalentem ropy“. K tomuto ekvivalent ropy jsou pak vyjádřeny 
měrné vstupy a výstupy z výroby ropných produktů a u všech výrobků, při jejich výrobě se tyto 
ropné produkty spotřebovávají, jsou jejich spotřeby přepočteny dle svých výhřevností na tento 
ekvivalent. 

Následující rozpočty ropných produkt ů byly z důvodu zjednodušení provedeny pouze 
pro 5 skupin produktů: 

- motorový benzín 
- motorová nafta 
- topné oleje celkem (součet topného oleje vysokosirného, nízkosirného a topných a 

ostatních olejů) 
- ostatní kapalná paliva 
- ostatní produkty (vstupní suroviny pro výrobu olejů, maziv a organickou chemii) 

Přepočet pro ostatní produkty není účelný, ale v případě potřeby může být na základě uvedených 
údajů proveden dodatečně. 
 
Výpočet znečištění a spotřeby dalších surovin 
Další data byla získána z 3 základních oblastí: 

- těžba ropy  
- transport a skladování 
- zpracování v rafinériích 

Těžba ropy 

Pro vytvoření etapy „Těžba ropy“ byly použity údaje o těžbě ropy z EIA studie České naftařské 
společnosti pro oblast Břeclav-Poštorná [38]. V rámci dokumentace byly získány následující údaje: 

- spotřeba pohonných hmot, pitné vody, úbytky zdrojů, velikosti plochy zasažené těžbou, 
množství vody odebrané z recipientu 

- množství pracovníků a velikost zastavěných ploch 
- produkce vytěžené ropy a zemního plynu, odpadní vody vypouštěné do recipientu 

(odpadní vody technické a splaškové), komunálního odpadu (plastikové obaly a kal ze 
septiků) a nebezpečného odpadu (kaly ze dna nádrží na ropné látky, ropné kaly z údržby 
zařízení, absorpční činidla a filtrační materiály, vrtná drť znečištěná ropou), emisí 
(nemethanové těkavé sloučeniny, CO, NOx, SO2, TZL, VOC). 

Dopočtena byla pouze spotřeba el. energie, která byla zprůměrována za celé období těžby. Ve 
studii bylo uvedeno, že těžba je plánována na max. 15 let, z čehož 3-5 let (průměr 4 roky) bude 
ropa těžena na základě vlastního přetlaku a dalších 10 let bude muset být odčerpávána (spotřeba 

                                                 
16 Vypočtena jako podíl přímé spotřeby paliv (v jednotkách tepla) a hmotných jednotkách 
17 Spočteno jako podíl celkové výhřevnosti všech produktů (v GJ) a produkcí (v GJ) v rámci jednotlivých 
produktů 
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360 kWh/den). Zároveň bude po celou dobu těžby odebírat energii nutnou k provozu zařízení 15 
kWh/den. Množství spotřebované energie jsme tedy (za předpokladu těžby 35518 dní v roce) 
spočetli následovně: 

MW61,96
100

355
15

100

355
360

)410(

10
=⋅+⋅⋅

+
 

Průměrně bude spotřebováno 96,61 MWh elektrické energie ročně. 
 
Zjišt ěná a dopočtená data týkající se ropy byla převedena na měrné veličiny (j.m./t 

ropy). Společně s ropou je, v tomto případě, těžen i zemní plyn, proto byly výsledné hodnoty 
přepočteny na obě komodity v poměru (94,79% podíl ropy a 5,21% podíl zemního plynu). Měrné 
spotřeby a produkce byly spočteny podle vzorce 23 a jako hlavní výrobní produkt stanoveno 
celkové množství vytěžené ropy. 

Transport a skladování 

Do hodnocení byly zahrnuty obě dopravní cesty ropy do ČR: 
o ropovod Družba, který vede ze Samary, kde se napojuje na ropovody ze sibiřských 

naftových polí 
o ropovod IKL („Ingolstadt“) navazující na ropovod TAL z ropného terminálu 

v Terstu, kam je dopravována tankery středovýchodní případně i jiná ropa 
Transport a skladování ropy v ČR zajišťuje společnost MERO ČR a.s., v jejímž případě 

jsme mohli vycházet z EIA studie „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů – MERO ČR 
a.s.[39] a internetových stránek firmy MERO ČR [42]. V případě ropovodu Družba, jsme vycházeli 
pouze ze schématu ropovodu [40] a informací z encyklopedie Wikipedia [41]- ostatní 
charakteristiky byly dopočteny. 

Vzhledem k uvedeným pramenům je zřejmé, že většina informací pochází z dokumentu 
EIA a informace týkající se ropovodu Družby a IKL jsou z velké části dopočteny. Dopočet jsme 
provedli pomocí přepočtového koeficientu MERO, který byl odvozen jako poměr součtu objemů 
ropovodů, tankovišť a lodních prostorů pro přepravu ropy do ropovodu IKL19, 

 

 
( )

celkem

PRNT
MERO V

VVV
k

++
=  (28) 

 
kde VNT - objemy nádrží v tankovištích na celé trase obou ropovodů 
 VR - obsah obou ropovodů na základě délky a průměrů ropovodů 

VP - celková přeprava přes ropovod IKL pro ČR (tj. lodních prostorů pro přepravu ropy ze 
Středního východu do Terstu 

Vcelkem - celková kapacita skladovacích nádrží firmy MERO 
 
Pomocí tohoto koeficientu bylo dopočteno: 

- množství odebrané vody z recipientu (jejíž odběr byl znám z posudku EIA), počet 
pracovníků, zasažené plochy, zastavěné plochy, veškeré odpady (jejichž množství bylo 
známo z posudku EIA)20 a emise (jejichž množství bylo známo z posudku EIA). 

Nezávisle na tomto koeficientu bylo dopočteno: 

                                                 
18 Počet 355 dní je výsledkem odečtení hlavních státních svátků od celkového počtu dní v roce. 
19 Proti původnímu záměru položit ropovod z Ingolstadtu do Kralup a Litvínova (odtud neoficiální název 
IKL) byl ropovod postaven z Vohburgu a. d. Donau do Nelahozevsi. Do Litvínova je pak ropa dopravována  
přes 
Kralupy ropovodem Družba. A přesto stalé označení ropovod IKL přežívá. 
20 Mezi nebezpečné odpady byly zahrnuty: kaly ze dna nádrží, ropné kaly z údržby zařízení, syntetické a 
hydraulické oleje, motorové a převodové oleje (nechlorované a syntetické). 
Mezi ostatní pevný odpad (plastové obaly). 
Mezi nebezpečné odpady (znečištěné obaly, filtrační materiály, vyřazená zařízení, baterie, odpady obsahující 
ropné látky, znečištěná zemina, kaly, zářivky, detergenty, akumulátory). 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  161 
 
 

- množství spotřebované elektrické energie bylo na základě poměru mezi přepravou za 
rok a množstvím přečerpávacích stanic, množstvím přečerpaných ropných produktů a 
spotřeby el. energie v posudku EIA. 

- spotřeba pitné vody byla spočtena na základě součinu spotřeby při těžbě na 1 pracovníka 
a počtem pracovníků v rámci přepravy. 

 
 Zjištěná a dopočtená data byla převedena na měrné veličiny (j.m./t ropy). Měrné 
spotřeby a produkce byly spočteny podle vzorce 29 a jako hlavní výrobní produkt bylo 
stanoveno celkové množství přepravované ropy. 

 

1000
/

/
__

⋅=
produktuvýrobníhohlavního

suroviny
suroviny AP

APAS
MPMS  (29) 

 
kde MS/MP suroviny  - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny 
 AS/AP suroviny  - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny 
 AP hlavního_výrobního_produktu - absolutní produkce hlavního produktu 

Rafinérie 

Při výpočtu dat jsme vycházeli z IPPC povolení pro rafinérii Litvínov [43] a Kralupy [44] 
Česká rafinérská - Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní 
prostředí a kvalitě v roce 2006 [89] a z referenčního dokumentu BAT pro rafinérie zpracovávající 
ropu a zemní plyn[45] a údaje ČSU (tabulka 15). V rámci posudků byly zjištěny údaje uvedené 
v tabulce 16: 
 
rafinérie uvedené údaje zdroj dopočtené 
Rafinérie 
Kralupy 

- spotřeba vody odebrané z recipientu 
- počet pracovníků 
- produkce odpadních vod, ostatní 
odpad, nebezpečný odpad, nebezpečné 
tekuté odpady 
- emise (CO, CO2, NOx, SO2, TZL, 
H2S, VOC, celkový N, F, Zn,  CHSKcr, 
BSK, NEL, NL) 

Zpráva o bezpečnosti a 
ochraně zdraví, ochraně 
majetku, vlivu na životní 
prostředí a a kvalitě v 
roce 2006  [89] 

- spotřeba zemního 
plynu, páry, elektrické 
energie, pitné vody 
- výroba (motorového 
benzínu, motorové nafty, 
topných olejů, Ostatní 
kapalná paliva a ostatní 
produkty) 

Rafinérie 
Litvínov 
 

- spotřeba vody odebrané z recipientu 
- počet pracovníků 
- produkce odpadních vod, ostatní 
odpad, nebezpečný odpad, nebezpečné 
tekuté odpady 
- emise (CO, CO2, NOx, SO2, TZL, 
H2S, VOC) 

Zpráva o bezpečnosti a 
ochraně zdraví, ochraně 
majetku, vlivu na životní 
prostředí a a kvalitě v 
roce 2006 [89] 

 - spotřeba zemního 
plynu, páry, elektrické 
energie, pitné vody 
- výroba (motorového 
benzínu, motorové nafty, 
topných olejů, Ostatní 
kapalná paliva a ostatní 
produkty) 
- emise (celkový N, F, 
Zn,  CHSKcr, BSK, NEL, 
NL) 

Tabulka 16: Výčet a charakteristika zdrojů použitých pro doplnění údajů souvisejících s úpravou 
ropy. 

 
Následující údaje bylo potřeba dopočíst následujícím způsobem: 

- spotřeba zemního plynu, páry a elektrické energie (SPKralupy/Litvinov) byla spočtena jako 
součin celkové produkce dané suroviny z tabulky 15: Výroba kapalných paliv z ropy v roce 
2006 (PČSÚ) a podílu množství produkované v rámci rafinérie Litvínov/Kralupy 
(PKralupy/Litvinov) a celkové spotřebované ropy dle tabulky 15 (SPČSÚ): 

 
ČSU

LitvinovKralupy

ČSÚLitvinovKralupy SP

P
PSP /

/ ⋅= ,  [t] (30) 
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- spotřeba pitné vody byla spočtena na základě součinu spotřeby při těžbě na 1 pracovníka 
a počtem pracovníků v rámci příslušné rafinérie. 
 

- produkce jednotlivých ropných produktů (VKralupy/Litvinov) byla spočtena jako součin 
celkové produkce dané suroviny z tabulky 15 (PČSÚ) a podílu množství produkované 
v rámci rafinérie Litvínov/Kralupy (PKralupy/Litvinov) a celkové spotřebované ropy dle tabulky 
15 (VČSÚ): 

 
ČSU

LitvinovKralupy

ČSÚLitvinovKralupy V

P
PV /

/ ⋅= , [t] (31) 

- emise do vody (celkový N, F, Zn,  CHSKcr, BSK, NEL, NL) v rámci podniku Litvínov  
byly spočteny poměrem z podniku Kralupy jako (VKralupy/Litvinov) byly spočteny jako součin 
celkové produkce jednotlivých emisí podniku Kralupy (ZKralupy) a podílu množství 
produkované v rámci rafinérie Litvínov (PLitvinov) a množství produkované v rámci rafinérie 
Kralupy (PKralupy): 

 
Kralupy

Litvinov
KralupyLitvinov P

P
ZZ ⋅= , [t] (32) 

 
Na obrázku 3 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů z těžby, 

transportu a úpravy ropy. 
 

 
 

Obrázek 3: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba, transport a úprava ropy) 
 
Zjišt ěná a dopočtená data byla za obě rafinérie byly sečtena a pak přepočtena na 

měrné veličiny (j.m./t ekvivalentu ropy). Měrné spotřeby a produkce byly spočteny podle vzorce 
23 a jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobených ropných 
produkt ů vyjádřených jako ekvivalent ropy. 
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Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Jak již bylo řečeno, ropa je do ČR dovážena převážně za Sibiře a v menší míře pak ze Středního 
Východu, kde je řídká síť dodavatelů jednotlivých surovin. Proto byla jako střední přepravní 
vzdálenost stanovena 2000 km. Tato vzdálenost se vztahuje pouze k výpočtům přepravy motorové 
nafty, maziv a olejů. Ostatní energetické a materiálové vstupy (elektrické energie a voda) nejsou 
dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie 
elektrickou sítí. Produkce (nebezpečné a komunální odpady) je vzhledem k malým hmotnostním 
množstvím (z hlediska dopravy) zanedbána. Výpočet dopravních faktorů byl proveden dle vzorce 
21. 
 

Vypočtené dopravní faktory pro těžbu ropy, transport, skladování a zpracování ropy 
na ropné produkty (včetně měrných veličin) jsou součástí přílohy č. 17, která je vložena v kapse 
disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Celkové měrné spotřeby surovin a energií a produkce výrobků, odpadů a emisí byly 
vypočteny z analogických měrných spotřeb/produkcí z jednotlivých etap získání ropných produktů 
(těžby, dopravy a skladování a rafinérského zpracování) jako korigovaný součet dle vzorce: 

 

 ++= dopravasuroviny
ropyekvivalent
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kde:  MS/MP suroviny_celková  - celková měrná spotřeba/produkce počítané suroviny  [1000m.j./t] 

MS/MP suroviny_výroba        - měrná spotřeba/ produkce počítané suroviny z výroby v rafinériích   
MS/MP suroviny_doprava - měrná spotřeba/produkce počítané suroviny z dopravy a skladování ropy   
MS/MP suroviny_tezba - měrná spotřeba/produkce počítané suroviny z těžby 
MS ropy_rafinérské - měrná spotřeba rafinérské (dopravené) ropy při rafinérském zpracování 

ropy  
MS surové_ropy  - měrná spotřeba surové (vytěžené) ropy při dopravě a skladování ropy 
MP ekvivalent_ropy  - měrná produkce ekvivalentu ropy (ropných produktů) v rafinériích 
MP dopravená_ropa  - měrná produkce ropy při dopravě a skladování ropy 
 
Byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známě 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 o spotřebu 

motorové nafty, maziv a olejů snížena celková výroby ropných produktů. 
Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny 
v příloze 14. 

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

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“ a byl proveden 
součet tepelné energie, páry a teplé vody. 
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Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Veškeré 
spotřebované suroviny a energie byly dále rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. 
Byly provedeny následující přepočty: 

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

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

 
V rámci posledního sloupce tabulky 17, která je vložena v kapse disertační práce, jsou 

již konkrétn ě uvedeny výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t 
ropných produktů. V dalších výpočtech budou tato měrná data nazývána „ropným 
ekvivalentem“. 

 
Výsledné údaje byly dále rozpočteny na jednotlivé produkty (motorového benzínu, 

motorové nafty, topných olejů, ostatní kapalná paliva a ostatní produkty) dle poměrů vyplývajících 
z tabulky 15: Výroba kapalných paliv z ropy v roce 2006 (sloupec % poměr na produkci) 

 
Tabulka 17: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby, dopravy a zpracování ropy na životní prostředí. 
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Příloha č. 3 
 
Vliv t ěžby a dopravy zemního plynu na životní prostředí: 

- zdroje a popis dopočtení dat 
 
Tabulka 18 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby a dopravy zemního plynu 
na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv t ěžby a dopravy zemního plynu na životní prost ředí 

Zemní plyn je nejčistší a nejbezpečnější mezi primárním palivy (v ryzí podobě je hořlavou 
látkou bez barvy a zápachu).  

Zemní plyn je zpravidla těžen společně s ropou (v důsledku čehož obsahuje vysoký podíl 
vyšších uhlovodíků) obsahuje rovněž vodu, sirné látky, prach. Každý zemní plyn se tedy po 
vytěžení suší a zbavuje pevných částic (prachu), případně se odstraňují vyšší uhlovodíky a sirné 
látky. Tyto úpravy byly v rámci této práce zanedbány. Do ČR je zemní plyn přiváděn z Ruska 
(Sibiř) a Norska. Doprava ZP, která je prováděna na velké vzdálenosti, je umožněna 
kompresorovými stanicemi. Pro vyrovnání zimní a letní spotřeby, výkyvů v těžbě a přepravě ZP a 
ze strategických důvodů jsou používány podzemní zásobníky plynu, jejichž vlivy byly rovněž 
v této práci zanedbány. V rámci ČR je z hlavního tranzitního plynovodu přepravován ZP 
spotřebitelům vnitrostátní plynovody doplněnými rovněž kompresorovými stanicemi, jejichž vlivy 
byly rovněž zanedbány. Pro potřeby této práce byly zohledněny etapy: těžba zemního plynu a 
přeprava z místa těžby do ČR hlavním tranzitním plynovodem. 

Těžba zemního plynu 

Data, vztahující se k těžbě zemního plynu, byla převzata z údajů o těžbě ropy z EIA studie 
České naftařské společnosti pro oblast Břeclav-Poštorná[38]. V rámci této oblasti je společně 
s ropou těžen i zemní plyn, který tvoří 5,21% z celkové těžby. Z tohoto důvodu byla převzata data 
z těžby ropy a v odpovídajícím poměru přepočtena na údaje relevantní pro těžbu zemního plynu. 
Všechny spočtené hodnoty byly přepočteny na měrné hodnoty, které představují měrnou spotřebu 
na 1 000 m3 zemního plynu. Měrné faktory byly spočteny následujícím způsobem: 

 

 

1000.
/

/
__

_

produktuvýrobníhohlavního

plynzemnísuroviny
suroviny AP

kAPAS
MPMS

⋅
=  [1000m.j./t]  (34) 

 
kde MS/MP suroviny  - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny 
 AS/AP suroviny  - absolutní spotřeba/produkce počítané suroviny 
 k zemní_plyn  - podíl zemního plynu na celkové těžbě (k zemní_plyn = 0,0521) 
 AP hlavního_výrobního_produktu - absolutní produkce hlavního produktu 
  

V případě výpočtu měrných spotřeb a produkcí jednotlivých suroviny nezbytných k těžbě 
zemního plynu bylo jako hlavní výrobní produkt stanoveno celkové množství vytěženého zemního 
plynu. 

Transport zemního plynu 

 Jak již bylo v úvodu řečeno, přepravuje se zemní plyn do ČR se 2 hlavních úložišť, která 
jsou v Norsku (z Norska se přepravuje 39% z celkového množství dopraveného plynu) a v Rusku 
(z Ruska se přepravuje 61% z celkového množství dopraveného plynu). Údaje byly převzaty 
z údajů vztahujících se ke slovenské společnosti Slovenský plynárenský priemysel, která provozuje 
distribuční síť zemního plynu na Slovensku. Bylo vycházeno z integrovaných povolení pro 3 
kompresorové stanice: Ivanka při Nitre [51], Jablonov nad Turnou [52] a Veľké Zlievce [53]. 
 Z integrovaného povolení vztahujícího se ke kompresorové stanici Ivanka při Nitre byly 
použity následující údaje:  

- spotřeba topných olejů, zemního plynu, elektrické energie, motorové nafty 
- zastavěné plochy 
- produkce nebezpečných odpadů a pevných látek. 

Z integrovaného povolení vztahujícího se ke kompresorové stanici Jablonov nad Turnou, byly 
použity údaje vztahující se ke znečištění v rámci vypouštěných odpadních vod (BSK5, CHSKCr, 
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NL, NEL). Jedná se o stanice se srovnatelným technologickým vybavením, proto byly za účelem 
přepočtu zjištěné údaje pouze vynásobeny počtem stanic. 

Z výroční zprávy [54] společnosti Slovenský plynárenský priemysel, byly zjištěny 
následující údaje: 

- spotřeba vody ve všech stanicích, spotřeba pitné vody, 
- produkce odpadních vod, počet zaměstnanců, emise (CO, NOx, celkový C, SO2, CH4). 

Veškeré zjištěné údaje byly upraveny pro podmínky přepravy zemního plynu do české republiky, 
pomocí převodního koeficientu: 

 

 
( )
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NorskoČRsibiřČRČR
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.
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−−Σ ⋅+⋅
= , (35) 

 
 
kde ZPΣČR  - spotřeba zemního plynu v ČR (10 204 392 tis. m3) [55] [tis. m3] 
 dČR-sibiř  - délka plynovodu z ČR do Ruska [km] 
 dČR-Norsko  - délka plynovodu z ČR do Norska [km] 
 ZPΣSR  - přepravované množství zemního plynu přes území  SR [tis. m3] 

dSR  - délka plynovodu na území Slovenské republiky [km] 
 

Na obrázku 4 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 
z těžby a transportu zemního plynu. 

