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ÚVOD

Podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti je i ve svě-
tovém tunelářském průmyslu všeobecně uznávána potřeba
zvyšovat trvalou udržitelnost rozvoje. Všichni lidé by chtěli
„našlapovat lehčeji“ při zanechávání naší stopy na životním
prostředí a společnost se dostává do období, kdy se musí teo-
retické poznatky převést do praxe. Již v současné době vstu-
pují na trh vyspělých evropských států (například Anglie,
Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Německo) nové legislativní
předpisy, které úzce souvisejí s požadavky na dokladování
ekologické/emisní stopy stavebních výrobků používaných na
stavbách ve větším objemu. Stavební společnosti, účastnící
se výběrových řízení anebo finální výstavby, pak pochopitel-
ně tyto předpisy dodržují a při výběru materiálů logicky zva-
žují nejen technické parametry a cenu, ale i šetrnost k život-
nímu prostředí prezentovanou výrobci s transparentní kalku-
lací podle metodiky LCA. 

Jako příklad lze uvést společnost London Underground
(Londýnské metro), která dokonce požaduje, aby v průběhu
jednotlivých stadií přípravy stavby bylo kalkulováno a sle-
dováno průvodní množství oxidu uhličitého emitovaného na
stavbě samotné a při výrobě materiálů na stavbě používa-
ných. Oxid uhličitý je považován za prvek významně přispí-
vající ke globálnímu oteplování, ale není jediným ani nejví-
ce škodlivým skleníkovým plynem. Podobně platí, že glo-
bální oteplování není jediným způsobem, jakým lidé mohou
působit na své životní prostředí. Pro zachycení celé složitos-
ti dopadu na životní prostředí při našich posouzeních staveb
tunelů je potřebný komplexnější přístup. Na příkladu horni-
nových svorníků se v tomto článku autoři snaží ukázat
v obecné úrovni metodu posuzování životního cyklu s tímto
komplexnějším přístupem, která je aktuálně uplatňována
u většiny produktů společnosti Minova.

INTRODUCTION 

As in other areas of human activity, the necessity for inc-
reasing the sustainability of development is generally ack-
nowledged even in the global tunnelling industry. All peo-
ple would wish to “tread lightly” while leaving our traces
on the environment and the society gets into the period
when theoretical knowledge has to be put into practice.
New legislation closely related to the requirements for
documenting the environmental/emission footprint of buil-
ding materials used on construction sites in larger volumes
enter the market of developed European states (for instance
England, Norway, Sweden, Switzerland and Germany)
already at present. Of course, construction companies par-
ticipating in tenders or in the final construction comply
with regulations and logically take into consideration not
only technical parameters and costs, but also the environ-
mental friendliness presented by manufacturers with the
transparent calculation according to the LCA methodology. 

The London Underground company can be used as an
example. It even requires that the original amount of carbon
dioxide emitted on construction sites and during the produc-
tion of materials used on sites is calculated and monitored
during the course of individual construction planning stages.
Carbon dioxide is considered to be an element significantly
contributing to global warming, but it is neither the only nor
most harmful greenhouse gas. Similarly, global warming is
not the only way people can influence their environment.
A more comprehensive approach is necessary for capturing
the full complexity of the environmental impact in our assess-
ments of tunnel construction projects. Authors of this paper
try on the example of rock bolts to show the life cycle assess-
ment method using this more comprehensive approach, which
is currently applied to the majority of Minova products. 
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ABSTRAKT

Každý produkt či stavební výrobek ovlivňuje naše životní prostředí po celou dobu svého životního cyklu, přičemž v každé své fázi jinou
měrou. Kupříkladu některé jsou zátěží především ve fázi výroby a jiné až po skončení jejich životnosti – ve fázi likvidace. Životní cykly
výrobků jsou proměnlivé z hlediska času a každý jednotlivý výrobek může mít několik variant svého životního cyklu. V rámci evropské
metodiky LCA (Life-Cycle Assessment), v souladu s normami EN ISO 14 040 a EN ISO 14 044 je možné životní cykly porovnávat a vyhod-
notit materiály, které jsou v rámci nabídky nejšetrnější k životnímu prostředí. Tato problematika je v článku ilustrována na příkladu hor-
ninového svorníku.

