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Abstract: Life Cycle Assessment of personal transport scenarios Kladno – Prague. 

The aim of this contribution is to show possible application of Life Cycle Assessment 

method in comparison of possible environmental impacts of various traffic scenarios. 

As an example demonstration of application of LCA on personal transport from Kladno 

town to Prague City is shown. The example study of selected commuter routes between 

two cities was performed. Use of several routes and various vehicles was taken into 

account – personal car, bus, train, metro, tram and their combinations. The potential of 

LCA in the field of passenger transport was discussed on the basis of the study. 
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ÚVOD 

 

Osobní a nákladní doprava představují významný zdroj znečištění 

životního prostředí. Jelikož se ovšem bez dopravy v současném hospodářském 

vývoji nelze obejít, je třeba s dopravou počítat. Pak je ovšem nutné snažit se ji 

provozovat takovým způsobem, který představuje pro prostředí pokud možno 

co nejmenší zátěž. Dopravní systémy mohou být organizovány do různých 

scénářů. Každý takový scénář může mít různé environmentální dopady. Jelikož 

se většinou jedná o poměrně širokospektrální environmentální dopady, není 

snadné zhodnotit, která varianta, či který scénář je s ohledem na dopady na 

životní prostředí šetrnější. Analytickou metodou schopnou posoudit 

významnost různých environmentálních dopadů zvolených dopravních scénářů 

je metoda posuzování životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment). 

V oblasti dopravy se metoda LCA může uplatnit především v 

následujících oblastech: 

a) porovnávání environmentálních dopadů používání různých paliv, např. 

biopaliv (Cherubini, Bird et al. 2009); 

b) porovnávání environmentálních dopadů konkrétních dopravních prostředků 

(např. VW Passat); 

c) porovnávání environmentálních dopadů nakládání s autovraky; 
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d) srovnávání různých dopravních scénářů nákladní či osobní dopravy 

(Barzaga-Castellanos, Neufert et al. 2001; Corti, Lombardi 2003; Spielmann, 

Scholz et al. 2005); 

e) hodnocení environmentálních profilů dopravních staveb (Oliver-Sola, Josa et 

al. 2009). 

LCA je analytická metoda hodnocení možných environmentálních 

dopadů spjatých s životním cyklem určitého výrobku, služby, technologie, 

obecně produktu. LCA bere do úvahy, že dopad produktu není vázaný jen na 

určité látky či na určité regiony. Environmentální dopady jsou zde hodnoceny 

ve vztahu k definovaným problémům životního prostředí zvaných kategorie 

dopadu. Studie LCA sestává ze čtyř základních fází: definice cílů a rozsahu, 

inventarizace, hodnocení dopadů a interpretace. Sestavování studií LCA se řídí 

standardy ČSN EN ISO 140 40 (ISO 14040:2006) a ČSN EN ISO 140 44 (ISO 

14044:2006).  

 

 

METODIKA 

 

Metoda LCA přistupuje k hodnocení environmentálních dopadů produktů 

s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální dopady 

produktů již od stadia získávání a výroby výchozích materiálů, přes stadium 

výroby samotného produktu, stadium jeho užívání až po stadium jeho 

odstranění, opětovného užití či recyklaci v něm použitých materiálů. 

Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu 

materiálových a energetických toků, jež sledovaný systém vyměňuje se svým 

okolím, tedy s životním prostředím. Druhým významným přínosem metody 

LCA je převedení těchto emisních toků (tedy stovek až tisíců emisí konkrétních 

látek) na tak zvané kategorie dopadu, jako je eutrofizace, acidifikace, 

ekotoxicita, globální oteplování a podobně. To se provádí tak, že se jasně 

definovaným postupem sečtou účinky látek podílejících se na jedné kategorii 

dopadu a vyjádří se soubornou hodnotou vyjadřující míru zasažení dané 

kategorie dopadu (Kočí 2009). 