 

 
 

Obrázek 4: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba a transport zemního plynu) 
 
Všechny spočtené hodnoty byly přepočteny na měrné hodnoty podle vzorce 29 a jako 

hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství přepravovaného zemního plynu. 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Těžba zemního plynu je velmi úzce spojená s ropou (především tzv. „naftový zemní plyn“). Proto 
jsme, stejně jako u ropy, stanovili jako střední přepravní vzdálenost 2000 km. Tato vzdálenost se 
vztahuje pouze k výpočtům přepravy motorové nafty, maziv a olejů. Ostatní energetické a 
materiálové vstupy (elektrické energie a voda) nejsou dopravovány železniční ani silniční 
dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie elektrickou sítí. Produkce (nebezpečné a 
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komunální odpady) je vzhledem k malým hmotnostním množstvím (z hlediska dopravy) 
zanedbána. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro t ěžbu, transport a skladování zemního plynu (včetně měrných veličin) jsou 
součástí tabulky 18, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Celkové měrné spotřeby surovin a energií a produkce výrobků, odpadů a emisí byly 
vypočteny z analogických měrných spotřeb/produkcí z jednotlivých etap získání zemního plynu 
(těžby a dopravy) jako korigovaný součet dle vzorce 36. Hlavním produktem je zde dodaný 
zemní plyn do ČR 
 

 zprsuroviny
prodhlavni

prodvytezeny
zprsurovinycelksuroviny MPMS

MP

MS
MPMSMPMS _

_

_
__ /.// +=   [1000m.j./t]  (36) 

 
kde:  MS/MP suroviny_celk  - celková měrná spotřeba/produkce počítané suroviny   

MS/MP suroviny_zpr        - měrná spotřeba/ produkce počítané suroviny ze zpracování (transportu 
ZP)   

MS/MP suroviny_tezba - měrná spotřeba/produkce počítané suroviny z těžby (ZP) 
MSvytezeny_prod - měrná spotřeba vytěženého produktu (ZP) při zpracovaní (transportu 

ZP) 
MPhlav_prod  - měrná produkce hlavního produktu (dodaný ZP do ČR) 
 
Byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známě 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, maziva a oleje na ropný ekvivalent. Použité výhřevnosti byly 
zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14.  

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

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

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27 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) 

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

 
V rámci posledního sloupce tabulky 18, která je vložena v kapce, jsou již konkrétně uvedeny 
výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1000 m3 zemního plynu. 
 
Tabulka 18: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby a dopravy zemního plynu na životní prostředí. 
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Příloha č. 4 
 

Vliv dopravy surovin na životní prostředí: 
- zdroje a popis dopočtení dat 

 
Tabulka 21 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu dopravy surovin na životní 
prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv dopravy surovin na životní prost ředí 

Veškeré produkty jsou od počátku svého životního cyklu (zpravidla se jedná o těžbu surovin) 
přepravovány z místa produkce (těžby) na místo dalšího zpracování. Aby mohly být 
kvantifikovány vlivy jednotlivých přeprav, byly sestaveny 2 základní životní cykly: 

- životní cyklus silniční dopravy a  
- životní cyklus železniční dopravy 

V rámci obou přeprav byly zjištěny spotřeby na suroviny (motorové nafty a elektrické energie) pro 
přepravu 1 tuny materiálu a 1 km a pro automobilovou dopravu byly zároveň zjištěny produkované 
emise. 
 

Měrné hodnoty spotřeb byly dopočteny na základě článku doc. Jana Zemana „Měrná 
energetická náročnost jednotlivých druhů dopravy v ČR“[83]. V rámci kterého byly uveřejněny 
hodnoty ze 4 základních druhů nákladních přeprav vztažených k roku 2004 (tabulka 19). 
 

druh přepravy 
Objem 

přepravy 
106 tkm21 

Spotřeba 
energie 

TJ 

Počet 
tkm/TJ 

Měrné hodnoty 

t/tkm MWh/tkm 

silniční 46 010 58 116 791 693 31,104.10-3  
železniční motorová 1 690 2 272 743 908 33,105.10-3  
vodní 410 128 3 203 125 7,688.10-3  
železniční elektrická 13 040 2 761 4 723 200  58,815.10-3 

Tabulka 19: Přehled náročností jednotlivých druhů nákladní dopravy. 
 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že železniční motorová doprava má přibližně stejnou 
energetickou náročnost. Proto je dále počítáno se železniční dopravou pouze na základě 
elektrického druhu přepravy, případná železniční motorová přeprava bude zahrnuta do silniční 
nákladní přepravy. 
 
 Měrné hodnoty uvedené v tabulce byly spočteny podle vzorce: 
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kde         MSN(E) - vypočtené měrné spotřeby motorové nafty a elektrické energie [t/tkm] resp. 

[MWh/tkm] 
ASSD,ZDM,VD,ZDE - absolutní spotřeby energie pro silniční, železniční motorovou, vodní a železniční 

elektrickou dopravu [TJ] 
kvyhrevnosti - koeficient výhřevnosti (pro motorovou naftu je 40,92 a pro elektrickou energii je 

přepočítávací koeficient 3,6 [GJ/MWh]) [58][59][60][61] 
AOSD,ZDM,VD,ZDE - objemy přepravy v rámci silniční, železniční motorové, vodní a železniční 

elektrické dopravy [tkm] 
 

Na obrázku 5 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 
z provozování silniční a železniční elektrické dopravy. 

 

                                                 
21 1 tunokilometr = představuje přepravu 1 t nákladu v nákladní dopravě na vzdálenost 1 km, v této práci se 
používá jednotka ktkm=1000 tkm (tunokilometrů) 
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Obrázek 5: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (doprava) 
 

Pro účely této práce byly použity měrné hodnoty spotřeb pro silniční dopravu a měrné 
hodnoty spotřeb pro železniční elektrickou dopravu. 
 

Emise pro automobilovou přepravu byly spočteny na základě přílohy časopisu Ochrana 
ovzduší [84], které jsou uvedeny v tabulce 20: 
 

druhy automobilové dopravy 
emise [g/kg resp. kg/t paliva] 

CO2 CH4 N20 CO NOx NMVOC PM SO2 PAH PCDD 
benzínové os. automobily bez 
řízených katalytických systémů 

3183 1,04 1,17 189,5 30,21 35,73 0 1,08 260,3 10,3 

benzínové os. automobily s řízenými 
katalytickými systémy 

3148 0,31 4,5 10,58 3,31 1,07 0 1,02 143,8  

naftová os. vozidla 3458 0,24 0,12 10,22 13,52 0,54 2,49  1601  
naftová nákladní vozidla nad 3,5 3183 0,06 0,19 9,31 30,56 2,66 1,1  241,9 3 

Tabulka 20: Emise spojené s jednotlivými druhy dopravy. 
 
Pro účely této práce byly použity hodnoty emisí pro naftová nákladní vozidla nad 3,5. Měrné emise 
ze silniční dopravy pak byly vypočteny dle vzorce: 
 
 iNNVNiSD EMSE _5,3__ .=     [kg/ktkm] (38) 

 
kde  ESD_i  - vypočtené emise ze silniční dopravy pro znečištění „i“ 

MSN - měrná spotřeba motorové nafty pro silniční nákladní dopravu dle vzorce 43 
[t/ktkm] 

ENNV_3,5_i - emisní faktor pro silniční dopravu pro znečištění „i“ [kg/t]  
 
Z uvedených účinků byly pak vypočteny měrné hodnoty (účinky) podle vzorce č. 29 a jako 
hlavní produkt byl stanoven dopravní výkon. 
 

V rámci tabulek nebylo potřeba provádět žádné další přepočty nebo korekce. Pouze zde 
bylo provedeno rozpočtení použitých surovin na základní suroviny podle vzorce 27: 

- 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) 

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

 
V rámci posledního sloupce tabulek jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty 

základních surovin spotřebovaných v rámci přepravy na 1ktkm automobilovou dopravou a 
železniční elektrickou dopravou. 
 
Tabulka 21: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu dopravy surovin 
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Příloha č. 5 
  

Vliv výroby médií na životní prostředí: 
a) výroba technických plynů (zdroje a popis dopočtení dat) 
b) výroba stlačeného vzduchu (zdroje a popis dopočtení dat) 
c) výroba energoplynu (zdroje a popis dopočtení dat) 
d) výroba acetylénu (zdroje a popis dopočtení dat) 
e) výroba demineralizované vody (zdroje a popis dopočtení dat) 

 
Tabulka 27 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby jednotlivých médií je 
přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv výroby médií na životní prost ředí 
V rámci této kapitoly jsou specifikované životní plynných médií, která tvoří vstupy v rámci 
jednotlivých životních cyklů. 

a) Výroba technických plynů  

Technické plyny se získávají dělením vzduchu na jednotlivé složky22. Vzduch se stlačí, 
očistí od vodní páry, prachu a oxidu uhličitého a následně se prudce zchladí na extrémně nízkou 
teplotu. Poté se uvolněním zkapalní a následně se vícestupňovým destilačním procesem rozloží na 
kyslík, dusík, argon a ostatní vzácně plyny. V případě oslovené společnosti, se tímto způsobem 
získává čistý dusík a asi 80% kyslík. K výrobě 100% kyslíku je potřebná další rektifikační kolona. 
Argon jako vedlejší produkt při této frakční destilaci vzduchu. Následně jsou pak technické plyny 
dopravovány k odběratelům potrubím nebo v tlakových lahvích resp. svazcích lahví. V případě 
dodávky plynů v lahvích je nutno tyto plyny dále stlačit na 200 nebo 300 barů kompresory. [77] 

Podklady pro tyto vlivy byly převzaty z výroby technických plynů společnosti Linde 
Vítkovice a.s., která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů technických plynů do podniků, které 
byly osloveny. Uvedená data se vytahují k výrobě plynů: O2, N2 a Ar.  

 Společností Linde Vítkovice a.s. byly poskytnuty údaje uvedené v příloze č. 23 (v zájmu 
ochrany dat nejsou poskytnuté informace zveřejněny konkrétně, ale pouze graficky). 

Na obrázku 6 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů z výroby technických 
plynů. 

 

 
 

Obrázek 6: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba technických plynů) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 22. 

 
Surovina Lokalita dodavatele/odběratele Stanovená střední 

vzdálenost [km] 
Motorový benzín Kralupy 423            
Oleje a maziva Kralupy 423            
Náhradní díly různí (stanoveno odhadem) 500            

Tabulka 22: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba technických plynů). 
 
                                                 
22 Základní metodu pro získání jednotlivých složek vzduchu objevil Carl von Linde před více než sto lety. 
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Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, vodík, stlačený vzduch, elektrické 
energie a voda) nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě 
elektrické energie elektrickou sítí. Produkce (nebezpečné a komunální odpady) je vzhledem 
k malým hmotnostním množstvím (z hlediska dopravy) zanedbána. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 22. Při výpočtech bylo 
vycházeno z předpokladu, že motorová nafta, náhradní díly, maziva a oleje jsou přepravovány 
pouze automobilovou dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených suroviny spočteny jako 
automobilová doprava. 

Vypočtené dopravní faktory pro výrobu technických plynů (včetně měrných veličin) 
jsou součástí tabulky 27, která je vložen v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Z poskytnutých údajů byly spočteny měrné spotřeby a produkce jednotlivých 
energetických a materiálových vstupů a výstupů dle vzorce 29 a jako hlavní výrobní produkt 
stanoveno celkové množství vyrobených technických plynů (jako součet množství vyrobeného 
O2, N2 a Ar2). 

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

základní, u nichž známě 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, vodík, maziva a oleje na ropný ekvivalent. Použité výhřevnosti 
byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14,  

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

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

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

 
V rámci posledního sloupce části tabulky 27 věnované výrobě technických plynů, který 

je vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních 
surovin spotřebovaných pro výrobu 1000 m3 technických plynů. 

b) Výroba stlačeného vzduchu 

Potřeba zpracovat zvlášť cyklus výroby stlačeného vzduchu se objevila při rozdělení 
jednotlivých výrobních procesů (výroba železa, oceli, vývalků) v rámci jednoho podniku. Každý 
z těchto podniků spotřebovává stlačený vzduch. Ale rozdělením výrob, se objevila potřeba 
zpracovat zvlášť i tento cyklus. 

Stlačený vzduch se vyrábí stlačením atmosférického vzduchu v kompresorech s následnou 
úpravou tohoto vzduchu (filtrace, sušení). Stlačený vzduch se vyrábí v množství odpovídající 
spotřebě podniku. [78] 
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Podklady pro tyto vlivy byly převzaty z výroby v rámci společnosti těžící vápenec (své 
jméno si společnost nepřeje zveřejňovat), která v rámci poskytnutých údajů měla nejlépe 
zpracovány údaje z této oblasti ze všech společností, které byly osloveny. Uvedenou společností 
byly poskytnuty údaje uvedené tabulce č. 27 (v zájmu ochrany dat nejsou poskytnuté informace 
zveřejněny konkrétně, ale pouze graficky).  

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

 

 
 

Obrázek 7: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba stlačeného vzduchu) 

Výpočet dopravních výkonů 

Vzhledem k tomu, že výrobu si zabezpečují výrobní závody samy, bude při výrobě 
stlačeného vzduchu doprava všech energetických a materiálových vstupů a výstupů zanedbána. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Byly spočteny měrné spotřeby a produkce (účinky) jednotlivých energetických a 
materiálových vstupů a výstupů dle vzorce 29 a jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno 
celkové množství stlačeného vzduchu v 1000 m3. 

 
Byly provedeny korekce, které vedly ke sloučení některých hodnot a byly provedeny 

agregace srovnatelných komodit: 
- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 

z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba olejů a maziv. 
- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 

demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby el. energie a tepla [kg nebo m3 surovin/MWh elektrické energie nebo GJ 
tepla] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 1 
(tabulka 14) 
 
V rámci posledního sloupce části tabulky 27 věnované výrobě stlačeného vzduchu, 

která je vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty 
základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1000 m3 stlačeného vzduchu. 

c) Výroba energoplynu 

 Energoplyn je výsledný produkt zplyňování uhlí (nebo také zplyňování biomasy). Po 
úpravách, které spočívají především v odsíření, odprášení a odstranění dehtu, se jedná o 
energetický zdroj, který je využíván jako náhradní palivo v různých technologických procesech 
(cementárny, vápenky, atd.) a v elektrárnách. Surový energoplyn obsahuje hlavně CO, CO2, H2, 
CH4, N2, vodní páru a také nežádoucí látky jako pevné částice, vyšší uhlovodíky, sloučeniny síry, 
sloučeniny dusíku, sloučeniny chlóru a flóru a alkalické kovy.[79] 
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Na základě dat získaných z ČSÚ [12], byla sestavená tabulka 24 spotřeby energií, paliv a 
surovin, při výrobě energoplynu.  
 
 

látka 
měrná jednotka 

(dále m.j.) 
absolutní spotřeba 

[m.j.] 
absolutní 

spotřeba [GJ/r] 
poměrná účast na 

výrobě 
Spotřeba energií a paliv 

Zemní plyn naftový 1000m3/r (ASZP) 47 1 597  

Ostatní kapalná paliva 1000m3/r 6667 252 183  
Teplo z rozvodů GJ/r  7 765 700  
Odpadní teplo GJ/r   863 062  
Teplo celkem GJ/r   3 096 145  
El. energie MWh 39556 142 402  

Suroviny 
Hnědé uhlí včetně lignitu t/r (ASHU) 1510545 20337291  

Výroba 
Energoplyn t/r (ASEP) 1 198 827 14 307 391 (PUEP) 0,7188 
Nízkotepelné dehty t/r 96 700 3 618 514 0,1818 
Ostatní plynná paliva t/r 251 264 1 706 304 0,0857 
Ostatní kapalná paliva t/r 13285 273 668 0,0137 
celkem GJ/r  19 905 877 1,0000  

Tabulka 23: Spotřeby energií, paliv a surovin, při výrobě energoplynu za rok 2006 rozšířené o 
dopočtený podíl na výrobě. 

 
V rámci tabulky byla dopočtena poměrná účast jednotlivých produktů na celkové výrobě 

(vzhledem k různým měrným jednotkám jednotlivých produktů, byl přepočet proveden na základě 
poměrné výhřevnosti jednotlivých produktů k celkové výhřevnosti všech produktů). Poměrná účast 
na výrobě (PUi), byla spočtena jako procentuelní  podíl jednotlivých produktů (VPi) na celkové 
výrobě vyjádřené v GJ/r (VPcelkem):  

 
celkem

i
i VP

VP
PU =  (39) 

V následujících přepočtech na základní suroviny byly spočteny měrné spotřeby pro zemní 
plyn a hnědé uhlí23 (MSZP,HU) v rámci jednotlivých produkovaných komodit. Měrné spotřeby byly 
spočteny jako součin spotřeby vyjádřené v měrných jednotkách (ASZP,HU) a podílu účasti na výrobě 
jednotlivých komodit (energoplynu, nízkotepelných dehtů, ostatních plynných paliv a ostatních 
kapalných paliv PUEP, ND, OPP, OKP) a spotřeby (ASEP, ND, OPP, OKP): 

 
OKP OPP, ND, ,

OKP OPP, ND,,
,,

EP

EP
UHZPHUZP AS

PU
ASMS ⋅=  (40) 

 
Na výrobu 1000m3 energoplynu jsou průměrně spotřebována následující měrná množství 
vyrobených komodit (tabulka 24): 
 

komodity Energoplyn Nízkotepelné dehty 
Ostatní plynná 

paliva 
Ostatní kapalná 

paliva 
Zemní plyn 
naftový 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 
Hnědé uhlí včetně 
lignitu 0,9056 2,8396 0,5153 3,1380 

Tabulka 24: Spotřebovaná měrná množství jednotlivých komodit. 
  

                                                 
23 Spotřebu ostatních kapalných paliv nebylo nutno přepočítávat, protože se jedná o vlastní produkt 
transformace, a byla o ní snížena výroba. 
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Následující měrná množství byla použita při korekci spotřebovaných paliv v rámci výroby 
elektrické energie. 

Stejným způsobem, lze na základě dat z ČSÚ, spočítat i měrné spotřeby pro vysokopecní 
plyn [12] a koksárenský plyn [13]. Tento přepočet zde však není nutné provádět, protože je tato 
transformace přímo zahrnuta v částech výpočtů vlivu výroby koksu a surového železa na životní 
prostředí. Při dalších výpočtech jsou, z tohoto důvodu, přepočítávána uvedená média na koks na 
základě výhřevnosti.  

d) Výroba acetylénu 

Acetylén se vyrábí v tzv. vyvíječích acetylénu. Vyvíječ acetylénu je ocelová nádoba, do 
které se dávkovacím mechanizmem dávkuje karbid vápníku a voda. Reakcí karbidu s vodou vzniká 
acetylén, který je vlastním tlakem odváděn horní částí ven z reaktoru. Současně vzniká hydroxid 
vápenatý, který je odebírán externí firmou k dalšímu využití. Acetylén se poté upravuje (zbavuje 
příměsí a snižuje se vlhkost vyrobeného plynu) a plní do tlakových lahví resp. je dopravováno 
potrubím přímo odběrateli (v případě Linde Vítkovice a.s.). [56] 

Data týkající se výroby acetylénu byla sdělena pracovníky LINDE Vítkovice a.s.. 
Odtud byly převzaty následující údaje: 

- spotřeba páry, elektrické energie, spotřeba vody (povrchové a pitné), spotřeba olejů a 
maziv, karbidu vápníku, kyseliny sírové, hydroxidu sodného, acetonu, spotřeba náhradních 
dílů, 

- pracovníci, zastavěné plochy, 
- produkované množství acetylénu a hydroxidu vápenatého a odpadních vody, znečištění 

(NEL, RAS, NL). 
Na obrázku 10 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů a výstupů z výroby acetylénu. 
 