ABSTRACT

Each product or building product affects our environment throughout its life cycle, in each phase to a different extent. For instance,
some products impose burdens in the phase of production, whilst others only after the end of their life – in the disposal phase. The life
cycles of products are variable in terms of time and each particular product can have several variants of its life cycle. Within the fra-
mework of the European LCA (Life-Cycle Assessment) methodology, in compliance with EN ISO 14 040 and EN ISO 14 044 standards,
it is possible to compare life cycles and assess the materials which are environmentally most considerate. This issue is illustrated in the
paper on the example of a rock bolt.    
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POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Metoda posuzování životního cyklu (LCA) je založena na
vzájemné závislosti vztahů v rámci životního prostředí.
Vychází z předpokladu, že každý produkt je s životním pro-
středím provázán nejen svými vstupy (materiál a energie),
ale také svými výstupy (látky uvolňované do životního pro-
středí při výrobě, spotřebě a likvidaci). 

Hlavní částí posuzování životního cyklu výrobků je přesná
identifikace a vyhodnocení vstupů a výstupů a zjištění jejich
potenciálního dopadu na životní prostředí v jeho celém prů-
běhu (Curran 2015, Klöpffer 2014). Při posuzování životní-
ho cyklu se mapují toky mezi jednotlivými stadii produktu
(těžba zdrojů, výroba, doprava, skladování, spotřeba a jeho
likvidace) a životním prostředím. Cílem této metody je určit
a kvantifikovat veškeré potenciální dopady posuzovaného
produktu na životní prostředí.

Posuzování životního cyklu má většinou čtyři fáze, jejichž
popis následuje. 

1.  Při vymezení cíle a rozsahu se vytváří rámec studie.
Patří sem mimo jiné popis systému (definice produktu
a jeho použití), který je předmětem studie, hranice
systému, funkční jednotky a postupy alokace stejně
jako kategorie dopadu na životní prostředí. 

2.  Inventarizace životního cyklu (LCI) spočívá ve sběru
a analýze kvantifikovaných dat týkajících se těžby
zdrojů a emisí vytvořených všemi relevantními procesy
(např. emise do ovzduší a vody, tvorba odpadu a spo-
třeba zdrojů). Celý životní cyklus je pak mapován
v přístupu zvaném „cradle-to-grave“, tedy doslova od
kolébky do hrobu, zahrnujícím veškeré ekologické
zátěže od získání surovin, přes výrobu a používání až
po konečnou likvidaci, včetně recyklace, případného
znovupoužití a získání energie z odpadu. 

3.  Posouzení dopadů životního cyklu (LCIA) je odhadnu-
tí potenciálních dopadů na životní prostředí, na klima-
tické změny, tvorbu smogu, vyčerpávání zdrojů, okyse-
lování půd a ovzduší nebo účinky na lidské zdraví atd.
Dopady na životní prostředí jsou spojovány se zásahy
do životního prostředí, které lze připsat životnímu
cyklu produktu. 

4.  Interpretace kalkulace s uvedením závěrů a doporučení
a také jasně formulovaných předpokladů a omezení stu-
die (omezení jsou často spjata s přesností vstupních
údajů). 

Obecně platí, že každý produkt je v interakci se životním
prostředím po celou dobu svého životního cyklu. Životní
cykly výrobků se značně liší svou délkou trvání (např. v pří-
padě potravin obvykle nejsou delší než 2 týdny, u budov
a staveb infrastruktury jde o desítky let). Životní cyklus lze
účelově ovlivnit s cílem získat shodný výrobek s odlišným
dopadem na životní prostředí – například volbou alternativ-
ního zdroje suroviny, odlišnou výrobní technologií, je-li
k dispozici, odlišnostmi ve způsobu používání stejného pro-
duktu a odlišnostmi ve způsobu jeho likvidace.

MÍSTO POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MEZI 
 OSTATNÍMI PŘÍSTUPY 

Metodologie posuzování životního cyklu se opírá o normu
EN ISO 14040. Tato norma pomáhá učinit tuto metodologii
transparentní. Výsledky jsou proto srovnatelné s ostatními

LIFE CYCLE ASSESSMENT 

The Life Cycle Assessment (LCA) method is based on
interdependence of relationships within the field of envi-
ronment. It is based on the assumption that each product is
interconnected with the environment not only through its
inputs (material and energies), but also through its outputs
(the matters released into the environment during the pro-
duction, consumption and disposal). 

The main part of the process of assessing the life cycle of
products is the accurate identification and assessment of
inputs and outputs and determination of their potential
environmental impact during the entire cycle of life
(Curran 2015, Klöpffer 2014). When the life cycle is being
assessed, the flows between individual stages of the pro-
duct (resource extraction, production, transport, storing,
consumption and its disposal) and the environment are
mapped. The objective of this method is to determine and
quantify all potential impacts of the product on the envi-
ronment. 

The life cycle assessment has mostly four main phases: 
1.  The study framework is created when the objective

and the scope are being specified. Its parts are, among
others, description of the system which is the subject
of the study (definition of the product and its use), the
system borders, functional units and allocation proce-
dures, as well as the categories of environmental
impact. 

