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1.1  ÚVOD 

Už niekoľko desaťročí sa na rôznych politických a odborných fórach hovorí o neudržateľnosti 

súčasného spôsobu výstavby a prevádzky budov práve pre výrazné negatívne vplyvy na 

životné prostredie. Notoricky známe sú údaje o podiele budov na 25 až 40 % celkovej 

spotreby energie, 30-50 % vyťažených surovín, 20-30 % vody, budovy a ich prevádzka tvoria 

asi 35 % tuhého odpadu a zodpovedajú za 30% -40% skleníkových plynov. Odborníci na 

udržateľnú výstavbu kladú dôraz na energetickú náročnosť materiálov, ako aj energetickú 

efektívnosť a efektívnosť zdrojov. Určujúcimi faktormi udržateľnej alebo ekologickej výstavby 

sú - využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich optimálne využitie, správny výber lokality 

a výber materiálov tak, aby sa minimalizovali škody na ovzduší, vode a pôde pri ich výrobe, 

využívaní a zneškodňovaní [4]. 

Prvé systémy hodnotenia trvalej udržateľnosti sa začali v 90. rokoch 20. storočia s cieľom 

vytvoriť spoločenský tlak na výstavbu budov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sú 

energeticky efektívne a efektívne využívajú zdroje. Systémy hodnotenia zohľadňujú vplyvy 

budov počas celého životného cyklu budov, od ťažby surovín, výroby stavebných materiálov, 

ich dopravy, samotnej výstavby a prevádzky budovy, demolácie budovy na konci jej 

životnosti, odpadového hospodárstva a recyklácie. 

Nástroje environmentálneho hodnotenia sú rôzne, v závislosti od hodnotenia rôznych fáz 

životného cyklu budov a rôznych oblastí, typu budov a výstavby alebo obnovy. Niektoré 

nástroje sú globálne, niektoré národné, lokálne, môžu byť navrhnuté pre rôznych užívateľov 

– architektov, konzultantov, vlastníkov budov a pod. V posledných rokoch vzrástol záujem 

investorov o posudzovanie udržateľnosti budov, podmienený (zatiaľ) najmä zvýšenou 

konkurencieschopnosťou posudzovanej budovy oproti bežným budovám rovnakého účelu 

(ide najmä o administratívne budovy). 
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Obrázok 1 – Životný cyklus obytnej budovy, The European environment -2012 update. State and outlook 2010. 

Consumption and the environment. Housing. EEA 2010 

Najrozšírenejšie sú aplikačne orientované hodnotiace systémy, založené na porovnávaní 

životného cyklu budovy a získavaní všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov 

environmentálneho hodnotenia budov. Niektoré z nich sú špecializované na určité typy 

budov alebo sú prispôsobené prioritám užívateľov, iné sú zamerané na zjednodušenú 

komunikáciu s klientom, trendom je zaraďovanie facility managementu do hodnotenia. 

Hodnotenie zvažuje ekonomické, sociálne a environmentálne kritériá, ktoré sú vzájomne 

prepojené a ich vplyvy by mali byť vyvážené. 

1.2  ZÁKLADNÉ OBLASTI HODNOTENIA UDRŽATEĽNOSTI BUDOV A 

INŽINIERSKYCH STAVIEB  

Európska únia sa dlhodobo snaží nájsť zmysluplné riešenia neudržateľnosti výstavby. Boli 

prijaté Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD I v roku 2002 a EPBD II v roku 

2010). V EPBD II bola implementovaná požiadavka č. 7 na stavby - "trvalo udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov": Budovy musia byť navrhnuté, postavené a zbúrané tak, aby 

využívanie prírodných zdrojov bolo trvalo udržateľné a najmä zabezpečilo: (a) opätovné 

použitie alebo recyklovateľnosť budov, ich materiálov a častí po demolácii; b) životnosť 

budov; c) používanie organických surovín a druhotných materiálov v stavebníctve. " 

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) zriadil technickú komisiu CEN/TC 350 Udržateľnosť 

výstavby s cieľom vyvinúť dobrovoľnú harmonizovanú metódu hodnotenia aspektov 

udržateľnosti nových a existujúcich stavieb a hodnotenia stavebných výrobkov. 