 
 

Obrázek 8: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba acetylénu) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 25: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Motorový benzín Kralupy 423 
Oleje a maziva Kralupy 423 
Karbid vápníku Nováky (SR) 178 
Kyselina sírová Neratovice 355 
Hydroxid sodný Neratovice 355 
Aceton Neratovice 355 

Tabulka 25: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba acetylénu). 
 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (pára, elektrické energie a voda) nejsou 
dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické energie 
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elektrickou sítí. Produkce (nebezpečné a komunální odpady) je vzhledem k malým hmotnostním 
množstvím (z hlediska dopravy) zanedbána. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Při výpočtech bylo 
vycházeno z předpokladu, že motorová nafta, karbid vápníku, kyselina sírová, hydroxid sodný, 
aceton, maziva a oleje jsou přepravovány pouze automobilovou dopravou, proto jsou dopravní 
faktory uvedených suroviny spočteny jako automobilová doprava. 

Vypočtené dopravní faktory pro výrobu acetylénu (včetně měrných veličin) jsou 
součástí tabulky 27, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a materiálových 
vstupů a výstupů podle vzorec 29, jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové 
množství vyrobeného acetylénu. 

Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 
základní, u nichž známě měrné spotřeby, a dále byl proveden součinu některých srovnatelných 
komodit: 

- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba zemního plynu, benzínu, motorové 
nafty a hydroxidu sodného. 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní a pitné) a převeden do 
položky „Voda povrchová a hlubinná“. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27.  Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

- přepočet spotřeby anorganických látek [kg nebo m3 surovin/t anorganických látek] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 12 (tabulka 
50) 

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

- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 27 věnované výrobě acetylénu, která je 

vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné měrné hodnoty 
základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1000 m3 acetylénu. 

e) Výroba demineralizované vody 

Potřeba zpracovat životní cyklus výroby demineralizované vody, má stejné příčiny jako 
v případě zpracování cyklu stlačeného vzduchu (rozdělení jednotlivých výrobních procesů v rámci 
jednoho podniku).  

Demineralizace (neboli změkčování) vody je chemický proces, při kterém se zamění 
vápníkové hořečnaté soli, které způsobují tzv. „tvrdost vody“, za neškodné soli sodné. Metody 
změkčování jsou zpravidla založeny na principu výměny iontů. Hmota na výměnu iontů je pevná 
zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. V praxi protéká 
odfiltrovaná voda (voda, které jsou odfiltrovány nerozpustných látky) přes katexové a anexové 
filtry, kde jsou odstraněny nežádoucí soli. Proplach a regenerace filtrů se provádí hydroxidem 
sodným (u anexových) a kyselinou chlorovodíkovou (u katexových). [25] 
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Data týkající se demineralizace vody byla převzata z EIA studie vztahující se 
k environmentální rekonstrukci kotelny Krásná Lípa [25]. Odtud byly převzaty následující údaje: 

- spotřeba elektrické energie, spotřeba vody (povrchové a pitné), spotřeba hydroxidu 
sodného a kyseliny chlorovodíkové, 

- pracovníci, zastavěné plochy, 
- produkované množství demineralizované vody a odpadních vody, znečištění (NEL, RAS, 

NL). 
Na obrázku 9 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů a výstupů z výroby 
demineralizované vody. 
 

 
 

Obrázek 9: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba demineralizované vody) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 26: 

 
Surovina Lokalita dodavatele/odběratele Stanovená střední vzdálenost 

[km] 
Motorový benzín Kralupy 423 
Oleje a maziva Kralupy 423 
Hydroxid sodný Neratovice 355 
Kyselina chlorovodíková Neratovice 355 

Tabulka 26: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba demineralizované vody). 
 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (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 22. Při výpočtech bylo 
vycházeno z předpokladu, že motorová nafta, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, maziva a 
oleje jsou přepravovány pouze automobilovou dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených 
suroviny spočteny jako automobilová doprava. 

Vypočtené dopravní faktory pro výrobu demineralizované vody (včetně měrných 
veličin) jsou součástí tabulky 27, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a materiálových 
vstupů a výstupů. Měrné produkce a spotřeby byly spočteny podle vzorec 29, a jako hlavní 
výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobené demineralizované vody. 

 
Dále byly provedeny korekce, které vedly k provedení součinu některých srovnatelných 

komodit: 
- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní a pitné) a převeden do 

položky „Voda povrchová a hlubinná“, 
-  z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 

z produkce hlavní suroviny) byla odečtena doprava 
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Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet spotřeby anorganických látek[kg nebo m3 surovin/t anorganických látek] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 12 (tabulka 
50) 

 
V rámci posledního sloupce části tabulky 27 věnované výrobě demineralizované vody 

jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 
1 m3 demineralizované vody. 
 
Tabulka 27: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby jednotlivých médií na životní prostředí. 
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Příloha č. 6 
 
Vliv t ěžby a úpravy uhlí na životní prostředí: 

a) těžba a úprava hnědého uhlí (zdroje a popis dopočtení dat) 
b) těžba a úprava černého uhlí (zdroje a popis dopočtení dat) 

 
Tabulka 31 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby a úpravy uhlí na životní 
prostředí je přiložena v kapse disertační práce 
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Vliv t ěžby a úpravy uhlí na životní prost ředí 

 Pro účely pozdějších přepočtů bylo nutné stanovit vlivy těžby a následných úprav černého 
a hnědého uhlí na životní prostředí, protože obě suroviny jsou důležitými vstupy při výrobě 
elektrické energie a rovněž při výrobě koksu. 

a) Těžba a úprava hnědého uhlí 

 Potřebné údaje byly převzaty z těžebních a úpravárenských dat společnosti 
Severočeské doly, a.s. Severočeské doly jsou největší hnědouhelnou společností v ČR, a nacházejí 
se v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těžbou a úpravou hnědého uhlí a doprovodných 
surovin. Uhlí je těženo za pomoci kolesových rypadel povrchovým způsobem v rámci 2 dolů: 

- Důl Nástup Tušimice 
- Důl Bílina 

Doprava uhlí i skrývky z obou dolů probíhá po pásových dopravnících. Vytěžená skrývka je pak 
zakládána do dříve vytěžených prostor. 

Vytěžené uhlí z dolu Nástup Tušimice je po úpravě drcením a homogenizací dopravováno 
pásovými dopravníky do elektrárny Tušimice nebo na nakládací zásobník s následnou kolejovou 
dopravou k odběrateli. 

Vytěžené uhlí z dolu Bílina je v závislosti na své kvalitě, v rámci úpravny uhlí Ledvice, 
upraveno tříděním, drcením a rozdružováním na obchodní uhelné produkty tříděného, prachového 
uhlí a palivových směsí. 
 Společností Severočeské doly byly poskytnuty údaje z Dolu Bílina, Dolu Nástup Tušimice 
a úpravny Ledvice, uvedené v příloze č. 31 (v zájmu ochrany dat nejsou poskytnuté informace 
zveřejněny konkrétně, ale pouze graficky). Při zpracování dat bylo vycházeno z předpokladu, že 
veškerá těžba dolů Bílina, je zpracována v úpravně Ledvice.[80] 

Na obrázku 10 je znázorněn výčet všech zjištěných přímých vstupů a výstupů z  těžby a 
úpravy hnědého uhlí. 

 

 
 

Obrázek 10: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba a úprava hnědého uhlí) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 28: 

 
 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  183 
 
 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Motorový benzín Litvínov 35 
Motorová nafta Litvínov 35 

Tabulka 28: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžba a úprava hnědého uhlí). 
 
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 21. Při výpočtu bylo vycházeno 
z předpokladu, že motorová nafta a benzín jsou přepravovány pouze automobilovou dopravou, 
proto jsou dopravní faktory uvedených suroviny spočteny jako automobilová doprava. 

Vypočtené dopravní faktory pro těžbu a zpracování hnědého uhlí (včetně měrných 
veličin) jsou součástí tabulky 31, která je vložen v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných údajů byly spočteny celkové spotřeby a produkce jako součet za 
oba doly a úpravnu. 

Na základě zjištěných údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a materiálových 
vstupů a výstupů. Měrné produkce a spotřeby byly spočteny podle vzorec 29, a jako hlavní 
výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vytěženého hnědého uhlí. 
 

Byly provedeny korekce, které vedly 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, motorový benzín a maziva a oleje na ropný ekvivalent. 
Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny 
v příloze 14. 

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

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

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

 
V rámci posledního sloupce části tabulky 31 věnované těžbě a úpravě hnědého uhlí, která je 
vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních 
surovin spotřebovaných pro výrobu t hnědého uhlí. 

b) Těžba a úprava černého uhlí 

Černé uhlí je těženo hlubinným způsobem. Porub připravený k těžbě, je při dobývání z pole 
vymezen porubními chodbami vedoucími od základny porubu do určené vzdálenosti, kde jsou 
spojeny porubním překopem. Mezi těmito chodbami postupuje porubní fronta o šířce kolem 200 m 
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směrem k základně. Úvratě dobývaných porubů, tj. části sloje přiléhající k porubním chodbám, 
jsou vyuhlovány v předstihu trhacími pracemi. 

Ve slojích o průměrné mocnosti min. cca 1,2 m je využíván dobývací komplex s posuvnou 
výztuží a pluhovou technologií, rozpojující uhelný pilíř a nakládající rozvolněné uhlí na elektricky 
poháněný hřeblový porubový dopravník, a dále pásovou/vozovou dopravou a skipovou vertikální 
dopravou na povrch 

Před vlastní úpravou uhlí se těživo dopravuje pásovými dopravníky od skipového zařízení, 
kde jsou oddělovány hrubé součásti o velikosti nad 200 mm. Uhlí je zpravidla při třídění podrceno 
a propadá sítem do frakce pod 200 mm. 

Účelem úpravy uhlí je oddělení od hlušiny. Prvním krokem úpravy je další třídění surového 
uhlí frakce. Poté probíhá úprava uhlí v tzv. těžkosuspenzním prádle. 

Oddělené prané uhlí je na třídiči rozdělena na frakce <10 mm, 10 – 18 mm a 18 – 30 mm. 
Frakcemi nad 10 mm se expeduje spotřebitelům. Frakce < 10 mm je odvodňována v odstředivkách 
a poté rovněž expedována. [37] 

Data týkající se těžby černého uhlí byla převzata z těžebních dat dolů Lazy a Paskov, 
společnosti OKD, a.s., která jsou uveřejněna v rámci výroční zprávy OKD, a.s. za rok 2006 [34], na 
stránkách ČBÚ[35], a posudcích EIA pro dobývací prostor dolu Paskov [36] a dolu Lazy [37]. 
Společnost OKD, a.s. těží v oblasti hornoslezské pánve. Hlavní zlom, nazývaný zlom Orlová, 
rozděluje českou část hornoslezské pánve na západní část (ostravská část) a na východní část 
(karvinská část).  
 

V tabulce 29 je vyznačeno, zda byly jednotlivé údaje získány přímo ze zdroje nebo zda 
byly dopočtena na základě poměru surových těžeb: 

 

 y
y

x
x PS

ST

ST
PS // ⋅=  (41) 

 
kde S/Px - spotřeba/produkce, kterou potřebujeme dopočíst 

STx - surová těžba dolu, pro který počítáme spotřebu/produkci[34] 
STy - surová těžba dolu, pro který známe spotřebu/produkci[34] 
S/Px - známá spotřeba/produkce 

 
Pouze produkce hlušiny byla spočtena jako rozdíl hrubé těžby, produkovaného uhlí a kameniva. 
Veškeré zjištěné a dopočtené charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 29. 
důl uvedené zdroj dopočtené 
Důl Lazy - spotřeba pohonných hmot,  el. 

energie, vody, pitné vody, 
recirkulované vody,  železné rudy, 
vápence, cementu, písku, barev,  dřeva 
- zasažené a zastavěné plochy 
- produkce degazačního plynu a 
kameniva 
- produkce odpadních vod, znečištěný 
železný odpad, barevné kovy, popílek, 
produkce odpadu z dřeva, stavební 
odpad, komunální odpad, ostatní 
odpad, nebezpečný odpad, nebezpečné 
tekuté odpady 
- emise (benzen, benzo(a)pyren, CH4, 
CO, NOx, SO2, TZL, CHSKcr, BSK, 
NL-V, NEL, RAS, PAU, N, N-NH4, 
Cd, Hg, P, Fe, Mn) 

EIA (oznámení) 
„Pokračování hornické 
činnosti OKD, a.s., Dolu 
Lazy na období 2011 – 
2015“ [37] 

- spotřeba kyslíku, 
acetylenu, olejů a maziv 
(částečně), spotřeba 
sádry, spotřeba chloridu 
hořečnatého, chloridu 
sodného, trhavin, 
čisticích prostředků, 
lepidel 
- úbytek zdrojů, 
skrývka a hlušina 
- produkce odpadních 
vod k recirkulaci, hlušina 

- hrubá těžba 
- plocha zasažená těžbou 
- počet zaměstnanců 
- produkce uhlí 

výroční zpráva OKD, a.s. 
za rok 2006[34] 
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důl uvedené zdroj dopočtené 
Důl 
Paskov 

- spotřeba pohonných hmot, el. 
energie, kyslíku, acetylenu, vody, pitné 
vody, olejů a maziv, železné rudy, 
vápence, cementu, sádry, chloridu 
hořečnatého, chloridu sodného, trhavin, 
čisticích prostředků, lepidel, barev, 
dřeva 
- skrývka 
- produkce degazačního plynu a 
kameniva 
- produkce odpadních vod, 
nebezpeční tekuté odpady, kalu 
z odpadních vod, odpadu z dřeva, 
stavební odpad, komunální odpad, 
ostatní odpad, nebezpečný odpad, 
znečištěný železný odpad, barevné 
kovy 
- emise (benzen a benzo(a)pyren, CH4,  
NOx, TZL, CHSKcr, BSK, NL-V, RAS, 
PAU, N, N-NH4, Cd, Hg, P, Fe, Mn, 
chloridy) 

EIA (oznámení) 
„Pokračování hornické 
činnosti OKD, a.s., dolu 
Paskov na období 2011 – 
2020“ [36] 

 - spotřeba písku 
- úbytek zdrojů a 
hlušina 
 

- hrubá těžba 
- plocha zasažená těžbou 
- počet zaměstnanců 
- produkce uhlí 

výroční zpráva OKD, a.s. 
za rok 2006 [34] 

 

Tabulka 29: Výčet a charakteristika zdrojů použitých pro doplnění údajů souvisejících s těžbou 
černého uhlí. 

 
Na obrázku 11 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a 

výstupů z těžby a úpravy černého uhlí. 
 

 
 

Obrázek 11: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba a úprava černého uhlí) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 30: 
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surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Topné oleje Kralupy 384 
Motorový benzín Litvínov 35 
Motorová nafta Litvínov 35 
Oleje a maziva Kralupy 384 
Vápenec Štramberk 66 
Vápno Štramberk 66 

Tabulka 30: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžba a úprava černého uhlí). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, ostatní plynný paliva, acetylén, 

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 22. Při výpočtu bylo vycházeno 
z předpokladu, že topné oleje, motorová nafta, motorový benzín, vápenec, vápno, oleje a maziva 
jsou přepravovány pouze automobilovou dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených 
suroviny spočteny jako automobilová doprava. 

Vypočtené dopravní faktory pro těžbu a zpracování černého uhlí (včetně měrných 
veličin) jsou součástí tabulky 31, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny celkové spotřeby a produkce 
jako součet údajů za oba doly. 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a 
materiálových vstupů a výstupů. Měrné produkce a spotřeby byly spočteny podle vzorec 29, a 
jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vytěženého černého uhlí. 
 

Byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 
základní, u nichž známě 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 byly rozpočteny 

flotační kapaliny, trhaviny, technický benzín, lepidla, nátěrové hmoty, topné 
oleje, oleje a maziva na ekvivalent ropy. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat 
ČSÚ [58][59][60][61]a jsou uvedeny v příloze 8 (tabulka 18).  

- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba kyslíku, acetylénu, spotřeba 
chemikálií (chloridu sodného a hořečnatého) a křemičitých písků. 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“ a součet spotřeby 
cementu a sádry byl načten do položky „vápno“. 

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27 Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- 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) 

- přepočet 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 železné rudy [kg nebo m3 surovin/t železné rudy] – hodnoty pro přepočet jsou 
převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 15 (tabulka 60) 
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- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 31 věnované těžba a úpravě černého uhlí, 

která je vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty 
základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1t černého uhlí. 

 
Černé uhlí je možné dále upravovat na tzv. koks, který vzniká při vysoké teplotě 

v neoxidační atmosféře, a je významným redukčním činidlem ve vysokých pecích. 
 

Tabulka 31: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby a úpravy uhlí na životní prostředí. 
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Příloha č. 7 
 
Vliv výroby a zpracování koksu a koksárenských produktů na životní prostředí: 

- zdroje a popis dopočtení dat 
 
Tabulka 34 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby a zpracování koksu a 
koksárenských produktů na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv výroby koksu a koksárenských produkt ů na životní prost ředí 

Při koksování dochází k zavážení koksovacích komor práškovým uhlím (70-85 % pod 3 
mm). Uhlí se zahřívá vlivem vyhřívacího systému, který spočívá v systému zazděných kanálků 
s tryskami přivádějícími do komor palivo a vzduch, a zůstává v koksovací peci, dokud střed uhelné 
vsázky nedosáhne teploty 1000 – 1100 ° C. Tento proces se nazývá karbonizace a jako druhotný 
produkt při něm vzniká koksárenský plyn, který má vysokou výhřevnost a po vyčištění jej lze 
použít jako palivo. Koksovací proces je ukončen v závislosti na šířce pece a podmínkách vyhřívání 
po 14 - 24 hodinách. 

Z 1000 kg uhlí se získá mezi 750-800 kg koksu a cca 325 m³ koksárenského plynu, což 
odpovídá cca 187 kg koksárenského plynu. Výtěžek koksu, produkce koksárenského plynu a 
složení závisí do značné míry na složení uhlí a době koksování. 

Zcela karbonizovaný koks se vytlačuje ven z koksovací komory pomocí pístu výtlačného 
stroje do kontejneru (hasícího vozu). Styk se vzdušným kyslíkem způsobuje, že se koks začne 
ihned žhavit. Koks je poté převezen do hasící věže, kde se koks hasí velkými objemy vody. [48] 
  

Data týkající se koksování uhlí a byla převzata z dat společnosti: koncern ArcelorMittal 
Ostrava a.s., která vzhledem ke komplexnosti výrobního procesu výroby hutních produktů, 
disponuje i koksárenskými bateriemi, které vyrábějí koks pro jejich vlastní výrobu. Dalším zdrojem 
informací byl Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a oceli 
[48], kde jsou v rámci kapitoly 6 uvedeny údaje z 11 koksoven ze 4 různých států EU platné pro 
rok 1996. Z této zprávy byla převzata následující data, která byla pro naše účely průměrována a 
modifikována pro produkci Třineckých železáren24: 

- spotřeba koksárenského plyny, vysokopecního plynu, páry, černého uhlí, elektrické 
energie, stlačeného vzduchu, provozní vody, vody pitné a demineralizované¨ 

- produkce koksu, koksárenského plynu, surového dehtu, surového benzolu a kapalné síry, 
odpadních vod vyčištěných 

- emisí (benzen, amoniak, kyanovodík, metan, CO, CO2, NOx, NO2, SO2, TZL, PAU, 
sirovodík, těkavé organické látky) 

Některá data musela být dopočtena dle měrných spotřeb koncernu ArcelorMittal Ostrava a.s.: 
- spotřeba vody pitné a demineralizované, olejů a maziv 
- množství pracovníků, zasažených a zastavěných ploch 
- emise (fenoly, halogenové organické sloučeniny, Cd, kyanidy, Hg) 

 
Dopočtení dat probíhalo na základě poměrů hlavních produkcí obou společností: 
 

 TZproduktuvýrobníhohlavního
AMproduktuvýrobníhohlavního

AMsuroviny
TZsuroviny APAS

AP

APAS
APAS ___

___

_
_ /

/
/ ⋅=  (42) 

 
 
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 
 

Na obrázku 12 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a 
výstupů z výroby koksu. 

                                                 
24 Podtržené hodnoty jsou výrobní kapacity Třineckých železáren a.s. zjištěných z jejich internetových 
stránek 
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Obrázek 12: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba koksu) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 32: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Motorový benzín Kralupy 423 
Černé koksovatelné uhlí Karviná 31             
Oleje a maziva Kralupy 423 

Tabulka 32: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba koksu). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (vysokopecní, koksárenský, ostatní plynná paliva, 

pára, kyslík, dusík, acetylén, 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 21. Při výpočtech bylo 
vycházeno z předpokladu, že motorový benzín, oleje a maziva jsou přepravovány pouze 
automobilovou dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených suroviny spočteny jako 
automobilová doprava. Oproti tomu přeprava uhlí probíhá převážně železniční dopravou, proto byl 
dopravní faktor černého koksovatelného uhlí spočten jako železniční doprava.  