2.  The Life Cycle Inventory (LCI) lies in collecting and
analysing quantified data concerning extraction of
resources, emissions created by all relevant processes
(e.g. emissions into the atmosphere and water, creati-
on of waste and consumption of sources). The entire
life cycle is than mapped in the approach called „cra-
dle-to-grave“ encompassing all environmental bur-
dens from gathering raw materials through the pro-
duction and the use, up to the final disposal, including
recycling, contingent reusing and obtaining energy
from the waste. 

3.  The Life Cycle Impact Assessment (LCIA) is asses-
sing of potential impacts on the environment, climatic
changes, creation of smog, exhaustion of resources,
acidification of soil and air or effects on human
health, etc. The environmental impacts are connected
with environmental interventions which can be attri-
buted to the product life cycle. 

4.  The interpretation of the calculation with the presen-
tation of conclusions and recommendations, as well as
clearly formulated preconditions and limitations of
the study (the limitations are often associated with the
accuracy of input data). 

It generally applies that each product is in interaction
with the environment throughout its life cycle. Life cycles
of products significantly differ in their duration (e.g., in the
case of foodstuffs they usually are not longer than 2 weeks,
in the case of buildings and infrastructural structures they
are tens of years long). The life cycle can be affected on
purpose with the aim of obtaining an identical product with
a different environmental impact – for example by choo-
sing an alternative resource of raw materials, different pro-
duction technology (if it exists), differences in the way of
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a existuje základní kontrola použitých informací a srovnatel-
nost možných dopadů na životní prostředí. 

Pokud se srovnává studie posuzování životního cyklu se
studií uhlíkové stopy, studie posuzování životního cyklu je
významně komplexnější, protože postihuje více environmen-
tálních kategorií. Studie posuzování životního cyklu může
zahrnout více než 20 různých environmentálních indikátorů
– tj. toxicita, ubývání ozonové vrstvy, ubývání vodních zdro-
jů (vodní stopa), eutrofizace, tvorba prachových částic, oky-
selování, nebezpečný odpad, ubývání zdrojových surovin
a další. Příklad těchto kategorií je uveden v následující pří-
padové studii. 

LCA metodika posuzování stavebních výrobků je v Evropě
často využívána ve fázi projekce staveb postupem BREEAM
(Building Research Establishment Environmental As -
sessment Method), představující standard nejlepších postupů
při projekci s důrazem na trvalou udržitelnost. Hodnocení
staveb podle BREEAM se týká přesné specifikace budovy
a jejího provedení, konstrukce a užívání stavby po celou
dobu návrhové životnosti. Posouzení stavebních výrobků
podle LCA metodiky je rovněž využitelné pro klasifikaci
podle LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), představující americkou a méně komplexní obdobu
BREEAM.
Příklad případové studie: posouzení životního 
cyklu horninových svorníků pro tunely

Pro ilustraci lze použít studii dopadů na životní prostředí
týkající se horninového svorníku – běžného prvku používa-
ného ke stabilizaci hornin v podzemí. Toto srovnání zahrno-
valo svorníky používané při tunelové výstavbě v severní
Evropě pocházející z evropské produkce anebo často využí-
vané asijské alternativy. S ohledem na fakt, že severské země
používají odlišný přístup k navrhování podzemních děl,
mimo jiné s využitím trvalých horninových svorníků, byly
posuzovány dva takovéto typy: 1. horninový svorník s povr-
chovou vrstvou kombinující žárové zinkování a epoxidový
nástřik a 2. kompozitní horninový svorník s konstrukcí ze
skelných vláken a speciální pryskyřice. V obou případech se
předpokládalo, že oba druhy horninových svorníků se ukot-
vují do horniny pomocí syntetické pryskyřice. 

Posuzování životního cyklu se od ostatních metod posuzo-
vání vlivů na životní prostředí odlišuje tím, že jde o relativ-
ní přístup založený na funkční jednotce a specifický pro hra-
nice systému. Funkční jednotka je popis kvantifikovaného
působení produktového systému. Používá se jako referenční
jednotka, což znamená, že veškeré dopady na životní pro-
středí se vztahují na tuto funkční jednotku. V popisovaném
případě je použitou funkční jednotkou: 

1 m svorníku s návrhovou životností 100 let 
[dopady na životní prostředí na (1 m*100 a)].
Tato funkční jednotka byla vybrána pro zajištění srovna-

telnosti s jinými studiemi. 
Do studie byla zahrnuta všechna stadia životního cyklu

uvedená na obr. 1 se zvláštním zaměřením na procesy výro-
by a instalace, kde byly použity původní údaje. Před chá zející
a následné procesy, zejména procesy dopravy, byly modelo-
vány s pomocí generických údajů z databáze Ecoinvent
(verze 2.2). Pokud nebyly k dispozici žádné údaje o proce-
sech, byly provedeny odborné odhady nebo použity údaje
o procesech pro podobné procesy nebo produkty. 

using the same product and differences in the method of its
disposal. 

