
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi 

14. díl: Cirkulární ekonomika – LCA a uhlíková
stopa

10. 8. 2020



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A, chat
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

10. 8. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Smart systémy
• Certifikace
• BIM

Hlavní okruhy témat

10. 8. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI
Cirkulární ekonomika – LCA a uhlíková stopa

• Proč by architekt měl vybírat materiály podle EPD (Enviromental
Product Declaration) a LCA (Life Cycle Assesment), Adam Rujbr, Adam 
Rujbr Architects s.r.o.
• Technologie existují pojděme je využívat a odstraňovat překážky,
Josef Hoffman, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s
• Uhlíková stopa . Příklady dobré praxe – pohled architekta a investora,
Eva Neudertová, Skanska Reality, a.s.



EPD
význam, popis, porovnání, ... 
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465 ekoznaček
199 zemí

25 průmyslových 
sektorů

EPD



EKOZNAČKY
Jaké máme?

Ekoznačky dle ISO 
14024

Vlastní tvrzení dle 
ISO 14021

Environmentální 
deklarace dle 

ISO 14025
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EKOZNAČKY
Jaké máme?

Ekoznačky
I. stupně

Ekoznačky
II. stupně

Ekoznačky
III. stupně

6 / EPD



7 / EPD

EKOZNAČKY
Ekoznačky I. stupně dle ISO 14024

BVB
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EKOZNAČKY
Ekoznačky II. stupně dle ISO 14021

Prohlášení Saint Gobain
Neobnovitelný odpad (2010–2025)

Dlouhodobý cíl

-50 %

nulový neobnovitelný odpad
Spotřeba energie (2010–2025)

CO2 emise (2010–2025)

-15 %

-20 %
Výtok vody (2010–2025)

Dlouhodobý cíl

-80 %

nulový odpad vody v kapalné formě
Cíl do roku 2025 maximálně podporovat zachování přírodních 

zón na všech pozemcích firmy

Cíl do roku 2025 EvE2 / závod / rok < 0.25

(EvE: Environment Event management 
standard from Saint-Gobain)



9 / EPD

EKOZNAČKY
Ekoznačky III. stupně dle ISO 14025

Environmentální prohlášení o 
produktu
„eko“ značka/průkaz 

Na vědeckém základě

Komplexní hodnocení v rámci životního 
cyklu

Ověřené třetí stranou



10 / EPD

EKOZNAČKY
Ekoznačky III. stupně dle ISO 14025

TYPY EPD

Sektorové (např: ∑trhu cihel,…)

Skupina výrobků (např: ∑čedičová vlna 
výrobce,…)

Výrobkové (např: SDK deska Rigips 
Habito,…)



11 / EPD

EKOZNAČKY
Ekoznačky III. stupně dle ISO 14025

TYPY EPD

Výrobkové (cihla, …)

Konstrukční (příčka, …)

Budovy 



VSTUPNÍ DATA

12 / EPD



PROČ TO DĚLÁME?

13
Celosvětově více než 6000 EPD

SG = 1/7 EPD

PROČ?



14 / EPD

EKOZNAČKY
Ekoznačky III. stupně dle ISO 14025
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EKOZNAČKY
Ekoznačky III. stupně dle ISO 14025



POROVNÁNÍ EPD

16 / Presentation title

Porovnávejme porovnatelné

FU Isover UNI
OH 40 kg/m3, tl. 100 mm

FU Steico
OH 157.49 kg/m3, 1 m3



Základní environmentální dopady

Steico Isover Steico Isover Steico Isover Steico Isover

Potenciál globálního oteplování (GWP)1 kg CO2 ekv. 
/FU

-1.0994 0.1475 0.001 0.0007 -0.1924 0 -1.2908 0.148

Potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy (ODP)2 kg CFC 11 
ekv. /FU 5E-09 3E-09 2E-12 5E-10 2E-09 0 7E-09 4E-09

Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)3 kg SO2 ekv. 
/FU

0.0019 0.0006 4E-06 4E-06 -8E-06 0 0.0019 6E-04

Potenciál eutrofizace (EP)4 kg PO4
3- ekv. 

/FU
0.0004 4E-05 1E-06 1E-06 4E-05 0 0.0005 4E-05

Potenciál tvorby přízemního ozónu (POPC)5 kg C2H4 ekv. 
/FU

1E-04 7E-05 5E-07 9E-08 -1E-05 0 9E-05 7E-05

Potenciál úbytku surovin nefosilních zdrojů (ADP-prvky)6 kg Sb ekv. /FU 2E-07 2E-08 2E-11 1E-13 -6E-08 0 2E-07 2E-08

Potenciál úbytku surovin fosilních zdrojů (ADP-fosilní 
paliva)6

MJ 
(výhřevnost) 
/FU

5.7668 2.125 0.0141 0.0083 -2.6924 0 3.0885 2.133

Výroba Konec životního 
cyklu Recyklace Σ

POROVNÁNÍ EPD
Porovnávejme porovnatelné



Využívání zdrojů

Steico Isover Steico Isover Steico Isover Steico Isover
Využití obnovitelní 
primární energie MJ /FU 23.5585 0.01575 1.9E-05 4.8E-06 14.986 0 38.5446 0.01575