Vypočtené dopravní faktory pro výrobu koksu jsou součástí tabulky 34, která je 
vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny, pro každou koksovnu 
samostatně, měrné spotřeby energetických a materiálových vstupů a výstupů podle vzorce 29 a 
jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobených koksárenských 
produktů, v rámci jednotlivých koksoven. 

 Následně pak byla vypočtena průměrná měrná spotřeba/produkce za obě koksovny a 
jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobených koksárenských 
produkt ů (tabulka 33) přepočtených dle výhřevnosti koksu na tzv. ekvivalentní koks. 
V dalších částech této práce jsou vždy koksárenské produkty přepočteny na tento ekvivalent. 

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

koksárenský plyn na ekvivalent koksu. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ 
[58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o závod na výrobu koksu, byl takto spočtený koks odečten 
od vlastní výroby. 

-  z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba olejů a maziv, spotřeba 
degazačního plynu a silniční doprava. 

- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 
demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“ a rovněž spotřeba 
horké vody byla převedena do položky „Pára“. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

- přepočet 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 posledního sloupce tabulky 34, která je vložen a v kapse, jsou již konkrétně uvedeny 
výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t koksu. 
 
 Výsledné údaje byly následně rozpočteny na měrnou produkci jednotlivých koksárenských 
produktů. Poměry pro přepočet byly převzaty průměrných hodnot obou hodnocených závodů na 
výrobu koksu (viz následující tabulka 33).  
 

produkt 
Celkové vyrobené 
množství [t/rok] 

Měrná výhřevnost 
produktů [GJ/t] 

Celková 
výhřevnost 
[GJ/rok] 

Podíl na základě 
výhřevnosti 

koks 1 977 987 27,15 53 700 376 0,6976 
kosárenský plyn 1 144 482 16,35 18 712 283 0,2431 
surový dehet 97 085 36,90 3 582 527 0,0465 
surový benzol 23 264 42,36 985 407 0,0128 
celkem  2 835 485 27,15 76 980 593 1,0000 

Tabulka 33: Energetická bilance výroby koksu. 
 
Z tabulky vyplývá, že při výrobě koksu jsou nejvýznamnějšími produkty koks (69,76 % 

z celkové výroby) a koksárenský plyn (tvoří 24,31% z celkové výroby). 
 
Tabulka 34: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby a zpracování koksu a koksárenských produktů 
na životní prostředí. 
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Příloha č. 8 
 

Vliv t ěžby a obohacování uranové rudy na životní prostředí: 
a) těžba uranové rudy (zdroje a popis dopočtení dat) 
b) obohacování uranové rudy (zdroje a popis dopočtení dat) 

 
Tabulka 37 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby a obohacování uranové 
rudy na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv t ěžby a obohacování uranové rudy na životní prost ředí 

Uranová ruda je hlavní surovinou při výrobě jaderné energie, a přestože je při této výrobě 
spotřebovávána v minimálním množství. Při studování materiálů vztahující se k těžbě a zpracování 
uranové rudy bylo zjištěno, že oba tyto procesy (těžba velmi chudé uranové rudy i její 
obohacování) jsou velmi náročnými z hlediska spotřeby surovin a energií. Proto bylo přistoupeno 
k vytvoření zjednodušeného cyklu těžby a zpracování uranové rudy. 

a) Těžba uranové rudy  

Uranová ruda se těží povrchovými i hlubinným způsobem a může se získávat i z různých 
odpadů (např. popílku). U hlubinné těžby jsou v zájmu bezztrátového dobývání používány 
betonové podlahy, dobývání s umělým stropem, dobývání příčnými otevřenými komorami a 
dobývání na skládku. Přičemž jsou dobývána tělesa o mocnosti až 8 m a dobývání je 
uskutečňováno ve velkých hloubkách dosahujících 1 000 – 1 500 m pod povrchem. Obsah uranu 
v takto vytěžených rudách kolísá v jednotkách procent, proto se tato koncentrace prvku v rudě 
zvyšuje (např. mletím, drcením, tříděním a následným chemickým zpracováním). Nejčastější 
způsob je získávání rudy loužením. 

Uranová ruda obsahující smolinec se nejprve vylouží kyselinou (sírovou, dusičnou nebo 
chlorovodíkovou). Z roztoku se poté odstraní soli hliníku, železa, kobaltu a manganu. V rámci 
dalších kroků, vznikne sůl uranylu (NH4)2U2O7, která se potom žíháním převede na oxid U3O8. 
Takto upravená ruda se dále upravuje v rámci procesu tzv. „obohacování uranu“. 

Obohacený uran se pak dále zpracovává na uranové palivo (pelety) a následně uzavírá do 
palivových tyčí. S ohledem na nedostupnost údajů pro tuto etapu zpracování a relativně nižší podíl 
spotřeb a produkcí oproti etapě obohacování se tato etapa zanedbává. [62] 
 

Při zpracování údajů bylo vycházeno z projektu FRVŠ č. 18/2007 „Nerostné suroviny a 
jejich využití“[62] a z časopisů [63] [64] a internetových stránek společnosti DIAMO, státní 
podnik, Stráž pod Ralskem. Zdroje jednotlivých dat včetně výpočtů jsou součástí tabulky 35. 
 
proces uvedená data zdroj dopočtená data 
těž ba - spotřeba vody (z recipientu, pitná), 

hrubá těžba, úbytek zdrojů, kyseliny 
sírové, síranu sodného, sody, čpavku, 
mlecích koulí, 
- počet pracovníků 
- produkce uranu, odpadních vod, 
nebezpečných tekutých odpadů, kal 
z odpadních vod, dřevo, komunálního 
odpadu, ostatní nebezpečný odpad 
- emise (CO2) 

- projekt FRVŠ č. 
18/2007 „Nerostné 
suroviny a jejich 
využití“[62]  
- časopisy [63] [64] 
společnosti DIAMO 
-internetové stránky 
společnosti DIAMO 

- spotřeba zemního 
plynu, motorové nafty, 
elektrické energie, oleje 
a maziva, trhavin, 
skrývka, plochy 
zasažené těžbou, 
zastavěné plochy 
- emise (As, Cd,  NOx, 
Hg) 

Tabulka 35: Výčet a charakteristika zdrojů použitých pro doplnění údajů souvisejících s 
těžbou a úpravou uranu. 

 
Jak vyplývá z tabulky 35, byla některá data dopočtena. Při dopočtech bylo vycházeno 

z předpokladu, že hlubinná těžba uranu je podobná hlubinné těžbě černého uhlí, protože jiná 
vhodná data nebyla dostupná. Z měrných hodnot náležející k těžbě černého uhlí byla dopočtena 
následující data: 

- spotřeba motorové nafty, elektrické energie, olejů a maziv, trhavin, skrývky, nebezpečných 
pevných odpadů 

Dopočet byl proveden přímou úměrou z absolutních spotřeb při těžbě černého uhlí: 
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ČU

ČU
U HT

HT

APAS
APAS ∗=

/
/  (43) 

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

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

absolutní množství odpadů (výstupů) při těžbě černého uhlí 
HT U - roční hrubá těžba uranu 
HT ČU - roční hrubá těžba černého uhlí 

 
Dopočet spotřeby zemního plynu byl odvozen z produkce CO2. Pomocí známého složení 

zemního plynu [67] a spalovací rovnice pro výpočet suchých spalin [68]25. V rámci výpočtů 
suchých spalin je definován výpočet množství spaliny jednotlivých plynů vč. CO2, jehož výpočet je 
stanoven následujícím způsobem 

 
 VCo2 = CO + CO2 + 2. CH4  + 2,4. CmHn (44) 

 
Pro účely výpočtu převodního koeficientu, pro teoretické množství 1m3 spalin, byla za jednotlivé 
plyny doplněna jejich procentuální množství, jak jsou definována v rámci odborné literatury 
(složení zemního plynu: 0,07% CO2, 98,39% CH4 a 0,7% CmHn). Doplněním hodnot byl vypočten 
převodní koeficient jako poměr zemního plynu a množství CO2. Koeficient je roven hodnotě 1,002. 
Proto při známé produkci 9 190,61 tis. m3 CO2 činí spotřeba zemního plynu 9173,91 tis. m3 
zemního plynu. 

Při výpočtu znečištění jsme vycházeli z předpokladu, že se jedná o střední zdroj spalující 
zemní plyn, a na základě tohoto předpokladu jsem vzhledem ke známé produkci CO2, dopočetli i 
ostatní charakteristiky definované v kapitole energetika pro střední zdroje spalující plynný paliva. 
Dopočet byl proveden následujícím způsobem: 

 

 energetika
energetikaCo

UCo
U AZ

AZ

AZ
AZ ⋅=

_2

_2
 (45) 

 
kde        AZ U - absolutní roční znečištění počítaných látek produkovaných při těžbě uranu 

AZ Co2_U - absolutní znečištění CO2 produkované při těžbě uranu 
AZ Co2_energetika - absolutní znečištění CO2 produkované středními a malými zdroji při spalování 

zemního plynu 
AZ energetika - absolutní roční znečištění počítaných látek produkovaných středními a malými 

zdroji při spalování zemního plynu 
 

Tímto způsobem bylo dopočteno následující znečištění: 
- emise (As, Cd,  NOx, Hg) 
- přenosy v odpadech (Cr, Cd, Ni, Pb, Hg) 

b) Obohacování uranové rudy 

Jedná se o metody vedoucí ke zvýšení množství štěpitelného izotopu 235U, které jsou 
založené na nepatrných fyzikálních vlastnostech uranových izotopů. Pro průmyslové využití se 
používají 2 základní metody: 

- separace plynnou difůzí 
- separace plynovými ultracentrifugami (odstředivkami) 

Každá z těchto metod pracuje s plynným hexafluoridem UF6, který je silně toxický a korozivní. 
Odpadem obohacovacího procesu je ochuzený uran (méně než 0,711 % 235U), který má omezené 
nejaderné využití. [62] 

                                                 
25 suché spaliny: Vssp = VCO2 + VSO2 + VN2 + VO2 
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O procesu obohacování uranové rudy je problematické sehnat potřebná data, protože není 

prováděno v rámci ČR. Bylo zjištěno, že podniky věnující se této činnosti se nacházejí hlavně 
v Rusku, USA, Německu a Francii. Vzhledem k zaměření této práce není nezbytné mít k dispozici 
detailní data, proto bylo rozhodnuto v převážné míře převzít data z některého z procesů, jehož 
životní cyklus již byl zmapován. Jako nejbližší proces, hlavně z důvodů složitosti a charakteru 
chemické výroby, byl stanoven proces „zpracování ropy v rafinériích“. Veškeré dopočtené hodnoty 
byly vypočteny z měrných hodnot tohoto procesu, vynásobených množstvím přírodního uranu: 

 
 PUropaOU ASMPMSAPAS ⋅= //  (46) 

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

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při obohacování uranu 
MS/MP ropa - spotřebovaná měrná množství jednotlivý materiálových vstupů a 

produkovaná absolutní množství odpadů (výstupů) při úpravě ropy 
AS PU - absolutní roční spotřeba přírodního uranu 

 
Bylo zohledněno, že proces obohacování uranu je vysoce náročný na spotřebu energie. 

V rámci odborné literatury [65] [66] byl nalezen následující vztah, který umožňuje na základě 
znalosti průměrného obsahu uranu U235 v přírodní uranové rudě, koncentrace obohaceného 
produktu a koncentrace ochuzeného zbytku, vypočíst množství energie potřebné k jeho obohacení. 
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kde        WSWU - práce potřebná na obohacení (SWU26) [kg] 

P - množství obohaceného uranu [kg], bylo stanoveno jako 1 kg 
xp - koncentrace obohaceného produktu [%], stanoveno 4,25% 
T - množství ochuzeného zbytku [kg], bylo stanoveno výpočtem jako 7,68 

kg27 
xt   - koncentrace ochuzeného zbytku [%], stanoveno 0,25% 
F - množství přírodního uranu [kg], bylo stanoveno jako 8,68 kg28 
xf   - koncentrace přírodního uranu ve vytěžené rudě [%], stanoveno0,711% 

 
Tímto způsobem byl spočten koeficient WSWU, který však měl jako jednotky kg, proto bylo nutné 
jej přepočíst na kWh. Pro tento přepočet bylo nutné stanovit způsob obohacování uranu, protože 
pro každý ze způsobů jsou pro přepočet na kWh používány jiné koeficienty: 
Obohacení se v současné době dosahuje 2 způsoby: 

- plynnou difůzí 
- v plynných odstředivkách 

Pro přepočet byl vybrán energeticky méně náročný způsob v plynných odstředivkách, kterému 
přísluší přepočtový koeficient 55 kWh/kg. Součinem vypočtené hodnoty WSWU a příslušného 
koeficientu, jsme získali množství práce potřebné k obohacení daného množství přírodního uranu. 
Vpočtené množství energie bylo přičteno k energetické spotřebě definované přepočtem z údajů 
vztahujícím se k úpravě ropy. 

                                                 
26 separative work unit 
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Při výpočtu znečištění jsme nadále vycházeli z předpokladu, že se jedná o střední zdroj 
spalující zemní plyn, a na základě tohoto předpokladu jsem vzhledem ke známé produkci CO2, 
dopočetli i ostatní charakteristiky definované v kapitole energetika pro střední zdroje spalující 
plynný paliva. Dopočet byl proveden následujícím způsobem: 

 

 energetika
energetikaCo

UCo
U AZ

AZ

AZ
AZ ⋅=

_2

_2  (48) 

 
kde        AZ OU  - absolutní roční znečištění počítaných látek produkovaných při 

obohacování uranu 
AZ Co2_OU - absolutní znečištění CO2 produkované při obohacování uranu 
AZ Co2_energetika - absolutní znečištění CO2 produkované středními a malými zdroji při 

spalování zemního plynu 
AZ energetika - absolutní roční znečištění počítaných látek produkovaných středními a 

malými zdroji při spalování zemního plynu 
 

Tímto způsobem bylo dopočteno následující znečištění: 
- emise (As, Cd,  NOx, Hg) 
- přenosy v odpadech (Cr, Cd, Ni, Pb, Hg) 

 
Na obrázku 13 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a 

výstupů z těžby a obohacování uranové rudy. 
 
 

 
 

Obrázek 13: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba a obohacování uranové rudy) 

Výpočet dopravních výkonů 
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Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 36. 

 

Surovina 
Lokalita 

dodavatele/odběratele 
Stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Druh dopravy 

Ropné produkty Kralupy 288 železniční 
Kyselina sírová Semtín 185 dtto 
Síran sodný Neratovice 204 dtto 
Čpavek Litvínov 341  dtto 
Mlecí koule Ostrava - Kunčice 243 dtto 
Přírodní uran evropské Rusko 2000 dtto 

Tabulka 36: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžba a zpracování uranu). 
 
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. Produkce (nebezpečné a komunální odpady) je vzhledem k malým hmotnostním 
množstvím (z hlediska dopravy) zanedbána. 

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro t ěžbu, úpravu a obohacování uranové rudy (včetně měrných veličin) jsou součástí 
tabulky 34, která je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a 
materiálových vstupů a výstupů zvlášť pro těžbu a úpravu uranové rudy a pro obohacování uranové 
rudy podle vzorce 29, a jako hlavní výrobní produkt stanoveno celkové množství vytěženého 
přírodního uranu (pro těžbu a zpracování uranové rudy) a celkové množství vyrobeného 
obohaceného uranu (pro obohacování uranové rudy). Dle rovnice 36 pak byly spočteny 
celkové měrné spotřeby a produkce za etapu těžby a obohacování uranu. 
 

U vypočtených celkových měrných hodnot byly provedeny korekce, které vedly 
k přepočtení některých druhů paliv na paliva základní, u nichž známě 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, trhaviny, oleje a maziva na ekvivalentní ropu. 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 a) a převeden do 
položky „Voda povrchová a hlubinná“. 

- byla odečtena položka přírodního uranu, protože se jedná o meziprodukt v rámci procesu 
obohacování uranu. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet anorganických látek [kg nebo m3 surovin/t anorganických látek] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 12 (tabulka 50) 

- přepočet mlecích koulí [kg nebo m3 surovin/t válcovaných materiálů] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 18  
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- přepočet 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 posledního sloupce tabulky 37, která je vložen a v kapse disertační práce, 

jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu 
1 t obohaceného uranu. 
 
Tabulka 37: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby a obohacování uranové rudy na životní 
prostředí. 
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Příloha č. 9 
 

Vliv t ěžby a úpravy lupku a výroby žáruvzdorného materiálu na životní prostředí: 
a) těžba lupku a křemičitých písků (zdroje a popis dopočtení dat) 
b) výroba žáruvzdorného materiálu (zdroje a popis dopočtení dat) 

 
Tabulka 39 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby a úpravy lupku a výroby 
žáruvzdorného materiálu na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv t ěžby a úpravy lupku výroby žáruvzdorného materiálu a  na 

životní prost ředí 

V hutní výrobě – koksovnách, vysokých pecích, ocelářských pecích různého typu a 
ohřívacích pecích ve válcovnách, se používají jako ochranné materiály před žhavou a většinou i 
tekutou vsázkou žáruvzdorné materiály. Tyto materiály jsou vzhledem k uvedeným způsobům užití 
velmi různorodé (z hlediska složení, výchozích surovin, způsobů výroby i aplikace v těchto 
agregátech). Není tedy možné ani účelné provádět podrobnou analýzu, proto pro posouzení jejich 
vlivu na finální produkci byla za vzorek vybrána výroba šamotových žáruvzdorných materiálů ve 
firmě Keravit spol. s.r.o. 

Výrobní proces žáruvzdorného materiálu začíná těžbou a skladováním surovin, pokračuje 
úpravou surovin, tvarováním, sušením, výpalem a konečnou úpravou. 

Jako suroviny pro výrobu žáruvzdorných výrobků slouží jíl, šamot a přírodní minerály. Na 
základě získaných dat byla provedena analýza vstupních surovin a bylo zjištěno, že hlavními 
surovinami jsou křemičité písky a lupek, vzhledem k úplnosti informací o výrobě žáruvzdorného 
materiálu, proto bylo získány i informace o těžbě lupků a křemičitých písků. 

a) Těžba lupku a křemičitých písků 

Křemičití písky a lupek se těží v lomech jednoduchým dobýváním (lopatovým 
nakladačem). Vytěžená surovina se po odtěžení zpracovává optickou, flotační anebo 
elektrostatickou separací, aby byly odstraněny doprovodné minerály přítomné v surovině. Surovina 
je dále drcena na příslušnou velikost (což umožňuje přizpůsobit zrnitostní složení pro další použití) 
a dopravována do úpravny na pásových dopravnících nebo nákladními auty.  

Údaje vztahující se k těžbě lupku a křemičitých písků byla převzata z Českých Lupkových 
závodů a.s. jejímž předmětem činnosti je těžba, výpal a granulometrická úprava žáruvzdorných 
ostřiv (lupku a kaolinu). [49] 

b) Výroba žáruvzdorného materiálu 

Vytěžené suroviny se nejprve drtí na hrubo a pak na jemno a drcená a mletá surovina se 
třídí na frakce. Jednotlivé složky (včetně pojiva, pórotvorné přísady, protilepivé přísady a formové 
separátory) se přidávají dle potřeby se plní do mísiče (zpravidla pracujícího přerušovaně), 
homogenizují a předhutňují. 

Poté dochází k tvarování materiálu a sušení. Sušení se provádí v komorových nebo 
tunelových sušárnách a trvá jeden den až několik týdnů v závislosti na velikosti cihel. Cihly se dále 
vypalují. Teplota výpalu závisí na složení surovin a počátku deformace (teplota výpalu u 
šamotových cihel je 1250 - 1500 °C). [49] 

Data z výroby žáruvzdorného materiálu byla převzata ze společnosti Keravit spol.s.r.o., 
která vyrábí žáruvzdorné keramické materiály pro ocelárny a slévárny, chemický a koksárenský 
průmysl, energetický průmysl, teplárny a vápenky. 