Aby bylo možné rozhodnout, která varianta je šetrnější k životnímu 

prostředí, je třeba provést porovnání různých toků emisí vzhledem k důležitosti 

environmentálního dopadu, jaký mohou způsobit. Hodnocení dopadů je 

srovnávání významnosti každého emisního toku vzhledem k celkovým známým 

dopadům lidské činnosti v dané kategorii. Výstupem je pak soubor tak zvaných 

normalizovaných výsledků indikátorů kategorií dopadu. Vzájemné porovnání 

různých environmentálních dopadů je umožněno rozvojem tzv. 

charakterizačních modelů a metodik LCIA. 

Jako ukázku použití metody LCA pro srovnávání environmentálních 

dopadů různých scénářů osobní dopravy zde uvedeme výsledky případové 

studie srovnávající různé možnosti dopravy z Kladna do Prahy-Dejvic. Z 

Kladna denně dojíždí do Prahy za prací 6 839 osob. Tito cestující mohou použít 

různé typy osobních prostředků a různé jejich kombinace. Zároveň mohou 
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měnit dopravní prostředky v různých uzlech. Pro naše modelování jsme použili 

nejen různé varianty dopravních scénářů, ale i různou obsazenost jednotlivých 

dopravních prostředků. Jelikož se v současnosti uvažuje o více variantách 

vytvoření nového přestupního uzlu na trase Kladno – Praha, zvolili jsme pro 

modelování uzly dva: Dědinu a Veleslavín. 

Funkcí zkoumaného systému je přeprava osob do zaměstnání na trase 

Kladno – Praha-Dejvice. Ve studii byla uvažována výhradně užitná fáze 

životního cyklu dopravních prostředků. Do systému byly zahrnuty pouze 

procesy bezprostředně spojené s pohonem vozidel. Byla uvažována výroba 

motorových paliv a výroba elektrické energie. Dále byly uvažovány emise 

vznikající při spalování daných paliv v jednotlivých vozidlech. Výroba a 

údržba, stejně jako odstraňování vraků a infrastruktury nebyly zahrnuty do 

analyzovaného systému. Za funkční jednotku byla zvolena doprava 10 000 osob 

do zaměstnání na trase Kladno – Praha-Dejvice v průběhu jednoho pracovního 

dne. Délka trasy se lišila v závislosti na zvoleném dopravním prostředku. 

Referenční tok je množství produktu potřebného k naplnění funkční jednotky. V 

případě této studie se jedná o celkový počet osobokilometrů, které je potřeba 

vykonat k dopravení 10 000 osob z Kladna na Vítězné náměstí v Praze po dobu 

jednoho dne. Osobokilometr je vyjádřen jako přeprava jedné osoby na 

vzdálenost jednoho kilometru v určeném dopravním prostředku. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Pro ilustraci možnosti využití metody LCA v dopravě byly zvoleny tři 

případové studie. Cíl byl pro všechny stejný, tedy přeprava osob mezi Kladnem 

a Prahou. Funkční jednotka byla pro všechny tři porovnávané případové studie 

také stejná. Studie se od sebe lišily zvolenými typy dopravních prostředků, 

ujetými trasami a tudíž referenčními toky. První studie byla zaměřena na 

existující spojení mezi Kladnem a Prahou a popisuje tedy reálný stav. Druhé 

dvě studie popisují v budoucnu teoreticky možné scénáře. Pro každou studii 

byly zjištěny vzdálenosti, které v nich jednotlivé dopravní prostředky urazí. 

Tyto údaje byly následně využity ve fázi modelování dopravních plánů. 

Případová studie Kladno – Praha-Dejvická je charakteristická tím, že se 

jednalo o bezpřestupovou variantu. Byla uvažována přeprava autobusem, 

automobilem nebo vlakem. K dojíždění do zaměstnání z Kladna do Prahy je v 

současné době nejvíce využíván autobus. Druhým nejpoužívanějším dopravním 

prostředkem je automobil. V porovnání s autobusem a automobilem není 

doprava vlakem zdaleka tak populární. V případě modernizace stávajícího 

železničního koridoru, která patří mezi diskutované varianty jak zlepšit spojení 

mezi Kladnem a Prahou, by ovšem popularita vlaku pravděpodobně vzrostla. 

