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ERRATA 

6 VÝSLEDKY 

V této práci byla posouzena ražba tunelové stavby metodou NRTM. Předmětem práce 

bylo jak vlastní posuzování životního cyklu stavby, tak i odhalení příspěvku výroby materiálů 

i vlastních stavebních prací prováděných na místě výstavby. Všechny výsledky se vztahují 

k jednomu podzemnímu dílu o délce 850 m s plochou příčného řezu 13,46 m2 realizovaného 

za dobu 18 měsíců metodou NRTM. 

Tabulky 5 a 6 představují midpointové výsledky LCIA fáze studie. Jedná se o 

absolutní hodnoty vyjádřené v ekvivalentních jednotkách příslušných jednotlivým kategoriím 

dopadu. Související Tabulka 7 zobrazuje relativní zastoupení týchž skupin v každé 

midpointové kategorii. V této tabulce jsou barevně odlišeny hodnoty, jejichž podíl na 

celkových dopadech životního cyklu je minoritní (žlutá barva) a hodnoty významnější 

(červená barva).  

Tabulka 8 zobrazuje začlenění předešlých skupin do jednotlivých procesů, neboli 

skupin stavebních prací, které tvoří postup Nové Rakouské tunelovací metody. Tato tabulka 

představuje relativní zastoupení jednotlivých skupin stavebních prací. Také jsou barevně 

rozlišeny jednotlivé hodnoty, podle stejného klíče jako v případě Tabulky 9. 

Všechny procesy zmíněné ve výsledcích jsou vysvětleny v předchozích kapitolách. 

V následujících kapitolách jsou interpretovány výsledky prezentované v LCIA fázi 

podle jednotlivých kategorií dopadu. 

6.1 Úbytek minerálních surovin 

 Úbytek minerálních surovin je očekávaným 

dopadem na životní prostředí. V rámci 

betonáže i případného odtěžení rubaniny ho lze 

očekávat. Jeden tunel o délce 850 m s plochou 

příčného řezu 13,46 m2 realizovaného za dobu 

18 měsíců Novou Rakouskou tunelovací 

metodou reprezentuje kolem 3,7 kg Sb 

ekvivalentu úbytku minerálních surovin. 

Přičemž z 57,9%  je za tuto spotřebu 

zodpovědný proces Betonáže a z 23,9% 

proces Trhání. Dopady úbytku surovinových 
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zdrojů jsou v těchto skupinách stavebních prací nejvýraznější z důvodu nejvyšší spotřeby 

primárních surovin. [43]Betonáž spotřebovává jemné a hrubé kamenivo, které je těženo. 

Stejně tak je těžen vápenec a jíly jako hlavní složky výroby cementu do betonové směsi. 

Trhací práce jsou díky tunám spotřebovaných výbušnin podobně náročné na spotřebu 

dusičnanu amonného, ethyleneglycol dinitrátu, a dusičnanu sodného. [38] 

6.2 Acidifikace  

Stejné podzemní dílo reprezentuje  

8 089 kg SO2 ekvivalentu. Podobně se 

uplatňují především dvě skupiny stavebních 

prací a to Trhání z 65,9% a Betonáž z 24%. 

V procesu trhání se jedná opět o zmíněné 

složky výbušnin, tedy především soli 

kyseliny dusičné. Majoritní podíl však 

v tomto případě má skládkování odtěžené 

rubaniny. V procesu Betonáže figurují 

především emise oxidů dusíku a oxid 

siřičitý, které jsou produkovány při 

vypalování slínku ve vysokých pecích. 

 

 

6.3 Eutrofizace  

Dopady eutrofizace představuje 1 

515 kg PO4
3-

 ekvivalentu. Z 56,3% je 

eutrofizace zapříčiněna trhacími pracemi. 

Opět se jedná majoritně o vliv skládkování 

odtěžené rubaniny, kde může docházet 

k výluhu živin. V kombinaci s menším 

vlivem exploziv. Druhý největší podíl na 

této kategorii dopadu představuje z 22,9% 

Kotvení, kde jsou stěžejní emise z produkce 

betonářské oceli. Poslední skupinou 

stavebních prací je Betonáž se 17,5%. 
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Dopady způsobené Betonáží a částečně i Kotvením jsou utvářeny výrobou cementu. 