 
Na obrázku 14 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a 

výstupů z těžby lupku a výroby žáruvzdorných materiálů. 
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Obrázek 14: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba lupku a výroby žáruvzdorných 
hmot) 

 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 25: 

 

Surovina Lokalita dodavatele/odběratele 
Stanovená střední 
vzdálenost [km]29 

Způsob 
přepravy 

Topné oleje Kralupy 45 ŽD 
Motorová nafta Kralupy 425/40 SD 
Motorový benzín Kralupy 425/40 SD 
Ostatní pevná paliva v kraji 100 SD 
Kyslík technologický v kraji 100 SD 
Stlačený vzduch v kraji 100 SD 

Chromitové písky 
průměr vzdáleností z: JAP Trading Bystřice (ČR ) 
- 51 km, Minelco (Švédsko) -1604 km, Thyssen 
(Německo), Possehl GmbH - 528 km 

572 ŽD 

Křemičité písky Most 317 ŽD 
Kysličíky Most 317 ŽD 

Korund bílý 
průměr vzdáleností z: MOTIM (Maďarsko) - 412 
km, Treibacher Sokolov (ČR) 537 km 

474 ŽD 

Andaluzit 
průměr vzdáleností z: Damrec (Francie) - 1424 
km, Silingen (Polsko) - 359 km 

891 ŽD 

Bauxit 
průměr vzdáleností z: Eco-Minerals (Minervit), 
(ČR Olomoux) - 107 km, Possehl Gmbh, zast. 
Pezinok 260 km, Silingen (Polsko) -  359  km  

242 ŽD 

                                                 
29 V případě uvedení 2 hodnot, platí 2. hodnota pro těžbu a zpracování lupku. 
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Surovina Lokalita dodavatele/odběratele 
Stanovená střední 
vzdálenost [km]30 

Způsob 
přepravy 

Lupek 

průměr vzdáleností z České lupkové závody, 
Nové Strašecí (ČR) 437 km, Jaro S.A. (Polsko) - 
359 km, CISCO (Ukrajina) - 1063 km, PD 
Refractories Velké Opatovice (ČR) - 185 km 

511 ŽD 

Žáruvzdorné jíly 

průměr vzdáleností z: Keramost Most (ČR) - 486 
km, Lasselsberger Skalná (ČR) - 573 km, Jaro 
S.A. (Polsko) - 359 km, Stephan Schmidt 
(Německo) - 528 km, PD Refractories Velké, 
Opatovice (ČR) - 185 km 

426 ŽD 

Mulit 

průměr vzdáleností z: Datong Alumina Silicite 
Refractory Co. (Čína) - 16 000 km, IRIS 
Refractory Praha (ČR) - 385 km, MOTIM 
(Maďarsko) - 409 km 

5 598 ŽD 

Zirkonový písek a 
moučka 

průměr vzdáleností z: Minervit (ČR) - 107 km, 
Frank Schulte (Rakousko) - 301 km, Possehl 
GmbH, zast. Pezinok - 260 km 

223 ŽD 

Perlit Šenov u Nového Jičína 12 ŽD 

Kyselina fosforečná 
průměr vzdáleností z: EURO-Šarm (Šenov u N. 
Jičína) - 12 km 
VIA-REK (Rájec - Jestřebí). 169 km 

91 ŽD 

Tabulka 38: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžba a zpracování lupku a výroba žáruvzdorných 
materiálů). 

 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (koksárenský, 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 21. Vypočtené dopravní faktory 
pro těžbu a zpracování lupku a výrobu žáruvzdorných materiálů jsou součástí tabulky 39, která je 
vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných údajů byly spočteny měrné spotřeby energetických a 
materiálových vstupů a výstupů pro těžbu a úpravu lupku a pro výrobu žáruvzdorného 
materiálu podle vzorec 29, a jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství 
vytěženého a upraveného lupku (pro těžbu a úpravu luku) a celkové množství vyrobeného 
žáruvzdorného materiálu (pro výrobu žáruvzdorného materiálu). 

Na základě zjištěných měrných účinků za těžbu lupku a výrobu šamotu byly spočteny 
celkové měrné účinky z produkce žáruvzdorných materiálů dle vzorce 36, jako hlavní 
produkt bylo stanoveno vyrobené množství žáruvzdorných materiálů. 

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

základní, u nichž známě 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 na ekvivalent koksu. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat 
ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v tabulce 29. 

o na základě znalostí výrobních procesů a poměrů výhřevností byla rozpočtena 
motorová nafta, motorový benzín, topné oleje, oleje a maziva na ekvivalentní 
ropu. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou 
uvedeny v příloze 8 (tabulka 18). 

                                                 
30 V případě uvedení 2 hodnot, platí 2. hodnota pro těžbu a zpracování lupku. 



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  203 
 
 

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

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

- v rámci lupkových závodů dochází k přikoupení části lupku. Množství přikoupeného bylo 
připočteno jako ekvivalentní zvýšení těžby, což znamená, že veškeré hodnoty vztahující se 
k těžbě byly pomocí měrných množství navýšeny o uvedený nákup 

- spotřeba šamotového zlomu (vratného materiálu) byla převedena do potřeby druhotných 
nekovových surovin. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

- přepočet 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 posledního sloupce tabulky 39, která je vložena v kapse disertační práce, jsou 

již konkrétn ě uvedeny výsledné hodnoty základních surovin spotřebovaných pro výrobu t 
žáruvzdorných materiálů. 

 
Tabulka 39: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby a úpravy lupku a výroby žáruvzdorného 
materiálu na životní prostředí. 
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Příloha č. 10 
 
 

Vliv t ěžby a úpravy vápence a výroby vápna na životní prostředí: 
-  zdroje a popis dopočtení dat 

 
Tabulka 41 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu těžby a úpravy vápence a výroby 
vápna na životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv t ěžby vápence a výroby vápna na životní prost ředí 

Vápenec je zpravidla těžen povrchovým způsobem (odstřelováním). Po odstřelení je 
dopravován pomocí nákladních automobilů k drtiči. V rámci drtiče je oddělena hlušina, která je 
ukládána (např. do jiného vytěženého lomu). Po vytěžení je vápenec možné upravit pomocí mokré 
vypírky, která slouží k oddělení „jílovitého sedimentu“ od vápence. Vápenec je možné použít již 
přímo jako vstupní suroviny, pro některé technologické procesy. 

Nejčastěji je však dále upravován v rámci procesu výroby vápna. Proces výroby vápna 
sestává z vypalování uhličitanů vápníku při teplotách mezi 900 a 1 500°C, což postačuje k uvolnění 
oxidu uhličitého a k získání odpovídajícího oxidu (CaCO3 →CaO + CO2). Vypálení se nazývá 
kalcinace. Po vypálení se vápenec zpracovává v rámci řady postupů: prosívání, drcení, mletí, 
granulace a vzdušného třídění. 

Další možnou úpravou je výroba hašeného vápno, které obsahuje vápenný hydrát, vápenné 
mléko a vápennou kaši (jednotlivé složky se vyrábí z vápna při předávání vody v různém poměru). 
[49] 

Data pro hodnocení těžby vápence byla převzata od společnosti zabývající se těžbou 
válence a výrobou vápna, která si nepřála být uváděna. Produkty této společnosti slouží jako 
stavební materiál, suroviny k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a 
suroviny pro hutní a chemickou výrobu. Dodaná data byla rozdělena z pohledu produkce na 2 
hlavní procesy (těžba vápence a výrobu vápna), které budou použita pro další výpočty. 

Na obrázku 15 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a 
výstupů z těžby vápence a výroby vápna. 

 
 

Obrázek 15: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba vápence a výroba vápna) 
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Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 40: 

 

Surovina 
Lokalita 

dodavatele/odběratele 
Stanovená střední 
vzdálenost [km] 

Způsob 
přepravy 

Motorová nafta Kralupy 384 ŽD 
Koks  Ostrava 47 ŽD 
Černé uhlí Karviná 47 ŽD 
Ostatní ropné produkty Kralupy 384 SD 
Hutní struska Ostrava 44 ŽD 
Křemičitý písek Most 282 ŽD 

Tabulka 40: Stanovené dopravní vzdálenosti (těžba a zpracování vápence a výroba vápna). 
 
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 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro t ěžbu a zpracování vápence a výrobu vápna (včetně měrných veličin) jsou součástí 
tabulky 41, která je vložena v kapse této disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Měrné produkce a spotřeby pro oba hlavní procesy byly spočteny podle následující 
vzorců 50, 51 zahrnující spotřeby a produkce hlavních procesů a příslušný podíl spotřeb a produkcí 
podpůrných procesů. Hlavními produkty jsou zde produkce vápence a produkce vápna pro prodej: 
- produkce vápence 
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kde:     UVC_li_cel  - celkový měrný účinek - měrná spotřeba/produkce počítané látky „li“ na výrobu 

vápence 
UVO_li_cel  - celkový měrný účinek - měrná spotřeba/produkce počítané látky „li“ na výrobu 

vápna 
UVC_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ na výrobu vápence   
UVO_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ na výrobu vápna   
UPK_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ v plynové kotelně   
UKM_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ v kompresorovně   
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UCOV_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ v ČOV   
UOS_li           - měrný účinek - spotřeba/ produkce počítané suroviny „li“ na ostatní   
MPVC_prod - měrná produkce vápence na prodej  
MPVC_cel               - měrná produkce vápence celková  
MPVC_VO - měrná produkce vápence na výrobu vápna  
MPVO_cel               - měrná produkce vápna celková  

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

základní, u nichž známě měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly provedeny 
agregace srovnatelných komodit: 

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

motorová nafta, motorový benzín, monoprolypenglykol, stearin, 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“. 

- bylo odečteno množství vyprodukovaného stlačeného vzduchu, protože je již započteno 
v dodaných datech ze společnosti, která si nepřeje být uváděna, a zároveň bylo odečteno 
množství použité strusky, protože strusky je jedním z produktů v rámci hutních etap 
výroby, kde budou započteny její vstupy a výstupy, 

- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba technologického kyslíku. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. 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 elektrické energie a tepla[kg nebo m3 surovin/ MW elektrické energie 
resp. GJ tepla] – 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 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 tabulky 41, která je vložen v kapse disertační práce, jsou na konci částí 

jednotlivých procesů konkrétně uvedeny výsledné měrné hodnoty základních surovin 
spotřebovaných pro výrobu t vytěženého vápence a t vyrobeného vápna. 
 
Tabulka 41: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu těžby a úpravy vápence a výroby vápna na životní 
prostředí. 
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Příloha č. 11 
 

Vliv výroby hutnických p řísad na životní prostředí: 
a) výroba feroslitin (zdroje a popis dopočtení dat) 
b) výroba karbidu vápníku (zdroje a popis dopočtení dat) 

 
Tabulka 48 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby hutnických přísad na 
životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv výroby hutnických p řísad na životní prost ředí 

V rámci hutního procesu jsou používány přísady (nejvýznamnějšími přísadami jsou 
feroslitiny) a další důležitou přísadou pro výrobu, tentokráte pro výrobu acetylénu a hutní výrobu, 
je karbid vápníku. 

a) Výroba feroslitin 

Feroslitiny jsou používány, jako přísady při výrobě oceli, a přestože jsou do ocelářských 
pecí přidávána jen malá množství této suroviny, bylo přistoupeno k vytvoření životního cyklu 
feroslitin, z důvodu jejich velké energetické náročnosti. 

Feroslitiny jsou vyráběny v elektropecích a princip jejich výroby je stejný jako při výrobě 
oceli v ocelářských elektropecích (viz kap. 5.4.1.2.). 

 
Pro výrobu feroslitin se používá několik druhů rud. Za účelem zpracování údajů z těžby 

byly tyto údaje rozděleny na: 
- těžbu a úpravu manganové rudy 
- těžbu a úpravu křemence 

Pro těžbu a úpravu byla použita celkové měrné hodnoty z těžby železné rudy a pro těžbu a úpravu 
křemence byla použita celkové měrné hodnoty z těžby lupku. 

Data z výroby feroslitin byla částečně poskytnuta společností OFZ Istebné (oslovená 
společnost poskytla informace o produkci znečištění v oblasti vod a ovzduší) a část informací 
týkající se celkové produkce v roce 2006, byla získána z výroční zprávy společnosti [90]. 
Informace o spotřebě elektrické energie byly získány z Referenčního dokumentu BAT v sektoru 
výroby neželezných kovů, kapitola 9 [91]. Ostatní informace byly dopočteny z měrných 
hodnot ocelářských elektrických pecí, jejichž výpočet je součástí kap 5.4.2. 

Spotřeby základních vstupních materiálů: koksu, uhlí, manganových rud, železných 
rud, železných třísek, vápence a křemence byly dopočteny na základě znalostí roční produkce 
jednotlivých výrobků, průměrného složení výrobku a hmotnostních bilancích. 

Postup výpočtu byl následující: 
1) Z výroční zprávy byla zjištěna produkce v roce 2006, a průměrné složení jednotlivých 

výrobků. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 42 a 43: 
Produkty Produkce v roce 2006 [t] 

Hlavní produkt 
FeMnC 59 391 
FeSiMn 59 128 
FeSi 16 155 
plněné profily (hlavně FeSiCa) 6 107 
Vedlejší produkty 
mikrosilica-Sioxidu 2 995 
grasimatu 17 033 
simatu R,P 32 599 
Mn briket 15 830 

Tabulka 42: Produkce v roce 2006 
  

2) Na základě zjištěných produkcí jednotlivých výrobků, byly spočteny absolutní spotřeby 
jednotlivých prvků. Absolutní spotřeby byly spočteny jako součin celkové produkce 
daného výrobku a procentuelního množství jednotlivých prvků: 
 CaCMnFePAlSiFeSiCaFeMnFeMnCFeSiCaCMnFePAlSi PCPAS ,,,,,,,,,,,,,,, ⋅= , (51) 

 
kde ASSi, Al, P, Fe, Mn, C, Ca - absolutní spotřeba jednotlivých prvků 
 CPFeSi, FeMnC,FeSiMn,FeSiCa - celková produkce jednotlivých výrobků (tabulka 42) 

PSi, Al, P, Fe, Mn, C, Ca - procentuelní podíl jednotlivých prvků v rámci produktů 
(tabulka 43) 
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Zjištěná složení produktů, včetně vypočtených absolutních spotřeb jednotlivých prvků jsou 
v následující tabulce: 
 

 poměrné složení produktů31 [%] absolutní spotřeba prvků na výrobu produktů[ t] 
Si Al P Fe  Si Al P Fe  

FeSi 45% 45 1,5 0,04 53,46  2423,25 80,775 2,154 2878,821  
FeSi 65% 65 2,5 0,04 32,46  3500,25 134,625 2,154 1747,971  
FeSi 75% 75 2,5 0,05 22,45  4038,75 134,625 2,6925 1208,9325  
celkem  9962,25 350,03 7,00 5835,72  
 Mn C Si P Fe Mn C Si P Fe 
FeMnC 75 8 2 0,35 14,65 44543,25 4751,28 1187,82 207,87 8700,78 
FeSiMn 65 2,5 14 0,15 18,35 38433,20 1478,20 8277,92 88,69 10849,98 
 Ca Si Al Fe  Ca Si Al Fe  
FeSiCa 29 55 1,5 14,5  1771,03 3358,85 91,61 885,52  

 Tabulka 43: Složení výrobků a poměrná spotřeba základních prvků pro výrobu. 
  

3) Byl proveden součet jednotlivých prvků v rámci všech produktů. Tímto součtem byla 
získána absolutní spotřebovaná množství jednotlivých prvků vztahující se k produkci v 
roce 2006: 
 

prvek 
celková spotřebovaná 

množství 
Mn 82 976                 
C 6 229                
Si 22 787                
Al 442                
P 304                
Fe 26 272                
Ca 1 771                

Tabulka 44: Vypočtená spotřebovaná množství jednotlivých prvků vztahující se k produkci v roce 
2006. 

 
4) Pro výpočet množství základních vstupních surovin, bylo potřeba znát průměrná složení 

rud, a popsat chemické procesy probíhající při tavbě hornin (z těchto rovnic byly převzaty 
stechiometrické přepočty jednotlivých prvků). Výpočet byl proveden následujícím 
způsobem: 

 )1.(
.OPR

AS-AS

 vápeneckremenec, Mn, Fe,

MnR_FeSi,CaMn,Fe,
ztrrudy FePS +=  (52) 

 
.OPR

OPR.AS

MnR_Mn

MnR_FeMn
_ =FeMnRAS  (53) 

 
kde PSrudy   - předpokládaná spotřeba jednotlivých rud 
 ASFe, Mn, Si, Ca  - celková spotřeba jednotlivých prvků (tabulka 44) 
 ASMnR_Fe  - celková spotřeba Fe z Mn rud – vzorec 53 
 ASMn                             - celková spotřeba manganu   (tabulka 44)  - jen pro Fe 
 OPR Fe, Mn, křemenec, vápenec - obsah jednotlivých prvků v rudě (tabulka 45) 
 OPRMnR_Fe               - obsah Fe ve Mn rudě (tabulka 45) 
 OPRMnR_Mn              - obsah Mn ve Mn rudě (tabulka 45) 
 Feztrc                             - odhad ztráty Fe v propalu a strusce na odval (0,02) 
 
 

                                                 
31 V případě FeSi, bylo postupováno na základě přímé úměry (každé mu z produktu FeSi byl přiřazen 1/3 
podíl na celkové produkci). 
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Při výpočtech: 

o byly zohledněny ztráty v podobě v propalu a strusce v odvalu, které byly 
odhadnuty na Feztr=0,02 

o byla započtena spotřebovaná množství v rámci hlavního i vedlejšího 
produktu 

o v případě výpočtu spotřebovaného množství železa, bylo zohledněno, že 
prvek Fe není do slitin dodáván pouze ze železné rudy, ale je obsažen i 
v manganové rudě a ve šrotu (jehož podíl byl odhadnut na Fesrot=20%). 
Výsledné spotřebované množství železné rudy bylo rozpočteno na část 
obsaženou v šrotu (20% z celkové přepokládané spotřeby) a 80% 
obsažených v železné rudě. 

Vypočtená předpokládaná spotřeba je součástí tabulky 45: 
 

 

Obsah 
prvků 
v rudě 
[%] 

Zdroj Stechiometrické rovnice 
Stechiom. 
spotřeba 

uhlíku [t]32 

Předpokládané 
spotřeby [t] 

Fe rudy 
Fe 34  2.159  Fe2O3 + 3.12,1 C→4.55,84 Fe + 3.44,01 CO2 0,163 42 942,96 
Mn rudy 
Mn 35  

86,94 MnO 2 + ½.2.12,1 C2→54,94kg Mn  + 44,01 CO2 0,220 248929,35 
Fe 3 
Křemenec – kvarcit SiO2 
SiO2 85  

60,1 SiO2 + ½.2.12,1 C2→28,09 Si + 44,01 CO2 0,151 57366,39 
Si 39,7233  
Vápenec 
CaCO3 95  

2.56,1 CaO + ½.2.12,1C2→2.40,078 Ca + 44,01 CO2 0,431 32629,19 
Ca 38,0428  

Tabulka 45: Vypočtené předpokládané spotřeby surovin ze stechiometrických rovnic a obsahů 
prvků v rudách. 

 
5) Bylo nutné spočíst také spotřebu uhlí a koksu pro nauhličení produkce a redukci rovnic v 

produktech. K tomu účelu byly u všech vstupních surovin spočteny stechiometrické 
spotřeby uhlíku, které byly odvozeny za stechiometrických koeficientů redukukčníchrovnic 
(tabulka 45). Celková spotřeba uhlí a koksu byla spočtena následujícím způsobem: 

 
C

ztr
CCaCaSiSiMnMnFeFeC OP

C
ASSKASSKASSKASSKASAS

)1(
).....(

+++++=  (54) 

 
kde ASFe, Mn, Si, Ca, C - absolutní spotřeby jednotlivý prvků převzaté z tabulky 39 

SKFe, Mn, Si, Ca, C - stechiometrické koeficienty pro redukci uhlíku jednotlivý prvků 
převzaté z tabulky 40 

OPC  - průměrný obsah prvku v uhlí (73%) a koksu (80%) 
Cztrc                - odhad ztráty uhlíku v propalu a strusce na odval (0,07) 

 
Také v tomto případě byly do výpočtů zahrnuty ztráty v podobě popela a strusky, které 
byly odhadnuty na 7 %. Výsledné spočtené množství koksu a uhlí bylo rovnoměrně 
rozděleno mezi uhlí a koks. 
 