 



4 
 

 

Obrázok 2 – Predmet a ciele udržateľnosti (Podľa J. L. Moro: DETAIL practice Flooring Volume 2, Edition Detail, 

2016) 

Metodický základ bol vyvinutý v kontexte európskych stratégií, ako je zmierňovanie, 

adaptácia a odolnosť voči zmene klímy a uvažovanie s ohľadom na životný cyklus. Normy 

vyvinuté týmto výborom opisujú koherentné metodiky hodnotenia udržateľnosti stavebných 

prác, ktoré zahŕňajú hodnotenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností 

(aspektov a vplyvov) budov a inžinierskych stavieb a poskytovanie environmentálnych 

informácií o stavebných výrobkoch (EPD) používaných v stavebníctve. 

 

Obrázok 3 –Tri navzájom prepojené kruhy trvalej udržateľnosti: tri rovnaké kruhy, z ktorých vyplýva rovnaký 

vzájomný vplyv 

Požiadavky stanovené v súbore noriem sú dobrovoľné, hlavným cieľom súboru noriem je 

umožniť porovnateľnosť výsledkov hodnotenia. Normy nešpecifikujú referenčné hodnoty ani 

úrovne vlastností. Požiadavky na zabezpečenie udržateľnosti výstavby sú zavedené v 

smerniciach a nariadeniach EÚ, ktoré sú transponované do národnej legislatívy formou 

zákonov a vyhlášok. 
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Obrázok 4 – Koncept integrovaných vlastností budovy podľa CEN/TC350 

 

1.3  VŠEOBECNÉ ZÁSADY POSUDZOVANIA ŽIVOTNÉHO CYKLU (LCA) 

Životný cyklus zohľadňuje všetky fázy od ťažby surovín po prepravu, od spracovania, výroby, 

balenia a distribúcie stavebných výrobkov až po ich použitie a opätovné využitie, recykláciu a 

likvidáciu odpadu. 

V posledných rokoch sa LCA stalo účinným nástrojom na hodnotenie potenciálnych vplyvov 

budov a ich prvkov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Normy ISO 14 040 a 14 

044 popisujú všeobecný prístup a princípy hodnotenia životného cyklu. Norma EÚ EN 15978 

poskytuje podrobný popis všetkých aspektov, ktoré sú relevantné v kontexte nehnuteľností. 

Metóda hodnotenia životného cyklu je nápomocná v procesoch navrhovania, konštrukcie a 

menežmentu. Hodnotenie životného cyklu je metóda na výpočet materiálových a 

energetických tokov, kde všetky vstupy (celkové množstvo použitých surovín a energie) a 

výstupy (celkové množstvo vyprodukovaného odpadu a emisií) počas životného cyklu 

„produktového systému“ (budovy, stavebného výrobku alebo služby) sú spojené s 

potenciálnymi vplyvmi na životné prostredie (pozri obr. 1). 

Architekti, inžinieri, konzultanti a ďalšie zainteresované strany sú konfrontovaní s problémom 

zberu a interpretácie nákladov na životný cyklus a informácií o hodnotení životného cyklu. 
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Tento typ informácií sa musí brať do úvahy pri rozhodovaní o návrhu, správach pre klienta a 

certifikačnom systéme. Metóda integrovaného navrhovania, založená na analýze životného 

cyklu, umožňuje holistický prístup a neustále zvažovanie veľkého množstva aspektov. 

Štruktúry, budovy a infraštruktúra majú najdlhšiu životnosť zo všetkých umelých výrobkov. 

Budovy sa musia udržiavať, opravovať a po skončení používania sa materiály musia opätovne 

použiť a recyklovať.  

Vo všeobecnosti existujú 4 fázy životného cyklu budov – 

1. Novostavba (od nápadu až po odovzdanie stavby), 

2. Prevádzka (používanie, prevádzka, údržba, obnova), 

3. Obnova (obnova, konverzia a používanie), 

4. Odstránenie a likvidácia. 

V každej fáze vznikajú materiálové a energetické toky, informačné a finančné toky. 

Plánovanie s ohľadom na životný cyklus by malo vychádzať zo vzájomných závislostí a tokov 

(obr. 1 a 5). 

 

Obrázok 5 – Systémové hranice životného cyklu 

Environmentálna kvalita budov pozostáva z posudzovania environmentálnych vplyvov 

súvisiacich s využívaním zdrojov a služieb požadovaných počas životného cyklu. Vplyvy na 

životné prostredie sú definované pomocou ukazovateľov (kategórie vplyvov na životné 

prostredie) pre stavebné výrobky. Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) sa používa 

ako transparentné vyhlásenie o vplyve produktu na životné prostredie počas jeho životného 

cyklu. Normy súvisiace environmentálnymi vlastnosťami budov a inžinierskych stavieb  sú 

znázornené na obrázku č. 6. 