6.4 Sladkovodní Ekotoxicita  

Sledované podzemní dílo se podílí 

na kategorii dopadu Sladkovodní 

ekotoxicita 146 286 kg DCB ekvivalentu. 

Ze 70,5% tuto hodnotu reprezentuje 

Kotvení a z 28%Trhání. Dopady na životní 

prostředí z procesu Kotvení způsobuje 

výroba betonářské oceli s potenciálem 

uvolňování těžkých kovů. Z procesu Trhání 

mají negativní dopady na životní prostředí 

exploziva. 

 

 

 

6.5 Globální oteplování  

Kategorie dopadu Globální 

oteplování byla přepokládána jako stěžejní 

emisní zdroj celé NRTM. Sledované 

tunelářské dílo vydá v kategorie dopadu 

Globální oteplování v horizontu 100 let 2 

584 088 kg CO2 ekvivalentu. Procesy 

Betonáže a Trhání jsou zodpovědné za 

55,3% a 35% těchto emisí. Betonáž je 

hlavním emisním zdrojem díky cementu, 

který se na produkci oxidu uhličitého podílí 

masivně. Emise procesu trhání jsou v tomto 

případě reprezentovány skládkováním 

odtěžené rubaniny. Naopak vliv dopravy 

materiálu na staveniště a odtěžené rubaniny 

ze staveniště je v této kategorii dopadu zastoupen pouze necelými 3%. Ačkoli je obecně 

spalování fosilních paliv významným zdrojem skleníkových plynů, v tomto případě emisní 

zdroje pocházející z cementu silně převažují. 

Obr. 12 Procentuální zastoupení skupin 

stavebních prací podílejících se na kategorii 

dopadu Sladkovodní ekotoxicita 
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Kategorie dopadu globální oteplování včetně biogenního uhlíku udává mírně nižší 

hodnoty. Konkrétní pokles kg CO2 ekvivalentu na hodnotu 2 503 296 je způsoben biogenním 

pohlcováním CO2 v průběhu fotosyntézy. 

6.6 Humánní toxicita  

Nepříznivé účinky na zdraví člověka 

představuje 495 635 kg DCB ekvivalentu. 

45,4% zastupuje Betonáž, 33,9% Trhání a 

19% Kotvení. Hlavním zdrojem Betonáže je 

opět cement. Člověku nebezpečné je vlastní 

užívání, kdy v kontaktu člověka s cementem 

dochází k dermatitidám, alergiím, podráždění 

dýchací soustavy a rohovky. Stejně tak mají 

vliv na zdraví člověka i látky uvolňované při 

výrobě cementu, například dioxiny a 

kontaminace kovy. Kontaminace kovy se 

týká i procesu Kotvení zastoupeném 

výrobou betonářské oceli a opět cementem 

užívaným v cementové kotvící směsi. Proces Trhání reprezentuje výroba exploziv 

v kombinaci s menším vlivem skládkování odtěžené rubaniny. 

6.7 Mořská ekotoxicita  

Potenciál mořské ekotoxicity 

reprezentuje 773 373 661 kg DCB 

ekvivalentu. Za 69,1% emisí této kategorie 

dopadu je zodpovědný proces Trhání a za 

24,6% proces Kotvení. Hlavním emisním 

zdrojem je výroba a užívání exploziv. 

Dalšími zdroji jsou výroba betonářské oceli a 

skládkování odtěžené rubaniny. 
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6.8 Úbytek stratosférického ozonu 

Úbytek stratosférického ozonu byl za celou stavbu vyhodnocen jako téměř nulový. 

Jedná se o běžnou hodnotu. 

 

6.9 Vznik fotooxidantů  

Podzemní dílo vydá za dobu své 

realizace 745 kg C2H4 ekvivalentu. Ze 

60,9% se na této kategorii dopadu podílí 

Trhání, z 18,8 Betonáž a z 16,5 proces 

Kotvení. Nadpoloviční podíl na všech 

emisích této kategorie má skládkování 

odtěžené rubaniny z procesu Trhání. 

Z procesu Betonáže se jedná opět o 

cement a z procesu Kotvení o výrobu 

betonářské oceli. 