Využití neobnovitelné 
primární energie MJ /FU 11.5837 1.9 0.01422 0.0085 -13.081 0 -1.4831 1.9085

Využití druhotných 
surovin kg /FU 0 0.00248 0 0 0 0.00085 0 0.00333

Využití čerstvé vody m3 /FU 1.36258 0.00045 2.7E-07 8E-07 -0.002 0 1.36057 0.00045

ΣVýroba Konec životního 
cyklu Recyklace

POROVNÁNÍ EPD
Porovnávejme porovnatelné



 Odpady

Steico Isover Steico Isover Steico Isover Steico Isover
Nebezpečný 
odpad kg /FU 1.07E-05 0.000158 0 1.95E-07 -2.4E-06 0 8.31E-06 0.000158

Běžný směsný 
odpad kg /FU 0.000222 0.01525 0 7.25E-07 4.35E-10 0 0.000222 0.015251

Radioaktivní 
odpad kg /FU 0.002295 0.000003 2.51E-08 1.35E-07 -0.00352 0 -0.00123 3.14E-06

Konec životního 
cyklu Recyklace ΣVýroba

POROVNÁNÍ EPD
Porovnávejme porovnatelné



POROVNÁNÍ EPD
Porovnávejme porovnatelné



POROVNÁNÍ EPD
Porovnávejme porovnatelné

Česká republika Německo



EPD

22 / EPD

Kde využít?

• Zelená úsporám – pro kce A.0, A.1, A.2 nebo A.3, min. 3 výrobky, 
min. cena 50 000 Kč  koeficient podpory 1,05 (0,5 mil Kč dotace 
 25 tis. Kč)

• Certifikace
• LEED – MRc2 (20 produktů od 5 dodavatelů)
• BREEAM - Mat 01(≥ 14 až 6 kreditů)
• SBTools
• Ekoznačky (BVB, …)

• Porovnání výrobků – porovnávání výrobků z hlediska 
ekologičnosti

• LCA budovy - BIM



DODAVATELÉZÁKAZNÍK

STÁT



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. arch. Josef Hoffmann
+420 724 979 063
josef.hoffmann@saint-gobain.com 



Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika
LCA a uhlíková stopa

I      Ing  arch  Adam Rujbr



Vliv stavebnictví na globální klima

• Lidstvo má 11 let na omezení nejvíce devastujících vlivů na globální 
oteplování

• Stavebnictví způsobuje 10% světových emisí skleníkových plynů
• Kdyby stavebnictví bylo zemí, byl by to 3. největší polutant světa

„Naše aktivity musí zahrnovat mj. i výběr materiálů, které zabudujeme 
do stavby, energie, kterou spotřebováváme v budovách a řešení, co s 
odpadem, který stavba vyprodukuje.“

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Výzvy ve volbě konstrukčních materiálů

• Adaptace na změny klimatu – budovy do horka
• Volba materiálů s nízkým podílem šedé energie
• Preference materiálů šetřících primární přírodní zdroje
• Preference opakovaně využitelných materiálů
• Rekonstrukce místo bourání, kde to je možné
• Zjednodušení konstrukcí – duplicita funkcí (např. nosná fce + estetika + 

akustika + tepelná izolace)

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Enviromentální dopady během jednotlivých 
stadií životního cyklu

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Primární energie v provozní fázi a ve fázi 
výstavby

Adam Rujbr | 20.11.2019 I Hospital management 2019

• Bytový dům z roku 1927 – poměr 1:26

• Bytový dům z roku 2005 – poměr 1:15

• NE Bytový dům z roku 2008 – poměr 1:25



LCA – Live Cycle Assessment

• Posuzování životního cyklu je metoda posuzování životního cyklu 
produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí.

• LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů 
produktů (výrobek/služba) na životní prostředí za použití přístupu od 
“kolébky po hrob”, při kterém jsou brány v úvahu 
všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné 
odložení odpadu do země.

• Základní fáze: 
těžba, zpracování a výroba materiálů, použití produktu a likvidace 
produktu.

Adam Rujbr | 20.11.2019 I Hospital management 2019



EPD – enviromental product declaration
• Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je definováno normou ČSN 

ISO 14025 jako „kvantifikované environmentální informace o životním cyklu 
produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou 
funkci“.

• Vlastní environmentální prohlášení o produktu jsou dokumenty obsahující 
měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na 
vědeckém základě – např. přesné materiálové složení produktu, spotřeby 
surovin a energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míru emisí 
přispívajících ke skleníkovému efektu, poškozování ozónové vrstvy, 
okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů.

• Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu 
(LCA) a samotné výsledné prohlášení je konečným výstupem obsahujícím 
informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.

