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Souhrn 

Řešení v roce 2018 bylo zaměřeno na přizpůsobení 
databáze programu GEMIS pro účely využití 
uvedeného nástroje jako kalkulátoru uhlíkové stopy 
konstrukčních materiálů silniční infrastruktury. 
Vybrané existující procesy byly aktualizovány 
s ohledem na vývoj energetického mixu a databáze 
byla doplněna nově vytvořenými procesy 
reflektujícími technologie používané v ČR. 

Oblast použití 

Využití nových poznatků získaných při řešení této 
výzkumné aktivity se předpokládá v silničním 
stavitelství při posuzování globálních dopadů 
jednotlivých fází životního cyklu silničních staveb 
v kategorii globální oteplování. Poznatky a výstupy 
(výpočetní nástroj) se mohou uplatňovat při 
posuzování variantních řešení konstrukcí, 
materiálové skladby, inovativních a nekonvenčních 
řešení, plánu údržby a oprav apod., tak aby mohlo 
být nalezeno emisně nejpříznivějších řešení.  

Metodika a postup řešení 

Proces je u LCA, vč. její zjednodušené varianty 
označovaní jako uhlíková stopa, základní částí 
produktového systému. Jde o operaci měnící 
materiálové a energetické vstupy na výstupy [1]. Po 
provedení revize existujících procesů v databázi 
GEMIS byly procesy odpovídající v ČR 
používaným technologiím a výrobním postupům 
aktualizovány z pohledu stávajícího energetického 
mixu. Zároveň u nich byly aktualizovány údaje o 
spotřebě energií, vstupech a emisích. Kopírováním a 
následnou editací byly vytvořeny alternativní 
procesy, reflektující odlišné technologie, zdroje 
energie a pracovní postupy. Potřebné procesy, 
které v základní databázi nebyly obsaženy, byly 
obdobnými doporučenými postupy [2, 3] nově 
vytvořeny. Postupovalo se metodou „bottom-up“, 
tedy od energetických zdrojů, přes těžbu 
a zpracování základních materiálů, výrobu materiálů 
(asfalt, cement) až po finální materiály (obalované 
kamenivo, asfaltové směsi, betony). Pro zvýšení 

přehlednosti a urychlení vyhledávání procesů 
v rozsáhlé interní databázi byly upravené a nové 
procesy v položce „zdroj“ označeny akronymem 
projektu „CESTI“. 

Výsledky 

Analýzou kompletní databáze Programu GEMIS 
bylo zjištěno, že v ní je k dispozici pouze 9 národně 
specifických procesů souvisejících s výrobou 
stavebního materiálu pro účely výstavby dopravní 
infrastruktury. Tyto procesy jsou založeny 
na vstupních datech vztažených k roku 2000. 
Od roku 2000 do současnosti došlo k významné 
změně výchozího energetického mixu při výrobě 
a distribuci elektřiny, který má zásadní vliv 
na emisní bilance. Rozdíl produkce skleníkových 
plynů při výrobě elektrické energie v letech 2000 
a 2020 je vidět na obrázcích 1 a 2. Dále došlo 
v několika etapách ke změně emisních limitů 
pro silniční vozidla i nesilniční (stavební) stroje, 
k úpravám výrobních technologií za účelem 
snižování emisí (odsíření, záchyt prachových částic 
apod.). To znamená, že kromě samotných procesů 
výroby materiálů pro silniční stavby musely být 
kompletně aktualizovány, nebo alespoň nahrazeny 
novějšími z databáze GEMIS také veškeré vstupní 
procesy, jako jsou výroba a distribuce elektřiny, 
výroba technologického, resp. procesního tepla, 
doprava apod.  
 

 
Obr. 1 Emise skleníkových plynů z výroby 1 MWh 

elektrické energie v roce 2000 

 

 

Obr. 2 Předpokládané emise skleníkových plynů z výroby 

1 MWh elektrické energie v roce 2020 
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Ve zpracovatelském průmyslu je kromě elektrické 
energie využíváno různých paliv pro výrobu 
technologického tepla. S ohledem na trend 
v energetickém využití odpadů vzrůstá, 
především při energeticky náročné výrobě cementu, 
podíl alternativních paliv (TAP, drcené pneumatiky 
apod.). V souvislosti s tím byla v databázi rozšířena 
existující palivová základna. 

Při tvorbě procesů byly zohledněny nejčastěji 
využívané technologie aplikované v těžebním 
a zpracovatelském průmyslu v ČR (např. viz obr. 3).  

 
Obr. 3 Ukázka nově vytvořeného procesu těžby 

štěrkopísku  

U procesů, kde je obvyklé pro výrobu procesního 
tepla požívat více technologických řešení 
(např. spalování zemního plynu, propan-butanu nebo 
topných olejů pro sušení kameniva při výrobě 
betonu) bylo zpracováno více variant daného 
procesu. 

 

Obr. 3 Ukázka variant procesu výroby technologického 

tepla 

Databáze GEMIS byla rozšířena o základní sadu 
procesů výroby běžně používaných materiálů. Tato 
sada není konečná a může být dle potřeby 
rozšiřována o inovativní materiály v souladu 
s technologickým vývojem. 

Na základě vytvořených procesů může uživatel 
programu GEMIS vytvářet libovolné scénáře složení 
a výroby stavebních materiálů, které je možné 
v programu vzájemně porovnávat z hlediska dopadů 
na změnu klimatu. 

 

 

Výhodou využití databáze a programu GEMIS je 
zejména:   

 dostupnost (program je volně šiřitelný), 

 transparentnost, 

 modifikovatelnost procesů (např. změna 
množství nebo podílu materiálových nebo 
energetických vstupů), 

 vytváření alternativních (podobných) 
procesů duplikováním a následnou editací, 

 možnost rozšiřování o nové technologie a 
materiály ze strany uživatele. 

Závěr 

Vznikla rozšířená databáze procesů a procesních 
paliv, která je vhodná pro srovnávání produkce CO2, 
resp. skleníkových plynů při výrobě různých 
materiálových směsí používaných při výstavbě, 
rekonstrukci, nebo opravách infrastruktury 
pro silniční dopravu.  

Zvolené řešení představuje otevřený systém, v němž 
jsou možné průběžné aktualizace a přidávání nových 
materiálů, zdrojů nebo procesů reflektujících 
technologický vývoj v daném odvětví. Výsledek 
představuje základní prvek environmentálního 
hodnocení dopadů aplikace různých materiálů 
pro stavbu silniční infrastruktury a měly by i 
do budoucna být zajištěny jeho průběžné 
aktualizace. 
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