Sociálne vlastnosti budov zohľadňujú napríklad kvalitu bývania, zdravé a bezpečné 

prostredie, budúce profesionálne príležitosti atď. Normy súvisiace so sociálnymi vlastnosťami 

budov a inžinierskych stavieb sú znázornené na obrázku č. 7. 
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Obrázok 6 – Environmentálne vlastnosti budov/inž. stavieb v normách 

 

Obrázok 7 – Sociálne vlastnosti budov/inž. stavieb v normách 

Ekonomické vlastnosti budov zohľadňujú náklady alebo finančnú hodnotu počas životného 

cyklu budovy s cieľom znížiť náklady na životný cyklus,náklady na udržateľnú konzerváciu a 

zvýšiť ekonomickú hodnotu budovy. Hodnotenie ekonomických vlastnopstí možno 

vypracovať formou celkových nákladov alebo nákladov na životný cyklus. Normy súvisiace s 

ekonomickými vlastnosťami budov a inžinierskych stavieb sú znázornené na obrázku č. 8. 

 

Obrázok 8 – Ekonomické vlastnosti budov/inž. stavieb v normách 

Hodnotenie integrovaných vlastností budov podľa technickej komisie CEN/TC 350 

Udržateľnosť výstavby zohľadňuje 4 úrovne: 

- úroveň konceptu 

- úroveň rámca 

- úroveň budovy/inžinierskych stavieb 
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- úroveň výrobku 

 

Normy týkajúce sa úrovní hodnotenia sú uvedené na obrázkoch 6-9. 

 

Obrázok 9 – Úrovne posudzovania integrovanej hospodárnosti budov podľa súboru noriem CEN/TC 350  

1.4  POSUDZOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU BUDOV (LCA)  

Podľa EN ISO 14040 je Hodnotenie životného cyklu (LCA) založené na zostavovaní a 

vyhodnocovaní vstupov a výstupov a potenciálnych environmentálnych vplyvov systému 

výrobkov v priebehu ich životnosti. Posúdenia životného cyklu budov sú základom pre 

porovnanie alternatív materiálu alebo komponentov, ktoré súvisia so scenárom životného 

cyklu, ktorý si zvolil projektant s cieľom nájsť potenciál na zlepšenie budovy. LCA je metóda 

na analýzu a kvantifikáciu environmentálnych aspektov a dopadov produktového systému 

počas jeho životného cyklu. Základy a požiadavky sú popísané v normách ISO 14040 a 14044. 

Metóda hodnotenia životného cyklu podľa ISO 14040 je rozdelená do 4 fáz (obr. 10): 
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● Stanovenie cieľa a rozsahu 

● Inventarizačná analýza 

● Posudzovanie vplyvov 

● Interpretácia 

 

V prvej fáze sa stanoví cieľ a rozsah. Účelom je identifikovať problémy a otázky, ktorými by 

sa hodnotenie malo zaoberať. Stanovenie je základom pre stanovenie systémovej hranice 

hodnotenia a pre procesy stavebného výrobku, ktoré je potrebné zvážiť (výstavba, výmena, 

likvidácia atď.). Otázky, ktoré je potrebné zvážiť, môžu byť: 

- výber najvhodnejšieho stavebného materiálu podľa jeho požadovanej funkcie 

- optimalizácia materiálov použitých na výstavbu/rekonštrukciu s cieľom zvýšiť životnosť 

budovy 

- identifikácia potenciálu zlepšenia vplyvu na životné prostredie (výberom najvhodnejšieho 

stavebného materiálu a stavebného dielca) 

- identifikácia fázy životného cyklu budovy s najväčším vplyvom na životné prostredie. 

 

 

Obrázok 10-  Fázy LCA podľa  ISO 14040 

 

 

Obrázok 11- štruktúra LCA (podľa König et al: A life cycle approach to buildings,Detail, 2010). Inventarizácia 

životného cyklu zahŕňa vstupy a výstupy. Posúdenie vplyvov životného cyklu identifikuje výsledné vplyvy na 

životné prostredie. 
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Inventarizácia životného cyklu (LCI) – fáza 2 – zahŕňa zostavenie a kvantifikáciu vstupov a 

výstupov daného produktu v priebehu jeho životnosti (14040). Vstup je spotreba zdrojov, 

výstup zahŕňa emisie a odpad. 