THE PLACE OF LIFE CYCLE ASSESSING 
AMONG OTHER APPROACHES 

The methodology of assessing the life cycle is grounded
on the EN ISO 14 040 standard. This standard helps to
make this methodology transparent. The results are therefo-
re comparable with other ones and a basic control of the
information used and the comparability of possible envi-
ronmental impacts exists. 

When the life-cycle assessment study is compared with
the carbon footprint study, the life-cycle assessment study
is significantly more comprehensive because it encompas-
ses more environmental categories. The life-cycle assess-
ment study can encompass over 20 various environmental
indicators, such as toxicity, depletion of the ozone layer,
decreasing water sources (the water footprint), eutrophica-
tion, creation of dust particles, acidification, hazardous
waste, depletion of the source raw materials etc. An exam-
ple of those categories is presented in the case study below. 

The LCA methodology for assessing building products is
often used in Europe in the construction designing phase
using the BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) method, representing
a standard for best designing procedures with emphasis on
sustainability. The BREEAM assessment of construction
projects relates to the accurate specification for a building
and its construction, the structure and use of the building
throughout the design life. The assessment of building pro-
ducts according the LCA methodology is also applicable to
the LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) classification, representing the American and less
comprehensive analogy to the BREEAM. 
Case study example: assessment of the life cycle 
of rock bolts for tunnels 

It is possible to use for illustration the study on environ-
mental impacts concerning a rock bolt – a common element
used for the stabilisation of rock mass underground. This
comparison encompassed rock bolts used during tunnel
construction in northern Europe, originating from European
production or the frequently used Asian alternatives. With
respect to the fact that Nordic countries use a different app-
roach to designing underground structures, among others
using permanent rock bolts, the following types were asses-
sed: 1. A rock bolt with surface layer combining hot-dip
galvanisation with zinc phosphate and spray-applied epoxy
coating and 2. A composite rock bolt with the structure for-
med by glass fibres and a special resin. It was assumed in
both cases that both types of rock bolts are anchored into
rock mass using synthetic resin. 

Assessing a life cycle differs from the other methods for
assessing environmental impacts in the fact that it is a rela-
tive approach based on a functional unit and is specific for
the system borders. The functional unit is a description of
the quantified effect of a product system. It is used as
a reference unit, which means that all environmental
impacts are related to this functional unit. The functional
unit used in the case being described is: 
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Dopad na životní prostředí byl posouzen s použitím meto-
dologie CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden).
Tato metodologie používá tzv. midpointové kategorie dopa-
du, kdy se stupeň dopadu na životní prostředí vyjadřuje
v různých kategoriích dopadu (toxicita, ubývání ozonu
v atmosféře, ubývání vodních zdrojů – vodní stopa, eutrofi-
zace atd.). Nemodeluje se však žádné poškození oblastí
ochrany, jakými jsou přírodní ekosystémy, lidské zdraví
nebo zdroje. Výsledné indikátory v každé kategorii dopadu
se vyjadřují ve vztahu k referenční látce způsobující stejný
stupeň dopadu na životní prostředí. Tzn., že potenciál glo-
bálního oteplování metanu je vyjadřován ve vztahu k oxidu
uhličitému v ekvivalentech CO2. Studie prezentuje výsledky
jako indikátory kategorií dopadu a normalizované výsledky. 
Výsledky studie 

Při srovnávání obou produktových systémů na základě
funkční jednotky „jeden metr svorníku s životností 100 let“,
bylo vycházeno z řady předpokladů, přičemž například fak-
tory vlivu typu dopravy a dopravní vzdálenosti jsou znázor-
něny v následujícím grafu (obr. 2). 100 % představuje zvole-
nou referenční hodnotu, vůči které jsou jednotlivé typy
dopravy a produkty porovnávány – tedy ocelový svorník
dopravovaný z Číny lodí reprezentuje nejnevýhodnější řeše-
ní. Bylo rovněž předpokládáno, že udávaná životnost svorní-
ků z oceli s povrchovou úpravou 100 let je velmi nejistá, pro-
tože během dopravy a montáže může dojít k poškození
ochranné vrstvy. Aby ocelové svorníky měly životnost 100
let, často musí mít více způsobů ochrany proti korozi (napří-
klad dodatečný plastový povlek). V praxi často dochází
k „překotvení“ celého podzemního díla, a to z důvodů znač-
né koroze ocelových svorníků. 