                                                 
32 Tyto spotřeba uhlíku byla spočtena za účelem výpočtu potřebného množství uhlí pro redukci jednotlivých 
prvků a byla spočtena jako podíl uhlíku a redukovaných prvků. 
33 Jak vyplývá z tabulky, v některých případech nebyl znám přímo obsah daných prvků v rudě. V takových to 
případech (křemence a vápence) bylo nutné dané podíly dopočíst. Dopočet byl proveden na základě 
molových hmotností jednotlivých prvků a sloučenin. 
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Ostatní hodnoty byly spočteny na základě měrných hodnot z elektrické obloukové 
peci společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. Dopočet byl proveden následujícím způsobem: 
 
 feroslitinEOBferoslitin APMSAS .=  (55) 

 
kde ASferoslitin - přepočtená celková absolutní spotřeba pro výrobu feroslitiny 

MSEOP  - měrná spotřeba suroviny pro výrobu v elektrické obloukové peci 
APztr  - absolutní produkce feroslitin 

 
Nakonec byly spočteny měrné produkce/spotřeby pro výrobu feroslitiny dle vzorce 29, hlavním 
produktem je celková produkce feroslitin. 
 
Na obrázku 16 je znázorněn výčet všech zjištěných a dopočtených přímých vstupů a výstupů 
z výroby feroslitin. 
 

 
 

Obrázek 16: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba feroslitin) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit si přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 46: 

 

surovina 
lokalita 
dodavatele/odběratele 

stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Topné oleje Bratislava 194 SD 
Motorová nafta Bratislava 194 SD 
Motorový benzín Bratislava 194 SD 
Koks Ostrava 205 ŽD 
Černé uhlí Karviná 192 ŽD 
Černé uhlí koksovatelné Karviná 192 ŽD 
Kyslík, acetylén Ostrava 150 SD 
Oleje a maziva Bratislava 194 SD 
Železné rudy Ukrajina 1636 ŽD 
Manganové rudy Rusko 2376 ŽD 
Vápenec, vápno Slovensko 150 ŽD 
Křemenec Stř. Evropa 600 ŽD 
Žáruvzdorné materiály, 
grafitové výrobky, trhaviny 

Stř. Evropa 600 SD 

Tabulka 46: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba feroslitin). 
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Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, el. 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 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro výrobu feroslitin  jsou součástí tabulky 48, která je vložena v kapse disertační 
práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny následujícím způsobem měrné 
spotřeby energetických a materiálových vstupů a výstupů: 
  

 ++=
1000

./// MnR
nRsurovinyTMsurovinyVFsuroviny

MS
MPMSMPMSMPMS  

 
1000

./ K
surovinyTK

MS
MPMS+  (56) 

 
kde MS/MP suroviny  - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny 

MS/MP surovinyVF - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny v rámci procesu 
výroby feroslitin 

MS/MP surovinyTMnR - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny v rámci procesu 
těžby a úpravy manganových rud – převzaty údaje s těžby železné rudy 

MS MnR   - měrná spotřeba manganových rud při výrobě feroslitin 
MS/MP surovinyTK - měrná spotřeba/měrná produkce počítané suroviny v rámci procesu 

výroby těžby a úpravy křemence – použity údaje z těžby žáruvzdorných 
jílů 

MS K   - měrná spotřeba křemence při procesu výrobě feroslitin 
 
Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známě 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 a benzín, topné oleje, trhaviny, oleje a maziva na ekvivalent 
ropy. Použité výhřevnosti byly zjištěny z dat ČSÚ a jsou uvedeny v příloze 8 
(tabulka 18).  

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

- byla odečtena spotřeba manganových rud a křemence jako meziproduktů 
- spotřeba grafitových výrobků byla načtena do položky „černé uhlí“. 

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropy [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 koksu [kg nebo m3 surovin/t koksu] – hodnoty pro přepočet jsou 
převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 7 (tabulka 34) 

- 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 el. energie [kg nebo m3 surovin/MW elektrické energie] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 1 (tabulka 14) 
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- 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 rudy [kg nebo m3 surovin/t rudy] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty 
z výsledných měrných hodnot v příloze č. 16 

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

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

- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 48 věnované výrobě feroslitin, která je vložena 
v kapse přílohy, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty základních surovin 
spotřebovaných pro výrobu 1 t feroslitin. 

a) Výroba karbidu vápníku 

Karbid vápníku je jednou z klíčových surovin při výrobě acetylénu, proto bylo nutné 
provést také jeho analýzu životního cyklu. 

Karbidu vápníku se, podobně jako feroslitiny, vyrábí rovněž v elektrických obloukových 
pecích. Jako vsázka se používá proseté vápno a vysušený koks, které se smíchají v požadovaném 
poměru. Vzniklá směs se přidá do nepecních zásobníků, odkud se postupně předávají do 
karbidových pecí. Karbidové pece jsou vybaveny elektrodami a karbid vápníku zde vzniká reakcí 
vápna a koksu za vysoké teploty vyvolané elektrickým proudem. Po úplném natavení dochází 
k odpichu, a taveniny karbidu vápníku vytéká do litinových van. Při výrobě vznikají odpadní 
plyny, které se po vyčištění vrací zpět do procesu a využívají se k sušení koksu. Po vychlazení a 
ztuhnutí se karbid vápníku nadrtí a třídí. V této podobě se dále používá k výrobě acetylénu. [56] 

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné kvantitativní údaje z výroby (pouze byl zjištěn 
z integrovaného povolení pro výrobu karbidu vápníku a acetylénu v NCHZ [56] popis procesu), 
byly použity měrné hodnoty z: 

- Referenčního dokumentu BAT v sektoru velkoobjemová anorganická chemie - pevné 
látky, kapitola 7.4 [75]: 

- spotřeba koksu, elektrické energie, koksu, karbidu vápníku, provozní 
tlakové vody, vápna a grafitových výrobků (uhlíku pro elektrody)  

- produkce odpadních vod, kalů z ČOV k recyklaci, kalů z ČOV k 
likvidaci, emise PM, emise do vod CN, Cl2, siřičitanů a NL 

- výroby oceli v elektrických obloukových pecí ve firmě VÍTKOVICE Heavy Machinery 
a.s. (viz kapitola 5.4.2.).: 

- spotřeba zemního plynu a motorové nafty, spotřeba stlačeného vzduchu, 
pitné vody, olejů a maziv i, žáruvzdorných materiálů,  

- pracovníků, zastavěných ploch, 
- produkce nebezpečných odpadů, znečištěného kovového odpadu, prachu 

z filtrů, likvidovaného žáruvzdorného materiálu, stavebního odpadu, 
ostatního pevného odpadu, nebezpečného odpadu, emisí (As, benzen, 
TOC, HF, HCl, Cr, Cd, Cu, Pb, CO, CO2, NOx, SO2, PCDD, PAU, PCB, 
Hg, Zn) a přenosy v odpadech (As, Cr, Cd, Cu, Pb, PAU, Hg, Zn) 

- údaje vztahující se ke spotřebě koksu, vápna, a produkci strusky: 
- množství produkované strusky bylo, na základě analýz a studia hutních 

cyklů, odhadnuto jako 25 kg/t produkovaného karbidu. 
 

Na obrázku 17 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby 
karbidu vápníku. 
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Obrázek 17: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba karbidu vápníku)  

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 47: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Topné oleje Bratislava 194 SD 
Motorová nafta Bratislava 194 SD 
Motorový benzín Bratislava 194 SD 
Koks Ostrava 205 ŽD 
Černé uhlí Karviná 192 ŽD 
Černé uhlí koksovatelné Karviná 192 ŽD 
Oleje a maziva Bratislava 194 SD 

Tabulka 47: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba karbidu). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, 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 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro výrobu karbidu vápníku (v četně měrných veličin) jsou součástí tabulky 48, která 
je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro výrobu karbidu. 

Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 
základní, u nichž známě 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, 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“. 
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- bylo odečteno množství vyprodukovaného stlačeného vzduchu, protože elektřina pro 
jeho výrobu je započtena v celkové spotřebě el. energie. 

- spotřeba grafitových výrobků byla načtena do položky „koks“. 
- z důvodů minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 1% 

z produkce hlavní suroviny) byl odečten vliv dopravy. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropy [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 elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ 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 vápna [kg nebo m3 surovin/ t vápna] – hodnoty pro přepočet jsou 
převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 10 (tabulka 41) 

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

 
V rámci tabulky jsou na konci části tabulky 48 věnované výrobě karbidu vápníku, 

která je vložena v kapse disertační práce, uvedeny výsledné měrné hodnoty základních 
surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t karbidu vápníku. 

 
Tabulka 48: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby hutnických přísad na životní prostředí. 
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Příloha č. 12 
 

Vliv výroby anorganických látek na životní prostředí: 
a) těžba kamenné soli  
b) výroba chloru, hydroxidu sodného a vodíku (zdroje a popis dopočtení dat) 
c) výroba kyseliny sírové 
d) výroba amoniaku 
e) výroba síranu sodného 

 
Tabulka 50 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby anorganických látek na 
životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Výroba anorganických látek 

Z analýz základních dat vyplynulo následující: 
o při výrobě nátěrových hmot je spotřebováván chlor, hydroxid sodný a vodík. 
o při zpracování uranové rudy dochází k velkým spotřebám kyseliny sírové, 

síranu sodného a amoniaku. 
Z toho důvodu bylo přistoupeno ke sběru, alespoň základních dat z výrob těchto surovin. 
Základním zdrojem dat o uvedených anorganických látkách byly Referenční dokumenty BAT 
v sektoru výroby chloru a louhu [72], BAT Velkoobjemové anorganické chemikálie – amoniak, 
kyseliny a průmyslová hnojiva [75] a Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách 
pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií – pevných látek a produktu příbuzných 
[86]. 

a) Těžba kamenné soli 

Při zpracování informací z Referenčního dokumentu BAT v sektoru výroby chloru a louhu 
[72] byl zjištěno, že základní vstupní surovinou při výrobě uvedených látek je kamenná sůl. 

Sůl je získávána z ložisek většinou podzemními odstřely, poté jsou jednotlivé kusy soli 
dopravovány ke zpracování. Tento producent může sůl prodávat jako surovinu či jí dále zpracovat 
do podoby finálního výrobku. To se děje především mletím, prosíváním a tříděním. V tomto 
procesu není v podstatě možno ovlivnit obsah příměsí, taková sůl je většinou používána jako 
průmyslová.[81] 

Pro těžbu kamenné soli byly převzaty následující měrné hodnoty z těžby vápence: 
- spotřeba zemního plynu, motorové nafty, el. energie, vody (provozní, pitné), olejů a maziv 
- počet pracovníků, zastavěných a zasažených ploch 
- produkce odpadních vod, nebezpečných tekutých odpadů, hlušiny, kalu z odpadních vod, 

stavebního odpadu, ostatního a nebezpečného pevného odpadu, emisí (CO, CO2, NOx, SO2, 
TZL) 

 
Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů z těžby kamenné soli je uveden na obrázku 

18 v následující kapitole. 
 

Stanovení dopravních vzdáleností a výpočet dopravy – není provedeno, neboť se zde 
hlavní vstupy zemní plyn je dopravován plynovodem a el. energie el. sítí. 
 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro těžbu kamenné soli. 
 

Dále byly provedeny korekce, kdy byly provedeny agregace srovnatelných komodit: 
- byl proveden součet množství spotřebované vody (voda provozní, pitné a 

demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet spotřeby elektrické energie [kg nebo m3 surovin/ MWh energie] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze 
č. 1 (tabulka 14) 
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V rámci posledního sloupce tabulky 50 části věnované těžbě kamenné soli, která je 
vložena v kapse disertační práce, jsou konkrétně uvedeny výsledné měrné účinky z těžby 1 t 
kamenné soli. 

b) Výroba chloru, hydroxidu sodného a vodíku 

 Pro výrobu chloru, hydroxidu sodného a vodíku, byly převzaty hodnoty z Referenčního 
dokumentu BAT v sektoru výroby chloru a louhu [72]. V rámci referenčního dokumentu jsou 
specifikovány 3 hlavní používané technologie pro výrobu chloru, hydroxidu sodného a vodíku. 
Těmito technologiemi jsou rtuťová, diafragmová a membránová elektrolýza (všechny uvedené 
metody používají jako hlavní surovinu chlorid sodný). Pro tuto práci jsou čerpána data z výrobního 
procesu založeného na rtuťové elektrolýze, protože se jedná o nejčastější způsob výroby. 

Při rtuťové elektrolýze rozkládá elektrický proud procházející elektrolyzérem solanku34, 
přičemž se na anodě uvolňuje plynný chlor (Cl2) a na katodě kovový sodík (Na). Plynný chlor se 
shromažďuje a čistí. Uvolněný sodík se okamžitě přeměňuje na amalgam. Kapalný amalgam se 
vede do separátního reaktoru nazývaného rozkladač. V rozkladači reaguje s vodou v přítomnosti 
grafitového katalyzátoru, což má za následek tvorbu hydroxidu sodného a plynného vodíku. [72] 

Z Referenčního dokumentu byly převzaty následující údaje: 
o spotřeba páry, el. energie, vody, chloridu sodného, uhličitanu sodného, soli barya, 

chloridu sodného, kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové 
o počet pracovníků, zasažených a zastavených ploch 
o produkce chloru, hydroxidu sodného, vodíku, odpadních vod, nebezpečných 

tekutých odpadů, znečištěného železného odpadu, kalu z odpadních vod, 
nebezpečného pevného odpadu, emisí (HCl, CO2, Hg, AOX, Cl, sírany, CHSK, 
RAS) 

z organické chemie – výroby NMEP (příloha 13 b) byly převzaty tyto údaje: 
o zastavěné a zasažené plochy 

 
Na obrázku 18 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z těžby kamenné 
soli a výroby chloru, hydroxidu sodného a vodíku. 

 
 

Obrázek 18: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (těžba kamenné soli a výroba chloru, 
hydroxidu sodného a vodíku) 

                                                 
34 25% roztok chloridu sodného 
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Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 49: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Kyselina sírová Semtín 180 ŽD 
Chlorid sodný Ebensee 482 ŽD 
Kyselina chlorovodíková, 
chlorid vápenatý, uhličitan 
sodný 

Neratovice 79 SD 

Tabulka 49: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba chloru, louhu sodného a vodíku). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (elektrické energie, pára a voda) nejsou 

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

Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro výrobu karbidu vápníku (v četně měrných veličin) jsou součástí tabulky 50, která 
je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro výrobu chloru, hydroxidu sodného a vodíku. 

Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 
základní, u nichž známě měrné spotřeby, ke sloučení některých dalších hodnot a byly provedeny 
agregace srovnatelných komodit: 

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

- byl proveden součet spotřebovaných chemikálií (uhličitanu sodného, solí 
barya a chloridu vápenatého) a převeden do položky „kyselina 
chlorovodíková“. 

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet spotřeby anorganických surovin [kg nebo m3 surovin/ t anorganické suroviny] – 
hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 12 (tabulka 
50) 

- přepočet 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 části tabulky 50 věnované výrobě chloru, hydroxidu sodného a vodíku, která je 

vložena v kapse disertační práce, jsou uvedeny výsledné měrné hodnoty základních surovin 
spotřebovaných pro výrobu 1 t  společné produkce chloru, hydroxidu sodného a vodíku. 

c) Výroba kyseliny sírové 

Výroba kyseliny sírové je založena na exotermní vratné katalytické reakci v plynné fázi, jíž 
je oxid siřičitý (SO2) převáděn na oxid sírový (SO3): 
SO2 + 1/2 O2 ↔ SO3   ∆H0 = - 99 kJ/mol 
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Kyselinu sírovou lze vyrábět mnoha způsoby: 
- pražením, tavení, slinováním síry, 
- spalováním síry, 
- oxidací, koncentrací 
- pražením síranů 
- rozkladem síry 

Zjednodušeně lze všechny procesy popsat následujícím zjednodušeným způsobem: ze zdroje síry je 
vyroben SO2, který se konverzí (ze přítomnosti vzduchu nebo kyslíku) přemění na SO3. Vzniklý 
SO3 se (za přítomnosti vody) absorbuje na H2SO4. Nejčastějším způsobem pro výrobu kyseliny 
sírové je spalováním síry (43,7% z celkové výroby), kdy je základním vstupní surovinou síra. 
Z Referenčních dokumentů BAT pro výrobu kyseliny sírové [75] byla zjištěna následující 
průměrná data: 

- spotřeba tepla, vody 
- produkce nebezpečných odpadů, emise (H2SO4, SO2) 

Z celkových měrných údajů pro výrobu organických látek (příloha 13) byl převzat: 
- počet pracovníků, velikost zastavěných a zasažených ploch 

Na obrázku 21 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby kyseliny 
sírové. 
 

 
 

Obrázek 19: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba kyseliny sírové) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Bylo stanoveno, že síra pro výrobu je dopravována z Ostravy do Semtína (256 km) železniční 
dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených surovin spočteny jako železniční doprava. 
Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Ostatní energetické a materiálové 
vstupy (pára a voda) nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím. 
Vypočtené dopravní faktory pro výrobu karbidu vápníku (včetně měrných veličin) jsou 
součástí tabulky 50, která je přiložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro výrobu kyseliny sírové. 

 
Dále byly provedeny korekce: 

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

- spotřebovaná síra byla převedena do úbytku ostatních surovin. 
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Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 50 věnované výrobě kyseliny sírové, která je 

vložena v kapse disertační práce, jsou uvedeny výsledné měrné účinky na 1 t vyrobené 
kyseliny sírové. 

d) Výroba amoniaku 

Amoniak se vyrábí syntézou z prvků, vodíku (H2) a dusíku (N2). Reakce probíhá podle 
následující rovnice: 

N2 + 3 H2 → 2 NH3 
 
Nejvýhodnějším zdrojem dusíku je vzdušný dusík. Vodík je vyráběn mnoha postupy 
z různých surovin. Podle použité suroviny jsou využívány dva typy procesů: parní reforming 
a parciální oxidace. V současné době je nejběžnějším postupem parní reforming (steam 
reforming) fosilních paliv (nejčastějším používaným palivem je zemní plyn). Metoda parního 
reformingu, by mohla být zjednodušeně popsána následujícím způsobem. Zemní plyn je nejprve 
vyčištěn a poté prochází 2. stupňovými reforméry, kde dochází k úplné konverzi uhlovodíků. 
Upravený plyn se dále čistí, stlačí a poté probíhá syntéza amoniaku, která probíhá na železných 
katalyzátorech. 

Z Referenčních dokumentů BAT pro výrobu amoniaku [75] byla zjištěna následující 
průměrná data: 

- spotřeba zemního plynu, vody 
- produkce nebezpečných odpadů, emise (CO, CO2, NOx, TZL) 

Z celkových měrných údajů pro výrobu organických látek (příloha 13- tabulka 58) byl převzat: 
- počet pracovníků, velikost zastavěných a zasažených ploch 

 
Na obrázku 20 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby 

amoniaku. 
 

 
 

Obrázek 20: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba amoniaku) 

Výpočet dopravních výkonů 

Při výrobě amoniaku jsou v rámci vstupů používány pouze zemní plyn a voda, které 
nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím. 
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Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro výrobu amoniaku. 

 
Dále byla provedena korekce, která vedla k součtu množství spotřebované vody (voda 

provozní, pitné a demineralizované) a převedení do položky „Voda povrchová a hlubinná“. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

 
V rámci posledního sloupce části tabulky 50 věnované výrobě amoniaku, která je 

vložena v kapse disertační práce, jsou uvedeny výsledné měrné účinky na 1 t vyrobeného 
amoniaku. 

Výroba síranu sodného a kyseliny chlorovodíkové 

V rámci Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu 
velkoobjemových anorganických chemikálií – pevných látek a produktu příbuzných[86] byly 
uveřejněny pouze hodnoty společné pro skupinu síranů a siřičitanů. Výroba je v Referenčním 
dokumentu popsána pouze obecně. Pro tuto práci uvažujeme z tzv. „horkým manheim procesem“: 

  
                    NaCl + H2SO4  → Na2SO4 + HCl 

 
 Z výrob síranu sodného byla zjištěna následující průměrná data: 

- spotřeba zemního plynu, el. energie, kamenné soli, kyseliny sírové, vody 
- produkce síranu sodného a a kyseliny chlorovodíkové, odpady (odpadní vody a 

nebezpečné pevné odpady) 
- emise (HCl, CO2, NOx, SO2, AOX, CHSK, NL) 

Z celkových měrných údajů pro výrobu organických látek (příloha 13) byl převzat: 
- počet pracovníků, velikost zastavěných a zasažených ploch 

 
Na obrázku 21 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby síranu 
sodného. 
 

 
 

Obrázek 21: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba síranu sodného) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Bylo stanoveno, že chlorid sodný pro výrobu je dopravována z Embesee do Neratovic (482 km) 
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železniční dopravou, proto jsou dopravní faktory uvedených surovin spočteny jako železniční 
doprava. Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. 

Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, elektrická energie a voda) nejsou 
dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím. 
Vypočtené dopravní faktory pro výrobu síranu sodného (včetně měrných veličin) jsou 
součástí tabulky 50, vložené v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Vzhledem ke způsobu získání dat, byly již všechny údaje uváděny v podobě měrných 
hodnot pro výrobu síranu sodného. 

 
Dále byla provedena korekce, která vedla k součtu množství spotřebované vody (voda 

provozní, pitné a demineralizované) a převeden do položky „Voda povrchová a hlubinná“. 
 

Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 
spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27. Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

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

- přepočet spotřeby chloridu sodného a kyseliny sírové [kg nebo m3 surovin/ t chloridu 
sodného (kyseliny sírové)] – hodnoty pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných 
hodnot v příloze č. 12 (tabulka 50) 

- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 50 věnované výrobě síranu sodného, která je 
vložena v kapse disertační práce, jsou uvedeny výsledné měrné účinky na 1 t společné 
produkce síranu sodného a kyseliny chlorovodíkové. 
 
Tabulka 50: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby anorganických látek na životní prostředí. 
   



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  225 
 
 

 
 
 
 

Příloha č. 13 
 

Vliv výroby nát ěrových hmot na životní prostředí: 
a) výroba acetonu a fenolu 
b) výroba epoxidových pryskyřic 

 
Tabulka 58 se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu výroby nátěrových hmot na 
životní prostředí je přiložena v kapse disertační práce. 
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Vliv výroby organických látek 
Při sběru dat o vlivech jednotlivých produktů na životní prostředí bylo zjištěno, že je 

potřeba zhodnotit i výrobu organických látek, neboť jsou zapotřebí: 
• pro výrobu nátěrových hmot 
• jako rozpouštědla (zejména aceton) při výrobě dalších v této práci uváděných 

produktů 
 
Analýza výroby organických látek byla složitá, protože výroba chemických sloučenin je 

rozsáhlý a vzájemně propojený proces (podobně jako rafinérské procesy). Ukázalo se nemožným 
získat údaje z praxe, vzhledem k provázanosti procesů, která znemožňuje kvantifikaci 
materiálových nebo energetických toků vztažených k určitému produktu. Proto bylo při sběru dat 
vycházeno z EIA dokumentace [72], Referenčních dokumentů[73][74] a především z podobnosti 
ve výrobách některých sloučenin, kdy byl kladen důraz především na dodržení zákona zachování 
hmotnosti. 

Postup sběru dat, který vedl ke stanovení látek, u nichž je nezbytné zpracovat jejich 
výrobní data, byl následující: 

1. Při analýzách druhů odebraných nátěrových hmot v rámci posuzované společnosti, 
vyrábějící ocelové konstrukce, bylo zjištěno, že 46% tvoří nátěrové hmoty na bázi 
epoxidové pryskyřice (zbytek je tvořen polyuretany a cca 13% z celkového odebraného 
množství tvoří ředidla). Proto bylo rozhodnuto, že bude zpracován životní cyklus výroby 
nátěrových hmot na bázi epoxidové pryskyřice. 

2. Byla nalezena EIA dokumentace [72] zaměřená na výrobu epoxidových pryskyřic, ze které 
vyplynulo, že základními surovinami pro jejich výrobu jsou: bisfenol A, epichlorhydrin, 
hydroxid, toluen, benzyltrietylamoniumchlorid a dihydrogenfosforečnan sodný (poslední 2 
z uvedených sloučenin, jsou spotřebovávány v minimálním množství, které nedosahuje ani 
3% z produkce celkového objemu vyrobené epoxidové pryskyřice, proto byly zanedbány). 
V zájmu zjednodušení bylo rozhodnuto, že toluen bude vyjádřen jako surový benzen. Bylo 
tedy potřeba nalézt údaje o výrobě  bisfenol A, epichlorhydrin, hydroxid. 

3. V rámci Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie [74] jsou 
uvedeny příklady jednotlivých procesů výrob, který jsou v případě  bisfenolu A a 
epichlorhydrinu následující: 

• bisfenol A je vyráběn z acetonu a fenolu 
• epichlorhydrin je vyráběn z allylchloridu, hydroxidu a chloru 

V rámci postupu k základním surovinám bylo potřeba získat údaje o výrobě acetonu, 
fenolu, allylchloridu, hydroxidu a chloru. Potřebné údaje o výrobě chloru a hydroxidu byla 
spočtena v kapitole 5.1.12.1. Pozornost byla tedy zaměřena pouze na výrobu acetonu, 
fenolu a allylchloridu. 

4. V rámci, již uvedeného, Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové organické 
chemikálie, bylo zjištěno následující: 

• aceton a fenol jsou vyráběny z benzenu a propylénu 
• allylchlorid je vyráběn z chloru a propylénu 

Údaje o výrobě benzenu byly získány z Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové 
organické chemikálie [74]. Způsob vyjádření vlivu výroby chloru byl uveden v předešlých 
bodech. Z uvedených vstupů bylo potřeba specifikovat poslední látku, kterou je propylén. 

5. V rámci stejného Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie 
[74] byl uveden postup získávání propylénu, jehož základní vstupní surovinou je  benzenu. 
 
Na základě uvedeného popisu postupu prací bylo zjištěno, že je potřeba získat následující 

údaje o: 
- výrobě propylénu 
- výrobě benzenu 
- výrobě acetonu a fenolu 
- výrobě bisfenolu A 
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- výrobě allylchloridu 
- výrobě epichlorhydrinu 
- výrobě epoxidových pryskyřic. 

Dalšími spotřebovanými základními látkami jsou:  
- chlor, hydroxid sodný a vodík (vyjádřeny v rámci finálních přepočtů na základní produkty) 
- primární benzín a toluen (převedeny na ekvivalent ropy a vyjádřen jako ropný produkt). 

 
Vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí samostatné údaje o výrobě acetonu, je tato kapitola 

rozčleněna na dvě podkapitoly – výroby acetonu a fenolu a výrobu epoxidových pryskyřic. 

a) Výroba acetonu a fenolu 

V této části bude provedena analýza společné výroby acetonu a fenolu na bázi propylénu a 
benzenu. Údaje z této části budou použity pro analýzy výroby epoxidových pryskyřic a v jiných 
částech této práce, kde je vstupem samostatně aceton. 

Výroba propylénu 

Propylén je olefinových produkt, který je jednou ze vstupních surovin pro výrobu 
allylchloridu, acetonu a fenolu. Údaje o výrobě propylénu byly získány z kap. 7 s názvem 
„Ilustrativní proces: nižší olefiny“ v rámci Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové 
organické chemikálie [74]. 

Pro účely této práce byly použity údaje z procesu parního krakování, protože se jím získává 
více než 75 % propylenu. Proces parního krakování je vysoce endotermický (15 až 50 GJ/t 
etylenu), „krakovací„ reakce probíhají v pyrolýzních pecích při teplotách nad 800 °C a následné 
oddělení a čištění olefinových produktů zahrnuje kryogenní separaci za nízkých teplot až do 
minus 150 °C a tlaků 35 bar. Jednotlivá technologická zařízení jsou podobná ve svých generických 
projektech, ale specifické procesní detaily zejména v oblasti pecí jsou stanoveny na základě 
konkrétních vlastností používaných surovin. [74]. Z vedené kapitoly referenčního dokumentu [74] 
byly čerpány následující údaje: 

- spotřeba zemního plynu, elektrické energie, vody, spotřeba primárního benzínu 
- produkce propylénu, nebezpečných tekutých odpadů, nebezpečných pevných odpadů, 

emisí (CO, CO2, NOx, SO2, TZL, VOC, fenoly, CHSK, BSK) 
Veškeré údaje uvedené v rámci Referenčního dokumentu jsou uvedeny v podobě měrných hodnot 
(hodnot vztažených k jednotce produkce). 
Z měrných hodnot pro rafinérie, byly doplněny následující údaje: 

- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 
Veškeré uvedené údaje jsou již ve formě měrných hodnot, proto nebylo potřeba je dále upravovat. 

Výroba benzenu 

Benzen je aromát, který je jednou ze základních surovin při výrobě acetonu a fenolu. 
Aromáty jsou vyráběny ze tří hlavních surovin: rafinérského reformátu, pyrolýzního benzinu 
(pygas) z parního kraku, a benzenu ze zpracování uhelného dehtu. Vstupní suroviny pro výrobu 
benzenu jsou směsi aromátů, které musí být odděleny a přečištěny. Pro účely této práce byla 
zvolena data z výroby pyrolýzního benzinu z parního kraku, protože z tohoto druhu výroby pochází 
55 % benzenu vyrobeného v Evropě. Podobně jako v případě výroby propylénu jsou rozdíly 
v surovinách a požadovaných produktech tak značné, že každá jednotka pro výrobu aromátů má 
téměř jedinečnou konfiguraci. Obecně však platí, že aromátové výrobní jednotky musí být 
umístěny fyzicky buď v rafinérii, nebo petrochemickém komplexu. Údaje o výrobě benzenu byly 
získány z kap. 8 s názvem „Ilustrativní proces: Aromáty“ v rámci Referenčního dokumentu BAT – 
Velkoobjemové organické chemikálie [74]. Z vedené kapitoly referenčního dokumentu [74] byly 
čerpány následující údaje: 

- spotřeba zemního plynu, páry, elektrické energie, vody, spotřeba primárního benzínu 
- produkce benzenu, barevných kovů, ostatních paliv, emisí (NOx, SO2, TZL, VOC, fenoly, 

PAU, sírany, CHSK) 
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Veškeré údaje uvedené v rámci Referenčního dokumentu jsou uvedeny v podobě měrných hodnot 
(hodnot vztažených k jednotce produkce). 
Z měrných hodnot pro rafinérie, byly doplněny následující údaje: 

- spotřeba olejů a maziv 
- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 

Veškeré uvedené údaje jsou již ve formě měrných hodnot, proto nebylo potřeba je dále upravovat. 

Vlastní výroba acetonu a fenolu 

Fenol a aceton se používá převážně pro výrobu Bisfenolu A (38 % produkce). Hlavní 
metodou výroby kumenová cesta (cca 90 % světové výroby). Ve dvou stupních kumenového 
procesu vzniká nejprve kumen alkylací benzenu propylenem na zeolitovém loži. Kumen se oddělí 
od reakční směsi a čistí se destilací. Ve druhém stupni se vyčištěný kumen oxiduje vzduchem 
na kumenhydroperoxid. Destilací se následně zvýší koncentrace, a zkoncentrovaný 
kumenhydroperoxid se rozloží kyselým katalyzátorem (kyselinou sírovou) na fenol, aceton a 
vedlejší produkty. Fenol a aceton se pak čistí destilací. 

 
propylen +benzen → kumen → kumenhydroperoxid → aceton, fenol 

  
1. fáze výrobního procesu  2. fáze výrobního procesu 

 
Potřebné údaje byly čerpány z kap č. 3 s názvem „Genericky používané procesy a 

techniky“ v rámci Referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie [74]. 
V rámci Referenčního dokument však nejsou uvedena konkrétní výrobní data pro výrobu kumenu a 
kumenhydroperoxidu. Proto bylo na základě vlastností těchto látek stanoveno, že pro výrobu 
kumenu budou převzata data z výroby aromátů (kap. č. 8 Referenčního dokumentu) a pro výrobu 
kumenhydroepoxidu, který je kyslíkatou sloučeninou výrobní data etylenoxidu (kap. č. 9 
Referenčního dokumentu). Vzhledem k tomu, že v Referenčním dokumentu, nebyl uveden poměr 
spotřebovaného kumenu pro vytvoření kumenhydroperoxidu, byl tento poměr odvozen ze 
stechiometrických koeficientů rovnice popisující 2. část výrobního procesu: 
120,18 C9H12 + 32 O2 -> 152,19 C9H12O2 (oxidace na kumenhydroperoxid) 
Bude-li kumenhydroperoxidu přiřazen koeficient 1, pak kumen může být vyjádřen jako: 
120,18/152,19=0,790. Veškeré údaje zjištěné pro kumen byly vynásobeny koeficientem 0,790 a 
údaje pro kumen zůstaly nezměněny. Poté byl proveden součet obou hodnot v rámci jednotlivých 
položek (např. zemní plyn, pára, elektrická energie, atd.). Tímto způsobem byly dopočteny 
následující údaje vztahující se k výrobě acetonu a fenolu: 

- spotřeba zemního plynu, páry, el. energie, vody 
- produkce acetonu, fenolu, nebezpečných tekutých odpadů, nebezpečných pevných 

odpadů, emisí (CO, CO2, NOx, SO2, TZL, VOC, fenoly, CHSK, AOX) 
Z měrných hodnot pro rafinérie, byly doplněny následující údaje: 

- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 
Popsaným způsobem byly získány měrné hodnoty platné pro 2. část výrobního procesu výroby 
acetonu a fenolu. Bylo však nutné stanovit spotřebované množství benzenu a propylénu, která jsou 
součástí 1. část výrobního procesu. 

Celkové množství spotřebovaného benzenu a propylénu, odvozen ze stechiometrických 
koeficientů rovnice popisující 1. část výrobního procesu: 
78,11 C6H6 (benzen) + 42,08 C3H6 (propylen)-> 120,18 C9H12 (kumen) 
K zjištění spotřebovaných množství benzenu a propylenu, pro již spočtenou výrobu kumenu, byly 
na základě poměrů stechiometrických hodnot obou sloučenin a kumenu spočteny následující 
koeficienty: 

- benzen: 78,11/120,18=0,650 
- propylen: 42,08/120,18=0,35 

Pro stanovení skutečných měrných hodnot, bylo nutné spočtená množství vynásobit koeficientem 
0,790, předčívajícím hodnoty platné pro výrobu kumenu. 
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Proces (index) Proces BAT 
vstupy výstupy 

„a“ „b“ „a“ „b“ 
Výroba propylénu („pr“) nižší olefiny pygas  C3H6  
pygas → C3H6  1,000  1,000  

Výroba benzenu  („bn“) aromáty pygas  C6H6  

pygas → C6H6  1,000  1,000  

Výroba acetonu a fenolu („af“)      

1. etapa - výroba kumenu („km“) aromáty C6H6 C3H6 C9H12  

78,11 C6H6 + 42,08 C3H6 → 120,18 C9H12  0,514 0,276 0,790  

2. etapa - oxidace na kumenhydroperoxid(„okm“) etylenoxid C9H12 O2 C9H12O2  

120,18 C9H12 + 32 O2 → 152,19 C9H12O2   0,790 0,210 1,000  

3. etapa - štěpení na aceton a fenol („skm“) zanedbáno C9H12O2  C6H6O C3H6O 

152,19 C9H12O2 →  94,11 C6H6O  + 58,08 C3H6O  1,000  0,618 0,382 

Tabulka 51: Stechiometrické rovnice výroby acetonu fenolu, koeficienty spotřeba produkcí 
 
Na obrázku 22 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby acetonu 
a fenolu. 
 

 
 
 

Obrázek 22: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba acetonu a fenolu) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 52: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Oleje a maziva různí 250 SD 
Benzen, propylen Litvínov  35 ŹD 

Tabulka 52: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba acetonu a fenolu). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, pára, elektrická energie a voda) 

nejsou dopravovány železniční ani silniční dopravou, ale potrubím nebo v případě elektrické 
energie elektrickou sítí. 
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Výpočet dopravních faktorů byl proveden podle vzorce 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro výrobu nát ěrových hmot (včetně měrných veličin) jsou součástí tabulky 58, která 
je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Měrné spotřeby vstupních surovin jsou totožné s koeficienty vstupů „a“ a „b“ pro 1. etapu 
– benzenu (MSBN=ia_km) a propylenu (MSPP=ib_km), podobně měrné produkce acetonu a fenolu jsou 
totožné s koeficienty výstupů „a“ a „b“ z 3. etapu  - fenolu (MPFN=oa_km) a acetonu (MPAC=ob_km), 
Výsledné měrné účinky zahrnující etapy 1 a 2 (etapa 3 je zanedbána) výrobu acetonu a fenolu byly 
stanoveny následujícím způsobem: 
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kde        Ui_AF - celkové měrné účinky pro vstup/výstup „i“ z celkové výroby acetonu a fenolu 
              Ui_km - měrný účinek pro 1. etapu-výroba kumenu „km“ pro vstup/výstup „i“ 
              Ui_km - měrný účinek pro 2. etapu-výroba kumenhydroperoxidu „okm“ pro vstup/výstup „i“ 
              MSkm  - měrná spotřeba kumenu „km“ (MSkm =oa_km) při výrobě kumenhydroperoxidu 
              MSokm   - měrná spotřeba kumenhydroperoxidu „okm“ (MSokm =oa_okm=1) při štěpení 

kumenhydroperoxidu 
 
Výsledné měrné spotřeba produkce (účinky)  popisující celý proces výrobu acetonu 

fenolu včetně výroby benzenu propylenu pak byly stanoveny následujícím způsobem: 
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kde        Ui_cel       - celkové měrné účinky pro vstup/výstup „i“ z celkové výroby acetonu a fenolu 
              Ui_PP -  měrný účinek pro výrobu propylénu pro vstup/výstup „i“ (dle referenčního dokumentu) 
              Ui_BN -  měrný účinek pro výrobu benzenu pro vstup/výstup „i“ (dle referenčního dokumentu) 
              Ui_AF -  měrný účinek pro vlastní výrobu acetonu a fenolu pro vstup/výstup „i“ (dle vzorce 57) 
              MSPP - měrná spotřeba propylenu při výrobě acetonu a fenolu (MSPP=ib_km) 

MSBN -  měrná spotřeba benzenu při výrobě acetonu a fenolu (MSBN=ia_km) 
 
Dále byly provedeny korekce, které vedly k přepočtení některých druhů paliv na paliva 

základní, u nichž známě 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 

rozpočten primární benzín a 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“  

- byly odečteny spotřeby propylenu a benzenu protože se jedná o 
meziprodukty jednotlivých výrob. 

 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 26. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 27.  Byly 
provedeny následující přepočty: 

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

- přepočet spotřeby tepla a el. energie [kg nebo m3 surovin/MW(GJ) energie] – hodnoty pro 
přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č. 1 (tabulka 14) 
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- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 58 věnované výrobě acetonu a fenolu, která 

je vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné měrné účinky pro 1 
t společné produkce acetonu a fenolu. 

Výroba epoxidových pryskyřic 

V této části je popsána výroby epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a 
epichlorhydridu. Rovněž je zde popsána výroba bisfenolu A z fenolu a acetonu a výroba 
epichlorhydrinu z allychloridu (allychlorid se vyrábí z propylenu a chloru). 

Výroba bisfenolu A 

Bisfenol A nebo 4,4´-izopropylidendifenol, je základní surovinou pro výrobu 
polykarbonátů a epoxidových pryskyřic. Vyrábí se kondenzací fenolu s acetonem podle dvou 
postupů. V případě obou postupů se jedná o exotermické katalyzované reakce mezi acetonem a 
fenolem, který je do reakce přiváděn v nadbytku, aby se minimalizovalo využití acetonu. Postupy 
se liší až v procesech následné krystalizace a další zpracování výsledných produktů. [74] 

V rámci referenčního dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie [74] nebyla 
uvedena data, která by se vztahovala přímo k výrobě bisfenolu, proto byla pro vlastní výrobu 
bisfenolu A, převzata data z kapitoly č. 9 s názvem „Ilustrativní proces: etylenoxid a 
etylenglykoly“ uvedeného Referenčního dokumentu. Z výroby kyslíkaté sloučeniny (etylenoxidu) 
byla převzata následující data: 

- spotřeba zemního plynu, páry, el. energie, vody 
- nebezpečných tekutých odpadů, nebezpečných pevných odpadů, emisí (CO, NOx, VOC, 

fenoly, CHSK, AOX) 
 Z měrných hodnot pro rafinérie, byly doplněny následující údaje: 

- spotřeba olejů a maziv 
Z měrných hodnot platných pro výrobu epoxidových pryskyřic byly doplněny následující údaje35: 

- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 
Poměrné koeficienty pro spotřebu acetonu a fenolu k výrobě jednotky bisfenolu, byl, podobně jako 
v předchozích případech, spočten na základě stechiometrických koeficientů, kde jednotkou hlavní 
produkcí je výroby bisfenolu A (tabulka 53) a jako měrné hodnoty (účinky) byly převzaty údaje 
z referenčního dokumentu. 
 