Posudzovanie vplyvov životného cyklu (LCIA) – 3. fáza – určuje a hodnotí rozsah a význam 

potenciálneho vplyvu systému výrobku na životné prostredie v priebehu životnosti výrobku 

(14040). Materiálové toky vyvolávajú environmentálne vplyvy, ktoré sa hodnotia z hľadiska 

ich globálnych dôsledkov. Výsledky LCIA možno použiť na určenie obsahu primárnej energie, 

kumulatívnej spotreby energie a energie v budove. 

 

Interpretácia - fáza 4 – predstavuje hodnotenie LCI alebo LCIA alebo oboch s ohľadom na 

definovaný cieľ a rozsah, s cieľom dospieť k záverom a vypracovať odporúčania (14040) 

Definícia systémovej hranice sa robí podľa definovaných cieľov hodnotenia životného cyklu. 

Hranica systému je posudzovane vzťahov medzi budovou a prostredím alebo inými 

systémami výrobkov [EN 15643-1]. 

 

Systémová hranica predstavuje rozhranie medzi technickým systémom analyzovaného 

produktu a prostredím alebo inými produktovými systémami. Súvisiace hraničné kritériá 

rozlišujú medzi relevantnými a nepodstatnými faktormi. Toto sa posudzuje pomocou 

kvantitatívnych prahových hodnôt (napr. prostredníctvom definovania minimálneho 

percenta vplyvu skúmaného faktora na životné prostredie alebo 

materiálového/energetického toku, čísla pod týmto prahom sa považujú za irelevantné). 

Hranice systému určujú procesy, ktoré sa berú do úvahy pri hodnotení životného cyklu budov. 

Časovo závislé hranice systému definujú štádiá životného cyklu, ktoré sa berú do úvahy pri 

LCA („od kolísky po bránu“vs. „od kolísky po hrob“). Priestorovo závislé hranice systému 

definujú moduly, ktoré sa berú do úvahy v rámci skúmanej etapy životného cyklu. 

Vypracovanie scenárov je dôležitým krokom na poskytnutie definície časovo závislých 

charakteristík posudzovanej budovy alebo komponentu. Napríklad definícia odhadovanej 

životnosti stavebných komponentov (berúc do úvahy údržbu a opravy komponentov) je 

dôležitým krokom v rámci definície časových charakteristík v LCA budov. 
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Obrázok 12- system boundaries of LCA  

 

 

 

Príklad hodnotenia životného cyklu – definícia cieľa a rozsahu (podľa S. El Khouli et al: 

Sustainable construction techniques,Detail, 2015, p. 25): 

● Otázka: Životný cyklus ktorej budovy, ktorých častí budovy a ktoré fázy životného 

cyklu majú počas celého životného cyklu budovy najväčší vplyv na celkový vplyv 

budovy (komlexu budov) na životné prostredie? 

● Cieľ: identifikácia častí budovy a fáz životného cyklu s najväčším potenciálom na 

zlepšenie. 

● Postup: preskúmanie 12 rôznych bytov s viacerými bytovými jednotkami. Pre všetky 

budovy sa používa rovnaká systémová hranica, aby sa zabezpečila lepšia 

porovnateľnosť výsledkov. 

● Hranica systému: na konci životnosti sa väčšina materiálov zvyčajne zlikviduje (tie, 

ktoré sa nedajú znova použiť). Tieto materiály sa počas prípravy staveniska ukladajú 

na skládku. 

● Metóda rozhodovania: cut off prístup na konci životnosti. (tzv. stanovenie 

hraničných kritérií znamená, ktoré materiály môžu byť z dôvodu ich malého 

množstva vylúčené z hodnotenia, okrem nebezpečných zlúčenín) 

● Funkčná jednotka: 1 m2 ošetrenej podlahovej plochy za rok plánovanej životnosti 

budovy. 

●  Zdroj údajov a kvalita údajov 

● Predpoklady: napr. hrúbka vrstiev v prvkoch, životnosť jednotlivých materiálov, 

prepravné vzdialenosti a pod. 

● Kategórie vplyvov a ukazovatele vplyvov: 
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• Zabudovaná energia (neobnoviteľná energia na výrobu, prepravu a 

likvidáciu stavebných materiálov) a neobnoviteľná energia na prevádzku 

budovy 

• Zabudované emisie (z výroby, dopravy a likvidácie stavebných materiálov) 

a emisie z prevádzky budov (GWP 100a). 

