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Souhrn 

Cílem aktivity bylo podpořit nový způsob uvažování 
při navrhování mostů se zahrnutím celkové analýzy 
životního cyklu mostů a zavést ho do projekční 
praxe i do státní správy. Celková analýza životního 
cyklu obsahuje tři hlavní dílčí analýzy: posouzení 
životního cyklu (LCA), posouzení nákladů na 
životní cyklus (LCC) a sociální analýzu životního 
cyklu (LCS), a to v různých fázích života mostu.  

Oblast použití 

Využití metod se předpokládá v rámci úvodních 
stupňů dokumentace a plánování samotné stavby a 
jejího financování. Cílem je definovat postupy a 
související podklady pro zohlednění celoživotních 
nákladů a ekologických dopadů stavby v průběhu 
celé její životnosti. 

Metodika a postup řešení 

V rámci spolupráce balíčku WP3 s mezinárodními 
organizacemi a projektem SBRI+ (Sustainable Steel-
Composite Bridges in Built Environment) byl 
vyvinut holistický přístup k navrhování mostů 
v rámci celého životního cyklu. Ten obsahuje část 
LCC, LCA a LCS. 

Celková analýza životního cyklu obsahuje tři hlavní 
dílčí analýzy: posouzení životního cyklu (LCA), 
posouzení nákladů na životní cyklus (LCC) a 
sociální analýzu životního cyklu (LCS), a to v 
různých fázích života mostu. 
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Obr. 1 Složky holistického přístupu pro posouzení 

životního cyklu 

LCA – Posouzení životního cyklu uvažuje celý 
životní cyklus konstrukce. Životním cyklem mostu 
se rozumí celý proces od získání surovin, až po 
demolici a odstranění mostu. Předpokládá se 
predikce chování konstrukce mostu během jeho 
života, odhad vlivu údržby a oprav mostu apod. 
Kromě těchto pro návrh mostů netradičních aspektů, 
jako je vliv na životní prostředí, a ekonomické a 
společenské vlivy, je třeba uvažovat s tradičními 
požadavky na bezpečnost a počáteční cenu 
konstrukce. 

Pro posouzení vlivu životního cyklu mostu na 
životní prostředí se uvažují tyto indikátory / 
potenciály: globálního oteplování (GWP), porušení 
ozonové vrstvy (ODP), tvorby přízemního ozonu 
(POCP), acidifikace prostředí (AP), eutrofizace 
prostředí (EP), porušování abiotické složky prostředí 
(ADP). 

LCC – Posouzení nákladů na životní cyklus je 
ekonomické hodnocení, ve kterém se uvažují 
všechny náklady ve stanoveném časovém období, 
včetně uvážení časové hodnoty peněz.  
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Obr. 2 Náklady na životní cyklus mostu od návrhu po 

konec života  

Celkové náklady na životní cyklus zahrnují nejen 
náklady na výstavbu, ale také další náklady, jako je 
návrh, údržba, demontáž a další uživatelské náklady, 
které mohou představovat významnou část 
celkových nákladů na životní cyklus mostů, jak je 
znázorněno na obrázku 2. Významnou motivací pro 
použití analýzy nákladů na životní cyklus mostu je 
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možnost snížení celkových nákladů, i za cenu 
zvýšení počátečních nákladů na stavbu. 

 
Obr. 3 Schematické znázornění nákladů na životní cyklus 

Výdaje ve fázi provozu se týkají kontrol a údržby 
konstrukce mostu. Během provozní fáze mostu se 
dále bere v úvahu jeho údržba. V závěru života se 
předpokládá, že most je odstraněn, a že materiály 
jsou tříděny na místě před odesláním do konečného 
místa určení. 

LCS – Sociální analýza životního cyklu umožňuje 
vyčíslit dopady mostní konstrukce na její přímé 
uživatele a obyvatele žijící v jejím okolí. Pro sociální 
analýzu životního cyklu jsou zvažovány dva typy 
ukazatelů: povinné, které se doporučuje zahrnout do 
posouzení životního cyklu vždy, a volitelné, které 
mohou být zahrnuty nebo ne, v závislosti na účelu 
posouzení. 

Povinné ukazatele mají za cíl vyčíslit dopady 
vyplývající z jakékoli stavební činnosti na uživatele 
mostu. V tomto případě jsou zvažovány tři typy 
ukazatelů: náklady na zpoždění řidiče, náklady na 
provoz vozidla a náklady na nehodovost. Dále může 
být zahrnut i dopad objížděk na uživatele mostu.  

Další dva ukazatele jsou volitelné a nepovinné.  
Prvním je hluk, druhým ukazatelem je estetika 
mostu. Oba tyto ukazatele jsou značně subjektivní, 
proto je jejich interpretace velmi složitá. 

Výsledky 

Holistický přístup zde vyvinutý umožňuje posoudit 
různé varianty mostní konstrukce v kontextu 
udržitelnosti výstavby, s ohledem na celý životní 
cyklus mostu. Přístup zohledňuje vliv na životní 
prostředí, náklady na životní cyklus i sociální 
kritéria. Jednotlivé vlivy jsou kvantifikovány a 
uváženy metodou multikriteriální analýzy. 
K posouzení existují i dostatečné databázové 
podklady.  

K tomuto tématu byl uspořádán dne 19.6.2018 
seminář a současně byly vytištěny dvě publikace, 
které postupy prezentují odborné veřejnosti. 

Závěr 

Výsledky aktivity 3.9 jsou zásadní pro další vývoj 
holistického hodnocení mostů. V roce 2019 bude 
tato aktivita dále pokračovat v aktivitě 3.14 
Technické podmínky pro navrhování nových mostů 
včetně optimalizace celkových životních nákladů, a 
to v úzké spolupráci s ŘSD ČR. Jde o vývoj 
nástroje, který bude založen na českých specifických 
zvyklostech a požadavcích a související metodiky. 
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