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Abstract: Issue of application of environmental data of building products in 
practice – Recommended solution 

This article deals with the assessment of building products from an environmental 
point of view. It examines possible differences of chosen environmental indicators 
– Embodied energy (PEI) and Global warming potential (GWP) from available 
databases and resulting inaccuracies in the total assessments, together with 
some of their causes. The paper describes an analysis of different data types in 6 
databases and dispersion of chosen environmental indicators values of 8 building 
products (brick, sand-lime brick, aerated concrete block, wood, etc.). It also 
shows a case study of a building assessment based on different databases. 
Striking differences were observed while comparing the databases, which 
resulted in significant differences in the total building assessments. It was found 
that data are mostly influenced by methodological system boundaries, energy 
mix, source of data, allocation rules and production technology. The results are 
also highly dependent on the use of specific or generic data. The analysis 
highlighted the need of a unified methodology and database to achieve reliability 
and comparability of results. This paper also describes the functional French 
system that uses EPDs (Environmental Product Declarations) and recommends it 
as the most accurate methodology for data collection, since it guarantees 
objectivity, credibility, transparency and comparability of the data. 

Klíčová slova: environmentální hodnocení, stavební materiály, EPD, generická 
data, specifická data 

 
 

ÚVOD 

Problematika posuzování environmentálních aspektů a dopadů stavebních 
materiálů je velmi aktuální. Dokazují to vznikající evropské normy (prEN 15804, 
2011) ale také fakt, že posuzování aktuálně vstupuje do hodnocení většiny 
známých nástrojů pro posuzování komplexní kvality budov (SBToolCZ, DGNB, 
HQE, LEED, BREAM, aj.). Ve většině případů je založeno na 
environmentálních datech stavebních materiálů, pocházejících z různých 
databází (Ecoinvent, INIES, IBU, IBO, ICE, Environdec, aj.). Tato data mohou 
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pocházet z různých zdrojů a být vypočtena pomocí rozdílných metodik. Často 
se jedná o data lokalizovaná pro daný stát či platná pro specifickou technologii 
výroby.  

Všechny tyto aspekty mohou mít za následek rozdíly v hodnotách 
jednotlivých environmentálních indikátorů, který může značně zkreslovat 
výsledky, především pokud mají být použity k porovnávání produktů. Těmito 
rozdíly se však jejich uživatel často nezabývá a data jsou používána bez ohledu 
na jejich původ. Je tedy nutné na tuto problematiku upozornit a snažit se najít 
vyhovující řešení pro věrohodná a porovnatelná hodnocení vlivu stavebních 
materiálů na životní prostředí.  
 
 

METODIKA 

Analýza rozdílů environmentálních indikátorů byla provedena na základě dat z 
šesti evropských databází: IBO (WALTJEN 2008), Ecoinvent (Ecoinvent 2011), 
INIES (INIES 2011), ICE (HAMMOND 2008), Ökobau (Nachhaltiges Bauen 2011) 
a IBU (IBU 2011).  

V prvním kroku bylo nutné pomocí dostupných metadat a metodik utřídit typy 
dat, aby byla zjištěna vhodnost jejich použití při konkrétních hodnoceních (tab. 
1). Existují dva základní typy dat: data specifická a data generická. Specifická 
data se vztahují zpravidla ke konkrétnímu výrobku (např. cihla Porotherm 44 
P+D) či skupině výrobků z jednoho místa výroby (např. pálená cihla Porotherm). 
Jsou to například data z EPD – Environmentálních prohlášení o produktu 
zpracovaná dle ISO 14025 (2006). Dle CEN/TR 15941 (2011) mohou být za 
generická data považována jak data průměrná (např. průměr environmentálních 
hodnot z produkce minerální vlny v ČR), tak specifická, pokud jiná nejsou k 
dispozici (např. existují-li pouze data pro minerální vlnu Isover, pak ta budou 
sloužit i jako data generická). Generická data nemohou nikdy plně nahradit 
specifická data různých výrobků. Důležité je také zmínit, kdy je nejvhodnější 
použít generická, a kdy specifická data. Generická data jsou vhodná především 
v prvotních fázích návrhu budov, kdy ještě nejsou známy přesné výrobky, které 
budou použity pro stavbu. V dalších, detailnějších fázích, jsou preferována data 
specifická pro dané výrobky. 