 

Metóda priraďovania v hodnotení životného cyklu znamená zohľadnenie vstupov a výstupov 

produktu a súbežných produktov alebo systémov produktov a zdieľanie ich vplyvov na 

životné prostredie medzi nimi. To je dôležité v kontexte budovy pri vytváraní inventarizačnej 

analýzy životného cyklu stavebných materiálov. Iná metóda priraďovania sa uskutočňuje vo 

fáze likvidácie na konci životnosti – ak sa uvažuje o opätovnom použití alebo recyklácii 

produktu. Na modelovanie energetických procesov a procesov častí a materiálov by mal 

projektant používať súbory údajov inventarizačnej analýzy len zo spoľahlivých zdrojov, ktoré 

sú jasné a jednoznačné (napríklad ecoinvent).  

 

Definícia funkčnej jednotky určuje špecifické funkcie, ktoré musí výrobok alebo systém 

výrobkov spĺňať počas svojej životnosti, podľa budúceho využitia budovy, vrátane 

kvantitatívnych aj kvalitatívnych aspektov (inými slovami - funkcia, množstvo, trvanie a 

kvalita). 

Preto je zmysluplnejšie porovnávať komponenty, ktoré spĺňajú rovnaké kvalitatívne funkcie 

v budove (napr. tepelný odpor, protihlukové vlastnosti atď.). Všetky vstupy a výstupy 

inventarizačnej analýzy životného cyklu, ako aj výsledky analýzy dopadov sa vzťahujú na 

funkčnú jednotku. Funkčná jednotka predstavuje vyčíslené (kvantifikované) správanie 

systému produktu použité ako referenčná jednotka pre posúdenie LCA.  

Veľmi dôležitý je výber vhodnej databázy a kvalita údajov (podľa EN 15804) pre všetky 
materiálové a energetické toky. Kvalita údajov ovplyvňuje hĺbku a detailnosť hodnotenia 
celého životného cyklu. V prípade údajov, ktoré nespĺňajú požiadavku EN 15804 (napr. nie je 
k dispozícii EPD), sa použijú aspoň (všeobecné, generické) údaje s aspoň minimálnymi 
požiadavkami na kvalitu údajov (t. j. validácia údajov by nemala presiahnuť 10 rokov, musí 
byť zabezpečená vierohodnosť a dôsledná kontrola údajov, kontrola technológie a 
geografického pokrytia atď.). 
Vhodné údaje je možné získať z odborných inventarizačných databáz (ako je ecoinvent – napr. 
všeobecné údaje o materiálových a energetických tokoch). 

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je založené na metodike LCA (hodnotenie 

životného cyklu); to znamená posúdenie od vzniku až po ukončenie výrobku. Výhodou EPD je 

možnosť porovnávania produktov vyrobených z rôznych materiálov, predstavuje 

transparentnú deklaráciu vplyvu produktu na životné prostredie počas jeho životného cyklu. 

Rastúci dopyt po Vyhláseniach o produktoch založených na LCA vyvolal potrebu pravidiel na 

predkladanie vyhlásení o produktoch v rámci rovnakej kategórie. Tieto pravidlá sú definované 

ako Základné pravidlá skupiny produktov (PCR) v norme ISO 14025, ako Pravidlá produktu v 

rámci protokolu GHG (Greenhouse gas protocol- hodnotenia emisií skleníkových plynov 
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počas životného cyklu produktov a služieb) a ako doplnkové požiadavky podľa PAS 2050. 

Pravidlá kategórie produktov (PCR) sú stanovené nezávislou organizáciou a monitorované 

nezávislou organizáciou. 

Počas posudzovania životného cyklu je potrebné stanoviť niekoľko predpokladov pre 

modelovanie hodnotenia životného cyklu. Predpoklady zohľadňujú množstvo materiálu, 

hrúbku, hustotu a plánovanú životnosť materiálov, frekvenciu výmeny vybraných materiálov, 

prepravné vzdialenosti od tovární atď. 

Kategórie vplyvov a indikátory (ukazovatele) vplyvov pomáhajú ilustrovať vplyvy všetkých 

skúmaných produktov a procesov na životné prostredie. Kategórie vplyvov v kontexte 

konštrukcie budovy sú uvedené na obrázku 13 a 14. 