Oproti tomu kompozitní trvalé horninové svorníky jsou
problémů koroze zcela ušetřeny a v případě jejich správ-
ného osazení přesahuje jejich skutečná životnost stoletou
hranici. 

Výsledky charakterizace ukazují, že dopady kompozitů na
životní prostředí jsou o více než 35 % menší než dopady
vzniklé v kategoriích okyselení a eutrofizace. V případě
těchto dvou kategorií je dopad kamionové dopravy v Evropě
o 50 % menší než při lodní dopravě z Číny (pro příkladovou
studii byla stavba tunelu situována do Skandinávie). Dále lze
vidět rozdíly v kategoriích ubývání abiotických zdrojů, glo-
bální oteplování a fotochemické oxidanty. V případě těchto

1m long rock bolt with a 100-year design life 
[environmental impacts for (1 m*100 a)].
This functional unit was chosen so that the comparability

with other studies is ensured. 
All stages of the life cycle presented in Fig. 1 were incor-

porated into the study with a special focus on production
and installation processes, where the original data was
used. The preceding and subsequent processes, mainly the
transportation processes, were modelled using generic data
from the Ecoinvent database (version 2.2). Expert estimati-
on was carried out or data on similar processes or products
was used where no data on processes was available. 

The environmental impact was assessed using the CML
(Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) methodolo-
gy. This methodology uses the so-called midpoint catego-
ries of the impact, where the environmental impact degree
is expressed in various categories of impact (toxicity,
depletion of ozone in the atmosphere, decreasing water
resources – the water footprint, eutrophication, etc.). But
no damage to protected areas, such as natural ecosystems,
human health or resources is modelled. The resultant fac-
tors in each category of impact are expressed in relation to
the reference matter causing the same degree of the envi-
ronmental impact. It means that the potential of global
warming for methane is expressed in relation to carbon
dioxide in CO2 equivalents. The study presents the results
as indicators of the impact categories and the normalised
results. 
Study results

Many assumptions were used as the basis when compa-
ring both product systems on the basis of functional units
“one metre of rock bolt with 100-year design life”, for
example transportation and transport-distance factors are
illustrated in the following graph (see Fig. 2). The chosen
reference value of 100% represents the value to which indi-
vidual types of transportation and product are compared –
it means that a steel rock bolt transported from China by
ship represents the most disadvantageous solution. It was in
addition assumed that the indicated life length of coated
steel rock bolts of 100 years is very uncertain because the
protective layer can be damaged during the transport and
installation. If steel rock bolts are to have a lifetime of 100
years, they must often be provided with more corrosion

Obr. 1 Stadia životního cyklu horninového svorníku posuzovaná v této studii
Fig. 1 Stages of life cycle of a rock bolt assessed in this study

fáze výroby
production phases

pro studii byly použity hlavně údaje z databá-
ze Ecoinvent, které jsou změněny referenčními
dokumenty o nejlepších dostupných technikách
(BREF) 
data from Ecoinvent database changed using
reference documents on the best techniques
available (BREF) were used for the study 

fáze dopravy produktu 
product transportation

phases

ve studii byly posouzeny dvě 
varianty:
1) lodní doprava z Číny

2) kamionová doprava v Evropě
only the following variants were

assessed in the study:
1) shipping from China
2) truck transport in Europe

montáž a údržba produktu 
product assembly 

and maintenance

tato fáze zahrnuje vyvrtání otvo-
ru a osazení svorníku zasaze-

ním do polyesterové pryskyřice
nebo cementové směsi   

this phase covers drilling of
a hole and installation of a rock

bolt into polyester resin or
cement mixture 
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tří kategorií je významný rozdíl mezi jednotlivými produk-
tovými systémy dán odlišnými způsoby dopravy.
(Kamionová doprava svorníků na nepříliš velké vzdálenosti
je o 7–15 % šetrnější k životnímu prostředí než lodní dopra-
va na velkou vzdálenost.) Menší dopad kamionové dopravy
je způsoben hlavně 10krát kratší vzdáleností než v případě
lodní dopravy z Číny. Tento výpočet samozřejmě ovlivní

protection systems (for instance an additional plastic coa-
ting). Repeated anchoring of the entire underground wor-
king occurs often in the practice because of significant cor-
rosion of steel bolts. 

In contrast, composite permanent rock bolts are comple-
tely spared corrosion problems and, in the case of correct
installation, their duration exceeds the 100-year border. 