Dalším důležitým krokem bylo zjištění, zda jsou data lokalizována pro daný 
stát, t. j. zda zahrnují lokální energetický mix, použití infrastruktury a místní 
výrobní technologie (tab. 1). Pro přehled o věrohodnosti databází bylo také 
podstatné rozlišit různé zdroje dat, t. j. zda data pocházejí z primárních zdrojů 
(data z místa výroby) nebo ze zdrojů sekundárních (environmentální reporty, 
literatura aj.). Data z primárních zdrojů jsou preferována, jelikož jsou ve většině 
případů věrohodnější a především transparentnější (tab. 1). 

Posledním krokem před samotnou analýzou bylo zjištění použitých hranic 
systému výpočtu dat. V problematice posuzování životního cyklu se používají tři 
základní typy hranic systému. První je „Cradle to Gate“ (t. j. od těžby surovin po 
bránu místa výroby), druhý je „Cradle to Site“ (t. j. od těžby surovin po místo 
použití), a třetí je „Cradle to Grave“ (t. j. celý životní cyklus výrobku od těžby 
surovin po demolici). Objevují se také hranice „Cradle to Cradle“, které zahrnují 
i předpokládanou recyklaci výrobku. Většina databází stavebních výrobků 
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používá hranice „Cradle to Gate“. Databáze INIES však používá „Cradle to 
Grave“ a databáze ICE obsahuje data s různými typy hranic systému. 

 
Tab. 1: Specifikace dat z různých databází stavebních materiálů a výrobků 

Databáze 
Typ dat Lokalizace Zdroj dat 

Generická Specifická Ano Ne Primární Sekundární 

IBO X   X   X   

Ecoinvent X   X X X X 

INIES   X X   X   

ICE X     X   X 

Ökobau X   X X X X 

IBU X X X   X   

 

Dále bylo přistoupeno k samotné analýze dat. Z databází obsahujících 
specifická data pro více výrobků stejné typologie (např. více výrobků kamenné 
vlny), v našem případě data z EPD, byl náhodným výběrem zvolen jeden 
zástupce. Databáze s daty generickými většinou obsahují pouze jeden soubor 
dat pro daný typ výrobku, nebylo tedy nutné volit. Databáze IBO obsahovala 
více možností, byl tedy zvolen soubor dat s objemovou hmotností nejbližší 
ostatním. V další fázi byly hodnoty zvolených environmentálních indikátorů 
převedeny na stejnou funkční jednotku 1 kg. Zde je nutné upozornit, že tato 
analýza nesloužila k vzájemnému porovnání různých materiálů, ale pouze ke 
zjištění rozdílů v datech těchto materiálů. Případné vzájemné porovnání 
materiálů či výrobků musí být vždy provedeno pro vhodně zvolenou funkční 
jednotku, např. 1 m

2
 stěny splňující U = 0,25 W/m

2
K. 

Následně byla provedena analýza rozdílů zvolených environmentálních 
indikátorů. Tento článek uvádí posouzení pouze dvou indikátorů – Spotřeby 
primární energie (Primary Energy Input [MJ], dále PEI) a Potenciálu globálního 
oteplování (Global Warming Potential [kg CO2, ekv.], dále GWP). Byla také 
provedena případová studie posouzení zvolené budovy dřevostavby dle dat ze 
tří zvolených databází, která měla za cíl ukázat a upozornit na možné rozdíly ve 
výsledných indikátorech. 
 
 

VÝSLEDKY 

Graf 1 a graf 2 zobrazují rozptyl hodnot PEI a GWP pro různé typy stavebních 
materiálů a různé databáze. Graf 3 orientačně zobrazuje vzniklé rozdíly 
výsledných hodnocení jednoho objektu dřevostavby na základě dat ze tří 
různých databází – IBO, ICE a Ecoinvent. 
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Graf 1:  Spotřeba primární energie vybraných stavebních materiálů – PEI [MJ/kg], 

uvedená v různých zahraničních databázích  

 
 
 

  
Graf 2:  Potenciál globálního oteplování vybraných stavebních materiálů – GWP  

[kg CO2, ekv./kg], uvedený v různých zahraničních databázích  
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Graf 3:  Rozdíly v hodnocení spotřeby primární energie (PEI [MJ]) a potenciálu 

globálního oteplování (GWP [kg CO2, ekv./kg]) konstrukcí dřevostavby dle 
různých databází 