Normy EN 15804 a EN 15978 stanovujú, že posúdenie vplyvov sa musí vykonať pre tieto 

oblasti (kategórie) vplyvov: 

● klimatická zmena 

● narušovanie ozónovej vrstvy 

● okysľovanie (acidifikácia) 

● eutrofizácia 

● fotochemická tvorba ozónu 

● vyčerpávanie abiotických zdrojov (prvkov) 

● vyčerpanie abiotických zdrojov (fosílne palivá) 

 

 

Obrázok 13- Environmental impact categories according to EN 15804 and EN 15978 (mandatory according to 

CEN/TC 350) and additional environmental impact categories that can be used for environmental assessment - 

according to (TR 17005). Now all categories are implemented in EN 15804:2019 

Posudzovanie vplyvov životného cyklu (LCIA) analyzuje potenciálne vplyvy na životné 

prostredie pomocou matematického modelovania. Na určenie škodlivých účinkov rôznych 
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environmentálnych faktorov sa používajú takzvané ekvivalenty a priraďujú sa k všeobecne 

platným hodnotám umožňujúcim vzájomné porovnanie. Účinok špecifického skleníkového 

plynu emitovaného počas výroby produktu možno merať pomocou vplyvu kilogramu oxidu 

uhličitého (CO2) a vyjadriť v kg ekvivalentov CO2 (CDE). Pre hodnotenie životného cyklu 

budovy sa zvyčajne používa obdobie 100 rokov definované ako GWP 100a (vplyv na potenciál 

globálneho otepľovania počas 100 rokov) 

Výpočet environmentálnych ukazovateľov, ktoré predstavujú kvantifikované 

environmentálne vplyvy a vplyvy spôsobené predmetom posudzovania počas jeho životného 

cyklu. 

● Ukazovatele (indikátory) opisujúce environmentálne vplyvy založené na posudzovaní 

vplyvov životného cyklu (LCIA) a informácie o vplyvoch na životné prostredie sú vyjadrené 

pomocou ukazovateľov (indikátorov) environmentálnych vplyvov z LCIA pomocou 

charakterizačných faktorov podľa EN 15978: 

 
- Potenciál globálneho otepľovania (GWP), [kg CO2 ekvivalentov] - skleníkové plyny (CO2, 

metán, CFC), ktoré spôsobujú zvýšené otepľovanie atmosféry, 

- Potenciál narušovania ozónovej vrstvy (ODP), [kg CFC 11 ekvivalentov] – poškodzovanie 

životne dôležitého stratosférického ozónu, ktorý chráni pred účinkami UV žiarenia. 

- Potenciál acidifikácie (AP), [kg SO2 ekvivalentov] – acidifikácia pôdy a vodných útvarov v 

dôsledku premeny látok znečisťujúcich ovzdušie na kyseliny spôsobujúce poškodenie 

ekosystémov a stavebných štruktúr. 

- Potenciál eutrofizácie (EP), [kg (PO4)3-ekvivalent]- akumulácia živín v pôde a vodných 

útvaroch pôsobením látok znečisťujúcich ovzdušie, odpadových vôd a poľnohospodárskych 

hnojív. 

- Potenciál tvorby fotochemického ozónu (POCP), [kg C2H4 ekvivalentov] – ozón pri zemi 

(troposférický ozón) je škodlivý pre ľudí, rastliny a materiály. Označovaný aj ako letný 

smogový potenciál. 

- Potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov pre nefosílne zdroje (ADP- minerály, kovy),  

[kg Sb ekvivalentov] - nedostatok abiotických zdrojov vo vzťahu k nefosílnym zdrojom 

- Potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov pre fosílne zdroje (ADP fosílne palivá), [MJ] - 

nedostatok abiotických zdrojov vo vzťahu k fosílnym zdrojom 

 

● Ukazovatele (indikátory), opisujúce spotrebu zdrojov a environmentálne informácie sú 
založené na vstupných tokoch podľa inventárizácie životného cyklu (LCI). Popisujú využitie 
obnoviteľných a neobnoviteľných primárnych zdrojov energie a vody podľa EN 15978: 
  
- spotreba primárnej energie z obnoviteľných zdrojov [MJ] 
- spotreba neobnoviteľnej primárnej energie [MJ] 
- spotreba opätovne použitých (druhotných) materiálov [kg] 
- spotreba obnoviteľných druhotných palív [MJ] 
- spotreba neobnoviteľných druhotných palív [MJ] 
- spotreba sladkej vody [m3] 
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● Dodatočné ukazovatele, ktoré popisujú využitie neupraveného a upraveného odpadu 
na opätovné použitie, recykláciu, energetické zhodnocovanie atď. 
Hodnota každého z ukazovateľov sa vypočítava pre niekoľko modulov v etapách životného 
cyklu na základe metódy výpočtu podľa EN 15804. 
 