Obr. 2 Charakterizace svorníku – dodávka z Číny a Evropy (midpointová kategorie, metoda CML)
Fig. 2 Rock bolt characterisation – supplied from China and Europe (the midpoint category, the CML method) 
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Obr. 3 Normalizované výsledky u svorníku – dodávka z Číny a Evropy (midpointová kategorie, metoda CML) 
Fig. 3 Normalised results for a rock bolt – supplied from China and Europe (the midpoint category, the CML method) 
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skutečnost, kde se dotyčná stavba nachází a kde sídlí poten-
ciální dodavatelé, ale význam tohoto činitele je zcela zřejmý. 

Koncept tzv. „potravinových mílí“ byl poprvé použit pro-
fesorem Timem Langem v 90. letech minulého století a dnes
je všeobecně známý ve spojitosti s nakupováním potravin
a naším vlivem na životní prostředí. Je to samozřejmě jen
jeden prvek celkového vlivu, ale pozornost věnovaná mu
jako významnému vlivu pomohla prosadit pozitivní trendy
v zájmu udržitelnější výroby potravin. Ve stavebním prů-
myslu by se měly podobně začít považovat „materiálové
míle“ za důležitý aspekt při zvyšování udržitelnosti staveb.
V této studii byl použit model dopravy založený na údajích
z databáze Ecoinvent 2. V případě lodní dopravy bylo kalku-
lováno pouze s dopravou z přístavu do přístavu, protože
vzdálenost z přístavu na místo stavby byla zanedbatelná
(menší než 1 % celkového dopadu). Předpokládaná průměr-
ná vzdálenost byla 20 000 km pro lodní dopravu a 2000 km
pro kamionovou dopravu. 

Tento rozdíl v celkovém dopadu je také viditelný na grafu
na obr. 3, kde jednotlivé kategorie dopadu byly pro snadněj-
ší interpretaci normalizovány. (Podstatou normalizace je
vztažení indikátorů kategorie dopadu na stanovené referenč-
ní hodnoty. Indikátory kategorie dopadu se rozdělí podle sta-
novených referenčních hodnot, které se určí s ohledem na
evropské země, Budavari, 2011 [2].)

Posouzení životního cyklu může poskytnout bližší náhled
na jednotlivá stadia životního cyklu (výrobu, dopravu
a údržbu), což je znázorněno na obr. 4. 

Z těchto údajů je jasné, že doprava má zásadní vliv na
dopad výrobku na životní prostředí. V případě ocelového
svorníku dopravovaného z Asie (hmotnost 2,85 kg/m) je jeho
lodní doprava z celkového hlediska významnější než jeho
samotná aplikace. V případě evropské produkce a kamiono-
vé dopravy je z hlediska dopadu na životní prostředí fáze
jeho montáže dominantnější než jeho doprava. 

Původní studie prokázala vliv nízké hmotnosti kompozitů
(0,9 kg/m) na dopravní fázi a rovněž prokazatelně vyšší
životnost. Celkově tak kompozitní horninové svorníky mají
významně nižší dopad na životní prostředí, než je tomu
u srovnatelných ocelových prvků.

VŠEOBECNĚ O POUŽÍVÁNÍ METODY POSUZOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Metoda posuzování životního cyklu je v současnosti pova-
žována za jeden z nejperspektivnějších nástrojů usnadňují-
cích zavádění zásad trvale udržitelného rozvoje do praxe.
Přesto používání této metody se může v různých zemích lišit. 

Jako příklad nejlepšího praktického postupu v evropských
zemích se metoda posuzování životního cyklu používá obvy-
kle při ekoznačení (většinou ekoznačení typu I a III podle
EN ISO). Ekoznačení typu I se řídí EN ISO 14024
Environmentální značky a prohlášení (ISO 14024, 2000)
a národním programem environmentálního značení jednotli-
vých zemí. Národní program environmentálního značení
zavádí dva druhy ekoznačení typu I – ekologicky šetrný
výrobek (na národní úrovni) a ekoznačka EU nazývaná
evropská květina (na evropské úrovni). V případě značek
typu I se metoda posuzování životního cyklu obvykle použí-
vá při tvorbě pravidel pro výrobek („directive standard“).
Výrobci nemusejí vytvářet specifické posouzení životního

The results of the characterisation show that the environ-
mental impacts of composites are over 35% smaller than
impacts originated in the categories of acidification and
eutrophication. Regarding those two categories, the impact
of truck transport in Europe is by 50% smaller than the
impact in the case of shipping from China (for the purpose
of the case study, the construction site was located in
Scandinavia). In addition, it is possible to see differences in
the categories of the depletion of abiotic sources, global
warming and photochemical oxidants. In the case of those
three categories, there is a significant difference between
individual product systems given in various ways of tran-
sport. (Truck transport of rock bolts to not too great distan-
ce is by 7–15% more considerate towards environment than
shipping over long distances. The smaller impact of truck
transportation is mainly the result of the 10-times shorter
distance than in the case of shipping from China. This cal-
culation will certainly be affected by the fact where the par-
ticular construction site is located and where potential
suppliers are based, but the importance of this factor is
fully obvious. 