 
 

DISKUSE 

Analýza ukázala značné odlišnosti databází a z toho plynoucí nejasnosti a 
rozdíly ve výsledných hodnoceních, založených na těchto databázích. Největší 
rozdíly se objevují u hodnocení GWP materiálů na bázi dřeva. Dle WALTJENA 
(2008) jsou tyto rozdíly způsobeny především různými alokačními pravidly 
(některé metodiky nezahrnují „spotřebu“ CO2 při růstu dřeva) a hranicemi 
systému (hranice „Cradle to Gate“ nezahrnují odstranění dřeva např. pálením, 
při kterém se uvolňuje CO2). Významné rozdíly se objevily u PEI i GWP 
kamenné vlny. Jsou způsobeny primárně rozdílnou technologií výroby, stářím 
dat (technologický vývoj) a energetickým mixem, jak vyplynulo z dostupných 
metadat. Detailní zkoumání příčin těchto rozdílů nebylo hlavním cílem této 
analýzy a bude zpracováno následovně. Hlavním cílem bylo ověřit, zda volba 
databáze ovlivní výsledná hodnocení. Touto problematikou se dosud 
nezabývalo mnoho autorů. LASVAUX (2011) porovnává detailně pouze dvě 
nejvýznamnější databáze Ecoinvent a INIES a ukazuje problematiku využívání 
neupravených dat. Tento článek potvrdil rozdíly v dalších významných 
databázích a vyvodil předpoklady pro dosažení věrohodných a porovnatelných 
hodnocení.  

Z analýzy vyplynulo, že pro hodnocení je nutné používat unifikovaná data, 
která jsou lokalizovaná, aktuální a získaná z primárních zdrojů dle shodné 
metodiky. Těmto kritériím plně vyhovují Environmentální prohlášení o produktu 
(EPD), zpracovávaná v souladu s ISO 14025 (2006) a nově dle prEN 15804 
(2011). Rozsáhlá a funkční databáze EPD již existují např. ve Francii (INIES 
2011), kde je jejich tvorba podporována různými státními organizacemi a 
především francouzskou legislativou NF P01-010 (2004). Databáze INIES, 
která v současnosti obsahuje cca 700 EPD, je přímo napojena na francouzský 
nástroj pro hodnocení environmentální kvality budov ELODIE. EPD jsou také 
zohledňována v národním nástroji pro komplexní hodnocení budov HQE.  

V České republice taková databáze neexistuje a její vznik nemá ani 
výraznou podporu státu či jiných významných organizací, avšak tlak evropské 
legislativy je citelný a přizpůsobení okolnímu vývoji je nevyhnutelné. 
Zpracovávání EPD je prozatím v ČR podpořeno vývojem webového katalogu 
environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí pro ČR – 
Envimat.cz na fakultě stavební ČVUT v Praze, který by mohl v budoucnu tvořit 
platformu pro česká EPD stavebních výrobků, a nástrojem pro hodnocení 
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komplexní kvality budov SBToolCZ. Dalším významným krokem bylo založení 
pracovní skupiny „Udržitelné materiály“ rámci CZGBC (České rady pro šetrné 
budovy), sdružující výrobce stavebních materiálů a zástupce významných 
státních organizací, kteří mají zájem o snižování dopadů stavebních výrobků na 
životní prostředí a vytváření EPD. 
 
 

ZÁVĚR 

Získané výsledky potvrzují, že posuzování environmentálních aspektů a dopadů 
je velmi závislé na zvolených datech. Přesto, že v současnosti existuje několik 
ucelených databází, nemusí být data, která z nich pochází vhodná pro použití 
za jiných podmínek – především v jiné lokalitě. Velmi důležité je také používat 
data vždy z jedné ucelené databáze, nebo před jejich použitím zkontrolovat 
jejich vhodnost pomocí dostupných metadat. Z analýzy také vyplynulo, že 
nejpřesnější data jsou data EPD (ať už specifická, nebo generická vytvořená ze 
specifických EPD), která zajišťují aktuálnost a lokalizaci dat, jednotnou 
metodiku a hodnoty vypočítané na základě skutečné situace. Další důležitou 
informací je existence funkčních systémů EPD na evropském poli (INIES, IBU), 
které mohou sloužit jako motivace a inspirace pro ČR a jiné státy. 
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