Proces (index) 
Proces 
BAT 

vstupy výstupy 
„a“ „b“ „a“ „b“ 

výroba bisfenolu A etylenoxid C6H5OH C3H6O C15H16O2  
188,22 C6H5OH + 58,08 C3H6O → 228,29 C15H16O2 + 18,016 H2O  0,824 0,254 1,000  

Tabulka 53: Stechiometrické rovnice výroby acetonu bisfenolu, spotřeby a produkce hlavních 
surovin. 

 
Výsledné měrné hodnoty popisující výrobu bisfenolu A (včetně výroby acetonu a fenolu) 

byly stanoveny následujícím způsobem: 
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kde          Ui_cel    - celkové měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu besfenolu (vč. acetonu a fenolu) 
                Ui_BF     - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro vlastní výrobu beisfenolu A  

                                                 
35 Tyto údaje byly doplněny na základě prostudovaných EIA dokumentací a studia provázanosti chemických 
procesů. Větší chemické podniky vyrábějící epoxidové pryskyřice si bisfenol vyrábějí samy.  
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                Ui_AC     - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu acetonu (dle vzorce 58)  
                Ui_FN     - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu fenolu (dle vzorce 58)  
                MSAC  - měrná spotřeba acetonu na výrobu bisfenolu A (MSAC=ib z tab. 53) 

  MSFN  - měrná spotřeba fenolu na výrobu bisfenolu A (MSFNC=ia z tab. 53) 

Výroba allylchloridu 

Jedná se o halogenové sloučeniny, které jsou vyráběny v rámci tzv. halogenačních procesů. 
Halogenační procesy téměř vždy zahrnují reaktor (k zajištění kontaktu organické násady a 
halogenačního činidla) a separační techniky (k oddělení odpadů od produktu). Hlavní komponenty 
unikající z reaktorů jsou VOC (potenciální organo-chloridy), halogeny, a vodné roztoky reakčních 
složek (HCl nebo anorganických solí). 

Allylchlorid  se vyrábí chlorací propylenu. Podstatná množství chlorovaných vedlejších 
látek (HCl, dichlorpropan, 1,3-dichlorpropylen) se separují destilací a spalují. HCl se regeneruje ze 
spalovny a prodává. Odpadající plyny se zkrápějí alkalickým louhem za vzniku chlornanu 
vápenatého a sodného. V některých výrobnách se odpadní plyny spalují a nevznikají zde žádné 
odpadní vody [74]. 

V  kapitole č. 3 s názvem „Genericky používané procesy a techniky“ v rámci Referenčního 
dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie, byla jeho výroba zařazena do skupiny 
halogenových sloučenin. Proto z důvodů absence dat přímo z výrob těchto dvou sloučenin, byly 
informace čerpány z kap. č. 12 s názvem „Ilustrativní proces: etylendichlorid/vinylchlorid 
monomer“ Referenčního dokumentu. Z výroby kyslíkaté sloučeniny (etylenoxidu) byla převzata 
následující data36: 

- spotřeba zemního plynu, páry, el. energie, vody 
- produkce nebezpečných tekutých odpadů, kal z odpadních vod, nebezpečných pevných 

odpadů, emisí (celkový uhlík, flor, chlor, nemethanové sloučeniny, CO, CO2, NOx, SO2, 
TZL, VOC, chloridy, měď, CHSK, NL) 

 Z měrných hodnot platných pro výrobu epoxidových pryskyřic byly doplněny následující údaje37: 
- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 

 
Poměrné koeficienty pro spotřebu propylenu a chloru byly, podobně jako v předchozích 

případech, spočteny na základě stechiometrických koeficientů, kde jednotkovou hlavní produkcí je 
společná produkce allychloridu a kyseliny chlorovodíkové - viz tabulka 54. Jako měrné účinky 
byly přímo převzaty výše uvedené referenční údaje. 

 

Proces (index) Proces BAT 
vstupy výstupy 

„a“ „b“ „a“ „b“ 
Výroba allylchoridu (halogen) Etylendichlorid C3H6 Cl2 C3H5Cl HCl 
42,08 C3H6 + 70,9 Cl2 -> 76,79 C3H5Cl + 36,46 HCl  0,372 0,626 0,678 0,322 

Tabulka 54: Stechiometrické rovnice výroby allylchloridu, spotřeby a produkce hlavních surovin 
 

Výsledné měrné účinky z výroby allychloridu  včetně zahrnutí účinků ze výroby 
propylenu jsou stanoveny dle rovnice 59. Hlavním produktem je součet výroby allychloridu a 
kyseliny chlorovodíkové. 
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kde      Ui_cel        - celkové měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu allylchloridu (vč.propylenu) 

                                                 
36 U epichlorhydrinu jsou různá data v položkách : spotřeba vod, CHSK a AOX, která byla uvedena přímo 
pro tuto sloučenu v rámci kap. 3. Referenčního dokumentu. 
37 Tyto údaje byly doplněny na základě prostudovaných EIA dokumentací, a studia provázanosti chemických 
procesů. Větší chemické podniky vyrábějící epoxidové pryskyřice si bisfenol vyrábějí samy.  



Jana Kodymová: Hodnocení životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR 
 

2008  233 
 
 

               Ui_ALL     - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro vlastní výrobu allylchloridu (dle referenčního 
dokumentu) 

               Ui_PP          - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu propylenu (dle referenčního dokumentu) 
               MSPP   - měrná spotřeba propylénu na výrobu allylchloridu (MSPP=ia  z tab. 54) 

Výroba epichlorhydrinu 

Jedná se rovněž o halogenovou sloučeninu která se vyrábí dvoustupňovou syntézou. V 
prvním stupni výroby epichlorhydrinu (chlorpropenoxid) reagují allylchlorid a chlornan za vzniku 
dichlorhydrinu a HCl. A v druhém stupni reaguje dichlorhydrin s dichlorizopropanolem za vzniku 
epichlorhydrinu. [74] 

V  kapitole č. 3 s názvem „Genericky používané procesy a techniky“ v rámci Referenčního 
dokumentu BAT – Velkoobjemové organické chemikálie, byly obě sloučeniny zařazeny do 
skupiny halogenových sloučenin. Proto z důvodů absence dat přímo z výrob těchto dvou sloučenin, 
byly informace čerpány z kap. č. 12 s názvem „Ilustrativní proces: etylendichlorid/vinylchlorid 
monomer“ Referenčního dokumentu. Z výroby kyslíkaté sloučeniny (etylenoxidu) byla převzata 
následující data38: 

- spotřeba zemního plynu, páry, el. energie, vody 
- produkce nebezpečných tekutých odpadů, kal z odpadních vod, nebezpečných pevných 

odpadů, emisí (celkový uhlík, flor, chlor, nemethanové sloučeniny, CO, CO2, NOx, SO2, 
TZL, VOC, chloridy, měď, CHSK, NL) 

Z měrných hodnot pro rafinérie, byly doplněny následující údaje: 
- spotřeba olejů a maziv 

Z měrných hodnot platných pro výrobu epoxidových pryskyřic byly doplněny následující údaje39: 
- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch 

 
Poměrné koeficienty pro spotřebu alkychloridu, hydroxidu a chloru byly podobně jako 

v předchozích případech, spočteny na základě stechiometrických koeficientů, kde jednotkovou 
hlavní produkcí je součet výrob epichlorhydrinu, hydroxidu vápenatého a kyselinychlorovodíkové - 
viz tabulka 55. Jako měrné účinky byly přímo převzaty výše uvedené referenční údaje. 

 

Proces (index) Proces BAT 
vstupy výstupy 

„a“ „b“ „a“ „b“ 
Výroba dichlorhydrinu „dch“ neuvažována C3H5Cl Cl2 C3H6Cl2O HCl 
76,79 C3H5Cl +70,8 Cl2 + 18,016 H2O→129,25 3H6Cl2O+ 
                                                                   + 36,46 HCl 

 
0,416 0,383 0,699 0,197 

Výroba epichlorhydrinu „ech“ etylendichlorid C3H6Cl2O Ca(OH)2 C3H5ClO CaCl2 

2.129,25 C3H6Cl2O + 74,093 Ca(OH)2 → 2.92,79 C3H5ClO+               
110,978  CaCl2 + 
2.18,016  H2O 

 

 

0,699 0,201 0,502 0,300 

Tabulka 55: Stechiometrické rovnice výroby epichlorhydrinu, spotřeby a produkce hlavních 
surovin 

 
Výsledné měrné hodnoty výroby epichlorhydrinu včetně výroby allylchloridu  pak  byly 

stanoveny dle vzorce 60. Jako hlavní produkt je stanoven součet produkce epichlorhydrinu, 
kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu vápenatého. 
 
 

                                                 
38 U epichlorhydrinu jsou různá data v položkách: spotřeba vod, CHSK a AOX, která byla uvedena přímo pro 
tuto sloučenu v rámci kap. 3. Referenčního dokumentu. 
39 Tyto údaje byly doplněny na základě prostudovaných EIA dokumentací, a studia provázanosti chemických 
procesů. Větší chemické podniky vyrábějící epoxidové pryskyřice si bisfenol vyrábějí samy.  
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kde       Ui_cel         - celkové měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu epichlorhydrinu (vč. allychloridu) 
               Ui_EPCHH     - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu vlastní výrobu epichlorhydrinu  
               Ui_ALL          - měrné účinky pro vstup/výstup „i“ pro výrobu allychloridu  
               MSALL    - měrná spotřeba allylchloridu na výrobu epichlorhydrinu (MSALL=ia_dch z tab. 55) 

Vlastní výroba epoxidových pryskyřic 

Pro výrobu epoxidových pryskyřic jsou spotřebována následující látky: bisfenol A, 
epichlorhydrin, hydroxid, toluen, benzyltrietylamoniumchlorid a dihydrogenfosforečnan sodný. 
Samotný proces výroby probíhá v rámci výrobní linky, která se skládá z 5 reaktorů. V jednotlivých 
reaktorech pak probíhají jednotlivé fáze výroby, které představují etherifikaci, dvojstupňové 
dehydrochloraci (DHC), neutralizaci, promývání, separaci a filtrace produktu. 

Data pro výrobu epoxidových pryskyřic byla v nezměněné podobě převzata z EIA  
dokumentace s názvem „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa.“, která je 
věnována zvýšení stávající výroby epoxidových pryskyřic v podniku Epispol, a.s. (Ústecký kraj). 
Z posudku byly převzaty následující údaje: 

- spotřeba zemního plynu, páry, el. energie, dusíku, stlačeného vzduchu, vody (provozní a 
pitné), bisfenolu A, epichlorhydrinu, hydroxidu, toluenu, benzyltrietylamoniumchloridu a 
dihydrogenfosforečnanu sodného 

- počet pracovníků, velikost zasažených a zastavěných ploch, 
- produkce epoxidových pryskyřic, odpadních vod do recipientu, nebezpečných tekutých 

odpadů, stavebního odpadu, ostatních pevných odpadů, nebezpečných pevných odpadů, 
emisí (CO, CO2, NOx, VOC, AOX, CHSK, BSK, RAS, NL) 

Tabulka 56: Stechiometrické rovnice výroby epichlorhydrinu, spotřeby a produkce hlavních 
surovin 

 
Ze zjištěných hodnot byly spočteny měrné hodnoty vztahující se pouze k výrobě 

epoxidových pryskyřic. Měrné produkce a spotřeby byly spočteny podle vzorce 29, a jako 
hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobených epoxidových pryskyřic. 

 
Na obrázku 23 je znázorněn výčet všech dopočtených přímých vstupů a výstupů z výroby 

epoxidových pryskyřic (včetně schéma výroby). 
 

Proces (index) 
Proces 
BAT 

vstupy výstupy 
„a“ „b“ „a“ „b“ 

Výroba dichlorhydrinu „dch“ 
neuvažo-

vána 
C3H5Cl Cl2 C3H6Cl2O HCl 

76,79 C3H5Cl +70,8 Cl2 + 18,016 H2O→129,25 3H6Cl2O+ 
                                                                   + 36,46 HCl 

 
0,416 0,383 0,699 0,197 

Výroba epichlorhydrinu „ech“ 
etylendi-
chlorid 

C3H6Cl2O Ca(OH)2 C3H5ClO CaCl2 

2.129,25 C3H6Cl2O + 74,093 Ca(OH)2 → 2.92,79 
C3H5ClO+               
110,978  CaCl2 + 
2.18,016  H2O 

 

0,699 0,201 0,502 0,300 
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Obrázek 23: Grafický souhrn přímých vstupů a výstupů (výroba epoxidových pryskyřic) 

Výpočet dopravních výkonů 

Pro výpočet dopravy jednotlivých suroviny je nezbytné stanovit přepravní vzdálenosti. 
Stanovené dopravní vzdálenosti pro jednotlivé suroviny jsou uvedeny v tabulce 57: 

 

surovina 
lokalita 

dodavatele/odběratele 
stanovená střední 
vzdálenost [km] 

způsob 
přepravy 

Oleje a maziva různí 250 SD 
Hydroxid sodný Ústí nad Labem 142 ŽD 
Benzen, propylen Litvínov  35 ŹD 
Aceton, fenol, toluen, 
Benzyltrietylamoniumchlorid 

Východní evropa 800 ŹD 

Tabulka 57: Stanovené dopravní vzdálenosti (výroba epoxidových pryskyřic). 
 
Ostatní energetické a materiálové vstupy (zemní plyn, pára, elektrická energie, dusík, 

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 21. Vypočtené dopravní 
faktory pro výrobu nát ěrových hmot (včetně měrných veličin) jsou součástí tabulky 58, která 
je vložena v kapse disertační práce. 

Výpočet celkových měrných a přepočtených hodnot 

Měrné produkce a spotřeby pro výrobu epoxidových pryskyřic byly spočteny podle 
vzorce 23, a jako hlavní výrobní produkt bylo stanoveno celkové množství vyrobených 
epoxidových pryskyřic. 

Na základě zjištěných a dopočtených údajů byly spočteny celkové měrné spotřeby 
energetických a materiálových vstupů a výstupů dle vzorce 61. Hlavním produktem je zde výroba 
nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. 
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kde:    Ui_cel  - celkové měrné účinky pro vstupy/výstupy „i“ z celkové produkce NMEP 
            Ui_NMEP - měrné účinky pro vstupy/výstupy „i“ z vlastní výroby NMEP (dle dokumentu 
EIA) 
            Ui_BFA  - celkové měrné účinky pro vstupy/výstupy „i“ z  výroby bisfenolu A (vzorec 60) 
            Ui_ECHH - celkové měrné účinky pro vstupy/výstupy „i“ z výroby epichlorhydrinu (vzorec 
62) 

MSBFA  - měrná spotřeba bisfenolu A na výrobu epoxidové pryskyřice  
               MSECHH   - měrná spotřeba epichlorhydrinu na výrobu epoxidové pryskyřice 

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

základní, u nichž známě 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, oleje a maziva na ekvivalent ropy. Použité výhřevnosti byly 
zjištěny z dat ČSÚ [58][59][60][61] a jsou uvedeny v příloze 14. 

- z důvodu minimální velikosti (spotřeba uvedených surovin nedosahovala ani 3% 
z produkce hlavní suroviny) byla odečtena spotřeba uhličitanu sodného, soli barya, kys. 
sírové, benzyltrietylamoniumchloridu 50%, dihydrogenfosforečnanu sodného 

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

- byly odečteny spotřeby chloru, chloridu vápenatého, kys. chlorovodíkové, bisfenolu, 
propylenu, acetonu, fenolu, allylchloridu, epichlorhydrinu a hydroxidu ,  protože se 
jedná o meziprodukty jednotlivých výrob. 
 
Následně byly vypočteny měrné účinky po korekcích dle vzorce 27. Pak byly veškeré 

spotřebované suroviny a energie rozpočteny na základní suroviny podle vzorce 28. Byly 
provedeny následující přepočty: 

- přepočet spotřeby zemního plynu a ropy [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 el. energie [kg nebo m3 surovin/MWh 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. (tabulka 27) 

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

- přepočet spotřeby hydroxidu sodného [kg nebo m3 surovin/t hydroxidu sodného] – hodnoty 
pro přepočet jsou převzaty z výsledných měrných hodnot v příloze č.12 (tabulka 50) 

- přepočet 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 posledního sloupce části tabulky 58 věnované výrobě epoxidových pryskyřic, 

která je vložena v kapse disertační práce, jsou již konkrétně uvedeny výsledné hodnoty 
základních surovin spotřebovaných pro výrobu 1 t epoxidových pryskyřic (nátěrových hmot). 
 
Tabulka 58: Zjištěné a dopočtené hodnoty vlivu výroby nátěrových hmot na životní prostředí. 
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Příloha č. 14 
 

Tabulka výhřevnosti komodit. 
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komodita 
výhřevnost 

[GJ/1000m3(t)] 
koksárenský plyn 16,35        
vysokopecní plyn 3,1          
konvektorový plyn 7,15        
ekvivalent koksu 27,15 40    
kapalná paliva 39,20        
oleje a maziva 38,241      
ekvivalent ropy 41,9842      
motorová nafta 42,76        
flotační kapaliny, trhaviny, technický 
benzín, lepidla, nátěrové hmoty,  

38,20       

motorový benzín 43,80       
monopropyglykol, stearin 38,243      
topné oleje 37,20       
zemní plyn 34,1544     
kapalná paliva 39,20        
vodík      10,00 

Tabulka 59: Výhřevnosti komodit. 
 

                                                 
40Převedení na ekvivalent koksu spočívalo v součtu součinů jednotlivých výhřevností a stanovených 
množství a následném podílu výhřevností koksu: 
př. výpočtu u elektrické energie: 

t121767
15,27

2709315,718775521,316541535,16 =⋅+⋅+⋅  

41 Odvozeno od výhřevnosti ostatní produktů při zpracování ropy. 
42 Převedení na ekvivalent ropy spočívalo v součtu součinů jednotlivých výhřevností a stanovených množství 
a následném podílu výhřevností ropného ekvivalentu. 
43 Odvozeno od výhřevnosti ostatní produktů při zpracování ropy. 
44 Převedení na spotřebu ropy spočívalo v součtu součinů jednotlivých výhřevností a stanovených množství a 
následném podílu výhřevností zemního plynu. 
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Příloha č. 15 - 21 

 
14. Vliv těžby a úpravy železných rud (tabulka 60) 
15. Vliv výroby surového železa (tabulka 61) 
16. Vliv výroby surové oceli (tabulka 62) 
17. Vliv výroby válcovaného materiálu (tabulka 63) 
18. Vliv výroby, údržby a zneškodňování ocelových konstrukcí (tabulka 64) 
 19. Inventarizační matice 

a) inventarizační matice představující podíl vlivů jednotlivých etap na životní 
prostředí (tabulka 65) 

b) inventarizační matice představující celkový vliv jednotlivých etap na životní 
prostředí (tabulka 66) 

20. Grafické znázornění životního cyklu ocelových konstrukcí v ČR. 
 

Veškeré přílohy se zjištěnými a dopočtenými hodnotami vlivu jednotlivých etap výroby 
ocelových konstrukcí na životní prostředí ČR, inventarizační matice a grafické znázornění 
jsou přiloženy v kapse disertační práce. 
 
Tabulka 60: Vliv t ěžby a úpravy železných rud 
  
Tabulka 61: Vliv výroby surového železa 
  
Tabulka 62: Vliv výroby surové oceli 
  
Tabulka 63: Vliv výroby válcovaného materiálu 
  
Tabulka 64: Vliv výroby, údržby a zneškodňování ocelových konstrukcí 
  
Tabulka 65: Inventarizační matice představující podíl vlivů jednotlivých etap na životní prostředí 
  
Tabulka 66: Inventarizační matice představující celkový vliv jednotlivých etap na životní prostředí 
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Příloha č. 22 
 
Příklady řetězců působení hodnocených vlivů na životní prostředí: 

- schematické znázornění následků úbytku nerostných surovin 
- schematické znázornění následků emise radiačně aktivních plynů 
- schematické znázornění následků emise plynů způsobující vznik kyselých 

atmosférických depozic 
- schematické znázornění následků emise dusíkatých látek a fosforečnanů 
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Obrázek 24: Schematické znázornění následků úbytku nerostných surovin. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 25: Schematické znázornění následků emise radiačně aktivních plynů. 
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Obrázek 26: Schematické znázornění následků emise plynů způsobující vznik kyselých 
atmosférických depozic. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 27: Schematické znázornění následků emise dusíkatých látek a fosforečnanů. 
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Příloha č. 23 
 

Grafické znázornění posuzovaných látek v rámci jednotlivých vlivů, je vloženo v kapse 
disertační práce. 
  
Tabulka 67: Grafické znázornění posuzovaných látek v rámci jednotlivých vlivů. 
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