The concept of the so-called foodstuff miles was for the
first time used by Professor Tim Lang in the 1990s and is
today generally known in connection with purchasing food
and our influence on the environment. Of course, this is
only one element of the overall influence, but the attention
paid to it as an important influence helped to enforce posi-
tive trends in the interest of sustainable food production. In
the construction industry, the “material miles” should start
to be considered to be an important aspect in increasing the
sustainability of structures. The transportation model used
in this study was based on data from the Ecoinvent 2 data-
base. In the case of shipping, only the port-to-port transport
was taken into the calculation because the distance from the
port to the construction site was negligible (less than 1% of
the overall impact). The average distance was assumed at
20,000km for shipping and 2,000km for truck transport. 

This difference in the overall impact is also obvious in
the following graph (see Fig. 3), where individual impact
categories were normalised for easier interpretation. (The
essence of normalisation lies in relating the indicators of
the category of impact to the determined reference values.
The impact category indicators are divided by the referen-
ce values, which are determined with respect to European
countries, Budavari, 2011 [2].)

The life cycle assessment can provide a closer view of
individual stages of the life cycle (production, transport and
maintenance), which is illustrated in Fig. 4. 

It is obvious from the data that transportation fundamen-
tally influences the environmental impact of the product. In
the case of the steel rock bolt transported from Asia (weight
of 2.85kg/m) the shipping of the bolt is more important
from the overall point of view than its application itself. In
the case of European production and truck transport, the
phase of its installation is more dominant than its transport
as far as the environmental impact is concerned. 

The original study proved the influence of the low weight
of composites (0.9kg/m) on the transportation phase and
also the provably longer life. Overall, the composite rock
bolts have significantly smaller environmental impact than
comparable steel elements. 
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cyklu pro svůj výrobek; musejí pouze prokázat soulad s pří-
slušnými pravidly („directive“) pro výrobek. 

Ekoznačky typu III se řídí EN ISO 14025 Environmentální
značky a prohlášení (EPD) – Environmentální prohlášení
o produktu (ISO 14025, 2006). Když výrobce chce získat
tento typ značky, musí provést komplexní studii posuzování
životního cyklu svého produktu a na základě této studie se
vypracují materiály pro EPD. Proto je v tomto případě studie
posuzování životního cyklu klíčovým nástrojem a musí být
vytvořena a ověřena pro každý jednotlivý produkt. Například
v České republice je v současnosti na národní úrovni certifi-
kováno 27 EPD značek (9 z nich je certifikováno na evrop-
ské úrovni) a dalších 12 EPD značek je v současnosti v před-
certifikačním stadiu. Většina registrovaných a předcertifiko-
vaných produktů jsou jednoduché výrobky jako například
základní chemické látky, nábytek a stavební materiály. 

V současné době lze postřehnout prudký rozvoj EPD znače-
ní stavebních materiálů podle EN 15 804 Udržitelnost staveb
– Environmentální prohlášení o produktu (EN 15804, 2012). 

GENERALLY ON APPLICATI-
ON OF THE LIFE-CYCLE
ASSESSMENT METHOD 

The life-cycle assessment met-
hod is currently considered to be
one of most perspective tools
facilitating the introduction of the
sustainable development princip-
les into practice. However, the
application of this method may
vary in various countries. 

As an example of the best prac-
tical procedure in European
countries, the life-cycle assess-
ment method is usually applied to
Eco-labelling (mostly Eco-label-
ling types I and III according to
EN ISO). The Eco-labelling type
I follows the EN ISO 14024
Environmental Labels and De -
clarations (ISO 14024, 2000) and
national programmes of environ-
mental labelling in individual
countries. The national program-
me of environmental labelling
introduces two Eco-labelling
types, type I – environmentally
friendly product (at the national
level) and EU eco-label, which is
called the European flower (at the
European level). In the case of the
type I labelling, the life-cycle
assessment method is applied to
the creation of rules for the pro-
duct (the „directive standard“).
Producers do not have to create
a specific assessment of the life
cycle for their products; they only
have to prove the compliance
with relevant rules („directive“)
for the product. 

