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Abstract: Concrete in environmental context 

The possible environmental savings are one of the most significant due to the 
amount of realized silicate structures in building sector. Paper presents the 
application of the methodology for life cycle assessment of reinforced concrete 
structures. Optimized fibre reinforced floor structures were assessed in case 
study. From the perspective of minimization of environmental impacts of 
structures, the crucial is the minimization of the amount of cement and 
reinforcement which share on the total emissions in the construction phase is in 
average more than 80%, and the contribution of steel and cement to primary 
energy consumption is over 70%. It shows that by utilization of environmentally 
more intensive concrete mixtures it is possible to design structures with 
minimized environmental impact providing the optimized mixture design and RC 
cross-section. 
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ÚVOD 

Optimalizace spotřeby konstrukčních materiálů a jejich složení zaměřená na 
redukci spotřeby primárních neobnovitelných surovin a zdrojů energie a 
současně na větší využívání recyklovaných materiálů je jedním ze základních 
požadavků při vývoji nových progresivních stavebních konstrukcí. Potenciál 
úspor je vzhledem k realizovaným objemům konstrukcí ze silikátů jedním z 
nejvýznamnějších v oblasti nosných konstrukcí budov a dalších konstrukcí, 
zejména dopravních a vodohospodářských. V rámci příspěvku je představena 
aplikace metodiky hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí v 
případové studii, kde byly analyzovány optimalizované stropní konstrukce 
využívající vysokohodnotných vláknobetonů. 
 
 

METODIKA HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Pro možnost porovnání optimalizovaných variant stropních konstrukcí byla na 
základě obecné metodiky (norem ISO 14040-49) a obdobných existujících 
zahraničních modelů z jiných oblastí stavebnictví navržena metodika 
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implementovaná do českých podmínek, na jejímž základě vznikla pracovní 
verze programu iCF⌂concrete LCA

Tool 2.0 CZ
 pro hodnocení životního cyklu 

železobetonových konstrukcí zahrnujícího fáze výstavby (vč. procesů výroby 
jednotlivých materiálů), užívání (oprava betonových povrchů) a konce životního 
cyklu (demontáž nebo demolice konstrukce).  

Jádrem programu je inventarizační analýza, která je členěna do jednotlivých 
modulů a podmodulů systému. Data vstupující do inventarizační analýzy byla 
získána od výrobců jednotlivých produktů, aktuálně nedostupná data jsou 
čerpána z literatury a různých databází, např. GEMIS verze 4.6. Části 
jednotlivých bilancovaných procesů jsou uspořádány do modulů, kde jsou 
bilancovány a kvantifikovány všechny materiálové a energetické toky (vstupy i 
výstupy), tzn. potřeby surovin, produktů a vedlejších produktů, pomocných 
materiálů, energií, vody a dopravy, vznikajících emisí, vedlejších produktů a 
odpadů z výrobních procesů. Při hodnocení variant železobetonových 
konstrukcí v programu iCF⌂concrete LCA

Tool 2.0 CZ
 jsou z hlediska emisí 

sledovány kategorie dopadu i) potenciál globálního oteplení – GWP 
(ekvivalentní emise CO2), ii) okyselování prostředí – AP (ekvivalentní emise 
SO2) a iii) tvorba přízemního ozónu – POCP (ekvivalentní emise C2H4). Z 
hlediska spotřeby přírodních zdrojů jsou sledovány dvě kategorie dopadu i) 
spotřeba primární neobnovitelné energie a ii) spotřeba primárních surovinových 
zdrojů (suroviny a voda). Detailní struktura programu, definice jednotlivých 
modulů vč. bilancování dat a hodnocených dopadů jsou detailně popsány v 
disertační práci a v publikaci FIALY (2011). 
 
