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Souhrn 

Budoucnost dává zelenou těm materiálům, které jsou 
nahraditelné a obnovitelné. Společnost SKANSKA 
se rozhodla pro studii posouzení životního cyklu 
kameniva z kamenolomu dceřiné společnosti Lom 
Klecany s.r.o., jehož je Skanska a.s. 50-ti 
procentním spoluvlastníkem. 

Oblast použití 

Jednou z hlavních SKANSKA hodnot je používání 
šetrných materiálů jak při stavební činnosti, tak i při 
výrobě stavebních materiálů. Cílem studie bylo 
vyhodnocení environmentálních dopadů určujících 
materiálů pro různé frakce kameniva nejčastěji 
použitelné pro betonářskou a železniční oblast.  

Funkční jednotka pro tuto studii je rovna 
deklarované jednotce pro environmentální 
prohlášení o produktu (EPD), a to 1 t kameniva 
jednotlivých frakcí, vytěžené společností Lom 
Klecany s.r.o.  

Předmětem posouzení jsou následující frakce 
kameniva (jednotlivé frakce se liší zrnitostí): 0-4, 4-
8, 8-16, 8-11, 11-22, 16-22, 16-32, 32-63, 32-63BI, 
0-8, 0-32, 0-32kv, lomový kámen (dále jen LK), aj. 

 

Obr. 1 Složení výroby kameniva v referenčním roce 2015 

K posouzení životního cyklu výrobku (hranice 
produktového systému  A1-A3 „od výroby k bráně“) 
byl použit nástroj SimaPro se sadou 
charakterizačních faktorů CML IA baseline.  Tento 

software nám umožnil zhodnotit výrobek z pohledu 
jeho dopadu na vybrané kategorie: 
 úbytek surovinových zdrojů. 
 úbytek fosilních zdrojů, 
 globální oteplování, 
 úbytek stratosférické ozónové vrstvy, 
 tvorba přízemního ozónu, 
 acidifikace půdy a vody, 
 eutrofizace. 

Metodika a postup řešení 

Metodika výpočtu se řídí mezinárodně platnými 
normami ISO 14040. V první fázi se určují přímé i 
nepřímé vstupní toky, které se významným i 
nevýznamným podílem do metodiky výpočtu 
celkového environmentálního zhodnocení 
započítávají.  Hlavním vstupním materiálem je 
kamenivo (rohovec), dále se jako přímé vstupy 
započítávají spotřeba elektrické energie 
technologické linky (drcení, třídění, mletí kameniva) 
a práce strojů (dumperů) určených v lomu pro 
dopravu lomového kamene k lince vzdálené 1 km od 
místa odstřelu. 

Produktový systém A1-A3 (viz obr. 2) byl 
modelován na základě specifických údajů získaných 
sběrem dat pro referenční rok 2015. 

Výsledky 

Z porovnání výsledků jednotlivých posuzovaných 
frakcí kameniva vyplývá, že rozdíl vlivů v 
jednotlivých kategoriích na složky ŽP dosahuje až 
58%. Nejnižší dopad vykazují frakce z prvních fází 
drcení/třídění. Naopak nejvyšší zatížení bylo 
identifikováno u frakce 0-4. Tyto rozdíly přímo 
vyplývají ze samotného procesu, kdy právě frakce 
kameniva 0-4 vyžaduje nejvyšší podíl drcení a 
především třídění, zatímco nižší frakce, i frakce 
netříděná, tyto procesní fáze vůbec nevyžadují. 
Potřeba drcení a třídění se projeví v energetické 
náročnosti, která je majoritní, jak je patrné 
z materiálových toků (viz obr. 3, znázorněno 
v kategorii globálního oteplování GWP (CO2eq.)). 
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Obr. 2 Stanovení hranic produktového systému A1-A3. 

 
Obr. 3 Materiálové toky kameniva (IA CML GWP tree).. 

 

 

 

Závěr 

Studie LCA produktů (různé frakce kameniva) 
společnosti Lom Klecany s.r.o. byla zpracována jako 
podklad pro zpracování a ověření 
Environmentálního prohlášení produktu. Dalším 
cílem bylo získání ověřených východisek pro 
efektivní environmentální a ekonomické řízení 
výroby, výběru surovin, pomocných materiálů a 
dodavatelů. 
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