The Eco-labelling type III fol-
lows the EN ISO 14025 standard on Environmental Labels
and Declarations (ISO 14025, 2006). When a producer wis-
hes to obtain this labelling type, he has to carry out a com-
prehensive study on assessing the life cycle of its product
and materials for the EPD are prepared on the basis of this
study. For that reason the Life Cycle Assessment Study is the
key tool in this case and it has to be created and verified for
each individual product. For example in the Czech Republic,
27 EPD labels have been currently certified at the national
level (9 of them are certified at the European level) and other
12 EPD labels are currently at the pre-certification stage. The
majority of the registered and pre-certified products are sim-
ple products, such as basic chemical matters, furniture and
building materials. 

At present, it is possible to notice rapid development of
the EPD labelling of building materials according to the EN
15 804 standard on Sustainability of construction works –
Environmental product declarations (EN 15804, 2012). 

Obr. 4 Podíl jednotlivých stadií životního cyklu na celkovém dopadu = 100 % (midpointová kategorie, meto-
da CML)
Fig. 4 The share of individual life-cycle stages in the overall impact = 100 % (the midpoint category, the
CML method)
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CONCLUSIONS 

The Life-Cycle Assessment Method is a useful and com-
prehensive way of assessing all environmental impacts of
building materials, covering the entire life cycle of the
material or its part. It brings much more complete picture of
environmental impacts than, for example, the frequent
assessing according to carbon dioxide emissions. However,
it requires greater efforts and it is necessary that producers
provided more data for such databases as, for instance, the
Ecoinvent. Producers can be helpful in the phase beginning
at the transportation to construction site and it is necessary
that users provide their own assessments of the transporta-
tion (to their construction sites), the use and disposal
because, in this case, the conditions are always specific for
the particular construction. 

The life-cycle assessment method is also a dynamic met-
hod spreading into other tools and methods, which can be
used in the tunnel construction industry, such as for exam-
ple, the BREEAM, Leed, carbon footprint, sustainable buil-
dings or various types of environmental labelling of pro-
ducts. 

From the point of view of the current tunnel construction
practice, the LCA method can be applied to any product
within the framework of the construction development.
Various rock bolts differing in structures and locations of
production were assessed in the above presented example.
The detailed assessment of the life cycle has drawn attenti-
on to the strong adverse environmental impact of transpor-
tation distance – it applies in general that great “material
miles” significantly increase the environmental impact. In
this particular case glass fibre reinforced plastic rock bolts
were assessed after taking all aspects into consideration as
most sustainable. 

It is possible to assume that the tunnel construction
industry will improve its analysis of environmental impacts
by using such tools as the life-cycle assessment and the
effort to reduce the environmental impacts will be conside-
red to be equally important as reducing construction costs.
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ZÁVĚRY 

Metoda posuzování životního cyklu je užitečný a kom-
plexní způsob posuzování veškerých dopadů stavebního
materiálu na životní prostředí, postihující celý životní cyklus
materiálu nebo jeho část. To přináší mnohem ucelenější
obraz dopadů na životní prostředí než například časté posou-
zení pouze podle emisí oxidu uhličitého. Vyžaduje to však
větší snahu a je třeba, aby výrobci poskytovali více údajů do
takových databází, jakou je například Ecoinvent. Výrobci
mohou být nápomocni ve fázi od dopravy na staveniště a je
třeba, aby uživatelé poskytovali vlastní posouzení dopravy
(na své staveniště), použití a likvidace, protože v tomto pří-
padě jde vždy o podmínky specifické pro danou konkrétní
stavbu. 

Metoda posuzování životního cyklu je také dynamickou
metodou pronikající do jiných nástrojů a metod, které mohou
být používány v tunelářském průmyslu jako například BRE-
EAM, LEED, uhlíková stopa, udržitelné budovy nebo různé
typy environmentálního značení produktů. 

Z hlediska zdejší tunelářské praxe je možno metodu LCA
uplatnit pro jakýkoli produkt v rámci výstavby. V uvede-
ném příkladu byly posouzeny různé horninové svorníky,
lišící se konstrukčně i místem výroby. Detailní posouzení
životního cyklu upozornilo na silný nepříznivý dopad
dopravní vzdálenosti – obecně platí, že velké „materiálové
míle“ značně zvyšují dopad na životní prostředí. V tomto
konkrétním případě byly po zohlednění všech aspektů jako
nejudržitelnější možnost vyhodnoceny sklolaminátové
svorníky. 

Lze předpokládat, že tunelářský průmysl zdokonalí svou
analýzu dopadů na životní prostředí používáním takových
nástrojů, jakým je posuzování životního cyklu, a snižování
dopadů na životní prostředí bude pokládáno za stejně důleži-
té jako snižování finančních nákladů na stavbu.
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