 

 
Obrázok 14 – relation between life cycle inventory and impact assessment according to S. El Khouli et al: 
Sustainable construction techniques, Detail, 2015 

1.5  ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE O VÝROBKOCH (EPD) 

Environmentálne vyhlásenie o produkte poskytuje súbory údajov, ktoré majú projektanti k 

dispozícii na použitie v praxi. Tvoria základ údajov pre ekologické hodnotenie budov podľa EN 

15978 a EN 15804. EPD poskytujú kvantifikované porovnateľné environmentálne informácie 

o stavebných výrobkoch alebo službách, ktoré boli štandardizované na jednotnom a 

vedeckom základe.Cieľom EPD v oblasti stavebníctva je poskytnúť základ pre hodnotenie 

budov a iných stavieb a identifikovať tie, ktoré spôsobujú menšiu záťaž pre životné 

prostredie. 

EPD dodávajú výrobcovia. Musia poskytnúť overiteľné a presné technické údaje, za ktoré 

preberajú zodpovednosť. Údaje v EPD sú definované podľa pokynov pre Základné pravidlá 

skupiny produktov (PCR definované v EN 15804 Udržateľnosť výstavby – Environmentálne 

vyhlásenia o produktoch – Základné pravidlá pre skupiny stavebných produktov). EPD 

obsahujú informácie podľa 1 z 3 štádií životného cyklu produktu (pozri obrázok 16): 

● VÝROBNÁ FÁZA – znamená dodávku surovín, dopravu, výrobu a súvisiace procesy (OD 

KOLÍSKY K BRÁNE) 
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● VÝROBNÁ FÁZA a jednotlivé ďalšie fázy životného cyklu (OD KOLÍSKY PO BRÁNU S 

MOŽNOSŤAMI) 

● KOMPLETNÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS podľa definovaných hraníc systému (OD KOLÍSKY DO HROBU) 

– od dodávky surovín, montáž, prevádzku, údržbu, výmenu, demoláciu, spracovanie odpadu 

Informácie v EPD sú vyjadrené v informačných moduloch (A-D), sú rozdelené podľa fáz 

životného cyklu (pozri obrázky 16 a 17): 

- A1-A3 Výrobná fáza 

- A4-A5 Fáza výstavby 

- B1-B5 Fáza používania súvisiaca s konštrukciou budovy  

- B6-B7 Fáza používania súvisiaca s prevádzkou budovy  

- C1-C4 Fáza konca životnosti  

- D Prínosy a záťaže mimo hraníc systému 

 

Obrázok 15 ilustruje ktoré moduly sú povinné podľa EN 15804:2019. 

 

Obrázok 15 – Ukážka EPD le of EPD for 1m3 Ytong calcium silicate blocks, valid for time limited period  

 

 

  

 
PRODUCT STAGE 
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Obrázok 16 – Life cycle stages for EPDs. EPD information is expressed in information modules, some of them are 

mandatory, some are optional  

 

Obrázok 17 – Life cycle stages and their relationship to the product, building and civil engineering work context 

Funkčný ekvivalent používaný pri LCA predstavuje kvantifikované funkčné a/alebo technické 

požiadavky na budovu alebo montovaný systém (časť stavby), ktoré sa použijú ako základ pre 

porovnanie [EN 15978]. 

Funkčný ekvivalent budovy obsahuje informácie ako 

• typ budovy 

• príslušné technické a funkčné požiadavky 

• spôsob používania (napr. obsadenosť) 

• požadovanú životnosť. 
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Príklad: 

- Nová obytná budova 

- Technické a funkčné požiadavky  

- Požadovaná prevádzková životnosť –napr. 80 rokov 

 
Funkčná jednotka je vyčíslené správanie systému produktu použité ako referenčná jednotka 
[EN ISO 14040], vzťahuje sa na danú funkciu výrobku alebo na budúce využitie budovy, zahŕňa 
funkciu, množstvo, trvanlivosť a kvalitu. 

Deklarovaná jednotka 

- sa používa namiesto funkčnej jednotky, keď nie je uvedená alebo známa presná funkcia 

produktu na úrovni budovy, alebo keď LCA nepokrýva celý životný cyklus 

- deklarovaná jednotka sa používa pre suroviny (napr. cement, štrk), ktoré nie sú priamo 

zabudované do budovy,   

- pre výrobky nešpecifické – použiteľné na rozličné druhy funkcií/použitie (betonové tvárnice, 

stavebné drevo atď..) 