Proto byla i tato varianta uvažována. 

Případová studie Kladno – Veleslavín – Praha-Dejvická byla zaměřená 

na situaci, kdy se uvažovalo s přestupem pasažérů ve stanici Veleslavín. Jednalo 
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se kombinaci reálné situace a situace blízké budoucnosti. V současné době je 

možné v této stanici přestoupit z autobusu či automobilu na tramvaj. Dle 

nejnovějších údajů se ovšem do dané oblasti bude stavět metro, a tudíž i tato 

varianta byla brána v úvahu. 

Případová studie Kladno – Dědina – Praha-Dejvická byla zaměřena na 

situaci, kdy cestující přestupují ve stanici Dědina. V současnosti tato stanice 

neexistuje, ale existuje reálný plán do dané oblasti vybudovat metro. Proto byla 

uvažována teoretická varianta, ve které by docházelo ve stanici Dědina k 

přestupu z autobusu či osobního automobilu na metro. 

 

 
 

Obr. 1:  Grafické znázornění dopravních tras 

 
Tab. 1:  Vzdálenosti dopravních tras autobusů a osobních automobilů 

 
 

město, km 
mimo 

město, km 
dálnice, km celkem, km 

Kladno – Dejvická 9,0 6,7 9 24,7 

Kladno – Veleslavín 5,7 6,7 9 21,4 

Kladno – Dědina 2,0 6,7 9 17,7 

 

 
Tab. 2: Vzdálenosti dopravních tras vlaku, tramvaje a metra 

 
 vlak, km metro, km tramvaj, km 

Kladno – Dejvická 28   

Kladno – Veleslavín  3,3 3,3 

Kladno – Dědina  9,6  

 

Pro ověření aplikace metody LCA bylo vytvořeno 13 tzv. realistických 

modelových scénářů, kdy byl hlavní zřetel kladen na realistickou obsazenost 

jednotlivých dopravních prostředků. Tyto realistické scénáře byly mezi sebou 

porovnány za účelem identifikace variant s potenciálně nejnižšími a potenciálně 

nejvyššími dopady na životní prostředí. Jednalo se o dopravní scénáře: 

Kladno 

Dědina 

Veleslavín 

Dejvice 
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1. Kladno – Dědina autobus 80 % (56 os.), Dědina – Dejvická metro 40 % 

(576 os.); 

2. Kladno – Dědina automobil 20 % (1 os.), Dědina – Dejvická metro 40 % 

(576 os.); 

3. Kladno – Dědina automobil 40 % (2 os.), Dědina – Dejvická metro 40 % 

(576 os.); 

4. Kladno – Veleslavín autobus 80 % (56 os.), Veleslavín – Dejvická metro 

40 % (576 os.); 

5. Kladno – Veleslavín autobus 80 % (56 os.), Veleslavín – Dejvická tramvaj 

40 % (88 os.); 

6. Kladno – Veleslavín automobil 20 % (1 os.), Veleslavín – Dejvická metro 

40 % (576 os.); 

7. Kladno – Veleslavín automobil 20 % (1 os.), Veleslavín – Dejvická 

tramvaj 40 % (88 os.); 

8. Kladno – Veleslavín automobil 40 % (2 os.), Veleslavín – Dejvická metro 

40 % (576 os.); 

9. Kladno – Veleslavín automobil 40 % (2 os.), Veleslavín – Dejvická 

tramvaj 40 % (88 os.); 

10. Kladno – Dejvická autobus 80 % (56 os.); 

11. Kladno – Dejvická automobil 20 % (1 os.); 

12. Kladno – Dejvická automobil 40 % (2 os.); 

13. Kladno – Dejvická vlak 20 % (130 os.). 

 

 

Obr. 1: Porovnání realistických modelových scénářů. Metodika CML2001, 

normalizace pro EU 25+3 (území Evropské unie). Hodnoty vztaženy na 

referenční tok. 
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Obr. 2: Porovnání realistických modelových scénářů. Metodika Eco-indicator 99, 

normalizace pro charakterizaci HA. Hodnoty vztaženy na referenční tok. 