 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Navržená metodika a verze programu iCF⌂concrete LCA
Tool 2.0 CZ

 pro hodnocení 
životního cyklu železobetonových konstrukcí byly již aplikovány a ověřeny v 
řadě studií. Zde je metodika demonstrována na případové studii, v níž se 
porovnávají optimalizované varianty stropních konstrukcí využívajících 
vysokohodnotné betony HPC105 a HPC140, HÁJEK et al. (2010). Varianty 
stropních konstrukcí byly navrženy pro čtyřpodlažní bytový dům s půdorysem 
14,2 x 22,3 m. Analýza životního cyklu stropních konstrukcí zahrnuje etapy: 
výrobu a dopravu základních materiálů pro výrobu betonu do betonárny (prefa 
závodu), výrobu betonu, dopravu betonu a prefabrikátů na stavbu, dopravu a 
realizaci bednění, čerpání betonové směsi a osazení prefabrikátů, ve fázi 
užívání potom opravu povrchů betonových konstrukcí, ve fázi konce životního 
cyklu demolici konstrukcí a transport materiálů do recyklačního střediska. 
Všechny hodnocené varianty stropních konstrukcí V1-V4 jsou navrženy na 
teoretické rozpětí 4,4 m (prostý nosník, varianta V3 kazetová obousměrná 
konstrukce) a zatížení stálé bez vlastní tíhy gk = 4,0 kN/m

2
 a užitné qk = 2,0 

kN/m
2
. Schematické řezy hodnocenými stropními konstrukcemi jsou na obr. 1.  

Referenční variantou je varianta V1 plná žb deska C30/37 – tloušťka 200 
mm; ostatní varianty využívají vysokohodnotných vláknobetonů a představují 
efektivní konstrukce s minimalizovanou spotřebou konstrukčních materiálů a 
dopady na životní prostředí: V2 prefabrikovaný panel HPC105 s vložkami z 
desek z recyklovaných nápojových kartonů (RNK) – tloušťka 200 mm, V3 
kazetová deska HPC105 – tloušťka 160 mm, horní deska tloušťky 30 mm, 
žebra 50-70 mm s osovými vzdálenostmi 600 mm, V4 dřevo-betonový strop 
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HPC140 – tloušťka 190 mm, kombinace horní prefabrikované desky tl. 30 mm 
lepením spřažené s nosníkem z lepeného lamelového dřeva 80/160 mm. 
 

 

Obr. 1:  Schematické příčné řezy variant stropních konstrukcí 

 
Bilance vstupních dat hodnocených variant. Pro jednotlivé varianty 

stropních konstrukcí V1 až V4 byla bilancována veškerá vstupní data, tzn. 
spotřeby jednotlivých materiálů na realizování stropních konstrukcí na celém 
objektu bytového domu, potřeba dopravy na transport jednotlivých materiálů a 
výrobků vč. bilance potřeby bednění pro monolitickou stropní konstrukci. 
Bilancovaná data jsou rozdělená do tří základních fází životního cyklu 
konstrukce - výstavba, užívání a konec životního cyklu. Ukázka bilance dat pro 
fázi výstavby je uvedena v tabulce 1. Životnost nosných stropních konstrukcí je 
uvažována 100 let. V rámci cyklu užívání je pro variantu V1 z běžného betonu 
C30/37 uvažováno s dvěma opravami 10 % povrchů betonu, u variant z betonu 
HPC105 (V2, V3) je uvažována oprava povrchu balkonů v ploše 30 %. S 
ohledem na kvalitu povrchu betonu HPC140 není u varianty V4 s opravou 
povrchů uvažováno. Dopravní vzdálenosti jsou uvažovány v rámci fáze 
výstavby 4 km z betonárny na stavbu, z výrobny prefabrikátů na stavbu 23 km a 
ve fázi konce životního cyklu je uvažováno s dopravou sutě z demolice 26 km 
do recyklačního střediska. 
 
 

VÝSLEDKY 

Na základě bilance vstupních dat hodnocených variant (tab. 1) a agregovaných 
dat hodnocených dopadů pro jednotlivé materiály a procesy všech fází 
životního cyklu jsou zpracována agregovaná data hodnocených dopadů pro 
porovnávané varianty stropních konstrukcí V1 až V4. Data jsou vyčíslena pro 
jednotlivé fáze životního cyklu i souhrnně pro celý životní cyklus stropních 
konstrukcí. Následující grafy ukazují příklady možných grafických výstupů z 
programu, je možné např. detailně analyzovat jednotlivé fáze životního cyklu 
(např. fáze výstavby, graf 1) nebo porovnávat hodnocené varianty v rámci 
celého životního cyklu (graf 2) a to pro všechny hodnocené kategorie dopadů 
(graf 3). 