Napríklad: 

• Položky/kusy - 1 tehla, 1 okno (so špecif. rozmermi), 1 osvetlovacie teleso, 1 

radiator; 

• Množstvo - 1 kg cement; 

• Dĺžka - 1 m potrubia, 1 m nosníka (s definovanými rozmermi); 

• Plocha -  1 m2 prvkov steny, 1 m2 of strešného plášťa (s defin. rozmermi); 

• Objem - 1 m3 of stavebného dreva, 1 m3 hotového betónu. 

Funkčná jednotka nie je to isté ako deklarovaná. Za špeciálnych podmienok (napr. ak má 

stavebný výrobok veľký počet možných použití v budove), môže byť použitie deklarovanej 

jednotky vhodnejšie ako funkčná jednotka. 

1.6  EKONOMICKÉ HĽADISKO (NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU ) 

Jedným z cieľov trvalo udržateľnej výstavby je tiež udržať dlhodobé celkové náklady budovy 

na čo najnižšej úrovni. Projektanti brávali do úvahy len počiatočnú investíciu (náklady na 

výstavbu) potrebné na novú stavbu. Náklady na prevádzku a demontáž na konci životnosti 

boli ignorované. V dnešnej dobe je potrebné brať do úvahy aj náklady vyplývajúce z fázy 

používania (prevádzka, údržba, opravy a pod.) a konečného využitia alebo likvidácie 
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stavebných konštrukcií a výrobkov. Toto by sa malo určiť vo fáze plánovania vo forme 

nákladov na životný cyklus (LCC) alebo analýzy nákladov na životný cyklus (LCCA).  

Náklady životného cyklu sú podľa EN 15643-4 náklady vznikajúce prostredníctvom budovy 

alebo jej komponentu počas celého životného cyklu pri plnení technických a funkčných 

požiadaviek. Náklady životného cyklu sú podľa normy ISO 15686-5 náklady na majetok alebo 

jeho časť počas jeho životnosti pri plnení prevádzkových požiadaviek. Inými slovami, 

predmetom LCC je výpočet a posúdenie stavebných nákladov, prevádzkových nákladov a 

nákladov na konci životného cyklu. Cieľom Life cycle costing (LCC) je minimalizovať náklady 

životného cyklu, zlepšiť ekonomickú efektívnosť a chrániť kapitál a hodnotu (budovy). 

Náklady na životný cyklus sú priamo spojené s výstavbou a prevádzkou budovy; tento prístup 

sa využíva najmä v stavebníctve. 

Rozdiel v používaní pojmov Whole Life Costing (WLC) a Life cycle costing (LCC) často nie je 

jasný. Celkové náklady (WLC) znamenajú ekonomické posúdenie zohľadňujúce všetky 

plánované významné a relevantné nákladové toky počas obdobia analýzy vyjadrené v 

peňažnej hodnote. Predpokladané náklady sú tie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 

definovaných úrovní vlastností, vrátane spoľahlivosti, bezpečnosti a dostupnosti (podľa ISO 

15686-5). Inými slovami, odhad celkových nákladov na nehnuteľnosť počas predpokladanej 

životnosti majetku; vrátane kapitálových, prevádzkových nákladov a nákladov po skončení 

životnosti, ktoré sa zvyčajne používajú na prezentáciu klientovi.  

 

 

Obrázok 18 – Vzťah LCC a WLC 

V praxi sa veľmi často LCC a WLC prezentuje ako jeden spoločný parameter (pozri obrázok 

20). 

Obidve metódy sa používajú na určenie nákladovo najefektívnejšej možnosti spomedzi 

porovnateľných alternatív nákupu, prevádzky, údržby a likvidácie akéhokoľvek projektu alebo 

procesov a stratégií optimalizácie nákladov v procese včasného plánovania. Rozhodnutia 

súvisia s rozhodovaním: 

- adaptovať/modernizovať existujúce technické zariadenie alebo zaobstarať nové (fáza 

investičného plánovania) 

- výber medzi alternatívnymi návrhmi (fáza projektu a výstavby) 

- výber alternatívnych komponentov (výstavba a fáza používania) 

- porovnanie predchádzajúcich rozhodnutí 
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- odhad budúcich nákladov 

 

Obrázok 19 – LCC and WLC elements according to ISO 15686-5 Building and constructed assets – Service-life 

planning – Part 5: Life-cycle costing 

 

Obrázok 20 – LCC a WLC podľa https://www.stroma.com/ 
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