 

Výsledky LCIA jsou prezentovány s použitím zkratek K–D–D (Kladno –

Dědina – Dejvická), K–V–D (Kladno – Veleslavín – Dejvická) a K–D (Kladno 

– Dejvická). V následujících grafech jsou shrnuty výsledky environmentálních 

dopadů jednotlivých dopravních scénářů. Pro stručnost jsou zde uvedeny pouze 

agregované normalizované výsledky indikátorů kategorií dopadu. 

 

 

DISKUSE 

 

Nejvýznamnější příspěvek k celkovým hodnotám normalizovaných 

indikátorů kategorií dopadu autobusu (pro všechny varianty) představuje 

Acidifikační potenciál pro metodiku CML2001 a Acidifikace pro metodiku 

Eco-indicator 99. Nejvýznamnější příspěvek k celkovým hodnotám 

normalizovaných indikátorů kategorií dopadu automobilu představuje Potenciál 

úbytku nerostných surovin pro metodiku CML2001 a Suroviny (fosilní paliva) 

pro metodiku Eco-indicator 99. Nejvýznamnější příspěvek k celkovým 

hodnotám normalizovaných výsledků indikátorů kategorií dopadu metra 

představuje Acidifikace pro metodiku CML2001 a Respirační nemoci pro 

metodiku Eco-indicator 99. Nejvýznamnější příspěvek k celkovým hodnotám 

normalizovaných výsledků indikátorů kategorií dopadu tramvaje představuje 

Acidifikace pro metodiku CML2001 a Respirační nemoci pro metodiku Eco-

indicator 99. Hodnoty v obou případech byly výrazně vyšší než pro metro. 

Nejvýznamnější příspěvek k celkovým hodnotám normalizovaných indikátorů 
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kategorií dopadu vlaku představuje Acidifikace pro metodiku CML2001 a 

Respirační nemoci pro metodiku Eco-indicator 99. 

 

 
ZÁVĚR 

 
Výběr charakterizačního modelu, využívající midpointové nebo 

endpointové indikátory kategorií dopadu, má vliv na výsledky hodnocení 

dopadů (LCIA). Obsazenost dopravního prostředku má výrazný vliv na hodnoty 

indikátorů kategorií dopadu. Dopravní prostředky využívající k pohonu 

elektrickou energii se pro dané případové studie při použití charakterizačního 

modelu CML2001 jeví vesměs jako horší než dopravní prostředky spalující 

naftu či benzin (při uvažování srovnatelné procentuální obsazenosti), především 

pro své vysoké „režijní“ vstupy. 

Při použití charakterizačního modelu Eco-indicator 99 byl u případové 

studie Kladno – Dědina – Dejvická a Kladno – Veleslavín – Dejvická 

identifikován automobil jako dopravní prostředek s nejvyššími potenciálními 

environmentálními dopady. 

Dojíždění do zaměstnání v kombinaci autobusu obsazeného z 80 %, 

jedoucího z Kladna na Dědinu, a následného přestupu do metra obsazeného ze 

40 % se ukázala jako varianta s nejnižšími potenciálními dopady, a to při 

využití obou charakterizačních modelů. Druhá varianta s téměř shodnými 

hodnotami potenciálních dopadů se ukázala být ta samá varianta, ovšem s 

využitím automobilu obsazeného ze 40 % namísto autobusu. Naopak jako 

varianta s nejvyššími potenciálními dopady se ukázala být ta, která uvažuje 

výhradně dopravu vlakem obsazeném z 40 % (pro metodiku CML2001) a 

varianta využívající výhradně osobní automobil obsazený z 20 % (pro metodiku 

Eco-indicator 99). 
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