Varianty stropních konstrukcí jsou v programu vyhodnocovány samostatně z 
hlediska šesti výše popsaných kategorií dopadů. Graf 3 ukazuje relativní 
srovnání agregovaných dat hodnocených variant stropů všech hodnocených 
kritérií za celý životní cyklus. 100 % představuje referenční varianta V1 – plná 
železobetonová deska z běžného betonu. Jako nejefektivnější vychází dřevo-
betonová stropní konstrukce. V případě, kdy chceme provést celkové 
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vyhodnocení variant (viz tab. 2) tak, aby hodnocením byla jedna číselná 
hodnota, je nutné vzhledem k různým kategoriím dopadů přistoupit k normování 
výsledků a naváhování jednotlivých kategorií dopadů, metodika viz disertační 
práce a publikace FIALY (2011). 

Z tabulky je patrné, že nejvýhodněji vychází varianta dřevo-betonového 
stropu V4, na druhém místě kazetová deska z betonu HPC105. Z provedeného 
environmentálního porovnání variant stropních konstrukcí vyplývá, že varianty 
využívající vysokohodnotných betonů jsou efektivnějším řešením z hlediska 
hodnocených environmentálních kritérií oproti referenční desce z běžného 
betonu. Z provedených studií je zřejmé, že těžiště environmentální efektivity 
 
Tab. 1:  Bilance vstupních dat pro fázi výstavby 

 

 

 

Graf 1:  Agregovaná data – spotřeba primární energie v MJ ve fázi výstavby 
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Graf 2:  Spotřeba primární energie v MJ 

 
 

 
 
Graf 3:  Agregovaná data hodnocených variant pro celý životní cyklus, 100 % 

reprezentuje varianta V1 

 
 
Tab. 2:  Normované hodnoty dopadů a výsledné hodnocení variant stropních konstrukcí 
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konstrukcí leží převážně v optimalizovaném návrhu betonové směsi, tvaru 
železobetonového průřezu a jeho vyztužení. U dřevo-betonového stropu 
dochází u všech kritérií k úsporám oproti referenční variantě v rozmezí 50-60 %, 
u spotřeby primárních surovin dokonce 73 % (v průměru o 61,5 %). Varianta V3 
redukuje dopady v průměru o 47,6 %, varianta V2 o 30,7 %.  
 
 

DISKUSE 

V oblasti železobetonových konstrukcí je hodnocení environmentální kvality v 
rámci celého životního cyklu spíše výjimkou. Celosvětově je problémem 
dostupnost relevantních dat pro inventarizační analýzu. V rámci Evropy nastal 
výrazný posun v této oblasti zejména na dvou německých vědeckých 
pracovištích prof. P. Schießela na TU München a prof. M. Schmidta na TU 
KASSEL (2008). Komplexní hodnocení objektů a konstrukcí zahrnující posouzení 
jejich environmentální kvality v celém životním cyklu by dnes mělo být nedílnou 
součástí integrovaného návrhu nových progresivních železobetonových 
konstrukcí. Dokazuje to i zvýšený zájem z praxe o tuto problematiku. 
 
 

ZÁVĚR 

Z řady již provedených analýz je zřejmé, že těžiště environmentální efektivity 
konstrukcí leží převážně v optimalizovaném návrhu betonové směsi, tvaru 
průřezu a jeho vyztužení. Z hlediska minimalizace dopadů železobetonových 
konstrukcí na životní prostředí je rozhodující minimalizace množství cementu a 
betonářské výztuže, jejichž podíl na celkových emisích ve fázi výstavby je v 
průměru okolo 80 %, u spotřeby primární energie se podíl oceli a cementu 
pohybuje okolo 70 %. Ukazuje se také, že i při využití environmentálně 
náročnějších směsí vysokohodnotných betonů lze navrhovat konstrukce s 
minimalizovaným dopadem na životní prostředí za předpokladu 
optimalizovaného návrhu směsi a železobetonového průřezu. 
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