Adam Rujbr | 20.11.2019 I Hospital management 2019



Využití recyklovaných materiálů pro stavbu - rebetong

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Pohledové betonové tvarovky

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Kompletní dřevostavba z masivu

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Tepelná izolace ze dřeva – desky z dřevěných vláken

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Případová studie – výběr konstrukčního materiálu pro dětskou léčebnu

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Porovnání obvodových stěn z hlediska celkového vázaného uhlíku

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Děkuji za pozornost

Adam Rujbr
tel. 603 283 041

www.ararchitects.cz

Adam Rujbr | 12.8.2020 I Šetrná řešení v praxi- cirkulární ekonomika, LCA a uhlíková stopa



Šetrná řešení v praxi: 
Cirkulární ekonomika - LCA a uhlíková stopa materiálů

Pohled investora - stavebníka

Eva Neudertová
Skanska Reality a.s.



Dopady stavebního sektoru?

40% energie

20% vody

40% zdrojů dostupných na Zemi

30% CO2e

Zdroj: UN Environmental Programme – Sustainable buildings and Climate



„Vláda i investoři vyžadují 

stále efektivnější, 

zelenější a šetrnější, 

chcete-li udržitelnější budovy“





BD Botanica K, 
Praha 5

BD Čertův Vršek, 
Praha 8

Kanceláře Visionary,
Praha 7

KVOP,
Brno

Kanceláře Powerhouse
Brattørkaia
Trondheim, Norsko



LCA
HDV

Skanska Color Palette



LCA

− je metoda pro hodnocení environmentálních dopadů 
spojených se všemi fázemi životního cyklu produktu, 
procesu nebo služby

− může pomoci hledat cesty, jak dopady snižovat již ve 
fázi návrhu, ale i v dalších

− Cíl: zdokumentovat a vylepšit souhrnný 
environmentální profil „produktu“

…

…

…



LCA, kategorie dopadu 

− Specifické „problémy“ ŽP s podílem lidského 
působení

− Vytloukání klínu klínem – přenášení problémů

− Potenciál globálního oteplování (energie, doprava, 
výroba..) – posuzování uhlíkové stopy projektu



Odkud CO2e v projektech pochází?

Svázaný uhlík
Výroba, doprava a 
zabudovávání stavebních materiálů

Provozní uhlík
Spotřeba energie budovy



LCA a certifikace

− BREEAM, LEED, SBTool CZ

− BREEAM International 2016, 
− Mat 01.1: Life cycle impacts – LCA

− Mat 01.2 - EPD – certifikace (min 5 produktů s EPD = LCA)

− Souvislost s tématem Ene – nízkouhlíkové technologie, 
redukce spotřeby energie atd.



Uhlíková stopa LCA – Botanica K 1,2

CF 11 286 t CO2e

CF construction (A1-5): 445 kg CO2e /m2

CF svázaná vs. provozní 32% / 65%



LCA – porovnání GWP

GWP kg CO2e 4,99 E5     2 5,35 E5     3 4,93 E5      1

Okyselování 3 2 1

Eutrofizace 3 2 1



Prospěch

Země
Lidé

Cesta za udržitelností



Klimatický závazek Skanska

Dnes

50% Uhlíková 
neutralita

2030 2045

European Spallation Source
Lund,, Svédsko



Co tedy dělat a jak toho dosáhnout?

− Největší příležitosti redukovat negativní 
environmentální dopady: 
− Snižování energetické náročnosti (= redukce uhlíkové stopy); 

− Využívat obnovitelné zdroje energie (= redukce uhlíkové 
stopy); 

− Používat k životnímu prostředí více přátelské materiály (tzv. 
udržitelnější) – recyklace zdrojů, používat nelepší výrobní 
technologie;

− Snižování dopadů dopravy – „lokální“ zdroje



CO tedy dělat a JAK toho dosáhnout?

- Redukce uhlíkové stopy – cost/benefit analýza 
- Monitoring uhlíkové stopy – LCA, LCC

- Analýza a identifikace – REAKCE! Nástroje

- Implementace prvků cirkulární ekonomiky, sdílené 
ekonomiky

- Partnerství (nezisk., zisk., samospráva) – řešení

- Osvěta - změna byznys modelu, kultury

+ nezapomínat na adaptaci a mitigaci na klimatické 
změny



Cirkulární ekonomika



Zelená energie ve výstavbě Skanska CZ

− V roce 2018 byla elektrická energie získávána 
výhradně z obnovitelných zdrojů 
− Vítr, kogenerační jednotky na biomasu

− Celkem 12 GWh elektrické energie

− Výsledek: cca 7 tisíc tun CO2e méně



Case study - Čertův vršek 
zelená řešení

Fototermické 
panely

Nádrže na 
dešťovou vodu

Úspora pitné 
vody v domě

Recyklace 
pitné vody

Zelené střechyRekuperace
Cílíme na 
Very Good

Recyklovaný 
beton



Děkuji za pozornost

Ing. Eva Neudertová

Green Business Manager

eva.neudertova@skanska.cz 

+420 731 121 099 
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