 

 

 

6.10 Terestrická ekotoxicita  

V poslední kategorii dopadu 

podzemní dílo produkuje 24 657 kg DCB 

ekvivalentu. Za majoritní podíl 78% 

zodpovídá proces Trhání. Očekávaným 

původcem těchto emisí je skládkování 

odtěžené rubaniny. 
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7 DISKUZE 

Na základě výsledků LCA studie jsou jako hlavní emisní zdroje Nové Rakouské 

tunelovací metody identifikovány výroba cementu, skládkování odtěžené rubaniny, výroba 

betonářské oceli a exploziva. Naopak náročnost stavebních prací provozovaných přímo 

v místě díla se ukázala jako minoritní. Spotřebovaná voda, elektřina i dieselová paliva se 

často pohybují v hodnotách pod jedno procento. Dopady na životní prostředí způsobené 

strojovou soustavou jsou rovněž zanedbatelné. 

Po vodě je beton druhým světově nejvíce spotřebovávaným materiálem [44]. Obecně 

se beton skládá z cementu, kameniva, vody a případně urychlovačů. Problémem však není 

vlastní beton, ale jedna z jeho složek, konkrétně cement. Obecně lze jednu tunu 

vyprodukovaného cementu přirovnat k 0,6-1t emisí oxidu uhličitého, světově se jedná až o 

7% celkových antropogenních emisí.  Výroba cementu je náročná na spotřebu elektrické i 

tepelné energie. Elektrická energie je využívána na mletí cementu. Tepelná energie je nutná 

pro vytápění vysokých pecí, kde probíhá vypalování slínku při teplotách kolem 1500°C. 

[45,46] 

Možnost zlepšení představuje v případě výroby cementu především náhrada paliv 

fosilních za paliva alternativní při využívání tepelné energie (platí i v případě betonářské 

oceli) [43,45,47]. Výhodnější na spotřebu tepelné energie je také výroba cementu suchou 

cestou. Oproti produkci cementu mokrou cestou totiž nevyžaduje předsušení materiálu [48]. 

 Je vhodné snížit podíl uhelné energie a nahradit ji obnovitelnými zdroji energie. 

Obecně jsou zástupným zdrojem vhodným pro spalování a vytápění pecí například odpadní 

materiály o stanovené výhřevnosti. Jednou z možností je také využití odpadního tepla 

z vytápění vysokých pecí jako alternativního zdroje energie [48,49,50]. Hlavními palivy pro 

výhřev cementářských pecí jsou obecně černé uhlí, topný olej, zemní plyn a alternativní 

paliva. V České republice se historicky s politickými režimy měnila i skladba paliv 

používaných v cementárnách. V roce 2010 se jedná téměř výhradně o alternativní paliva 

(55,9%) a černé uhlí (43,6%). Zemní plyn sice v českých podmínkách není problémovým 

zdrojem, avšak světově se jedná o drahou surovinu. Alternativní paliva jsou především tuhá 

paliva, biomasa a bioplyn [51]. V České republice se světově jako ve druhé zemi již v roce 

1961 započalo s výstavbou nového typu vysokých pecí na výrobu cementu. Inovace byly 

uvedeny ve výrobě cementu suchou cestou, vybavení disperzními výměníky tepla a také 

účinným chlazením slínku. Tato opatření přinesla snížení spotřeby tepelné energie o polovinu. 

[51] 
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Tab. 9 Relativní změna hodnot indikátorů kategorií dopadu stavby tunelu v případě 

použití cementu získaného s použitím jiného způsobu vytápění rotační pece 

Srovnávané kategorie dopadu 

Tunel 
(cement 
základní) 

Tunel 
(cement 

zemní plyn) 

Tunel 
(cement 
bioplyn) 

Tunel 
(cement 

hnědé uhlí) 

Úbytek minerálních surovin (ADP elements) [kg 
Sb-Eq.] 100% 97,70% 103% 97,60% 

Acidifikacel (AP) [kg SO2-Eq.] 100% 94,50% 101% 96,20% 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Eq.] 100% 97,30% 106% 98,60% 

Sladkovodní ekotoxicita (FAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 100% 98,80% 99% 98,80% 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-Eq.] 100% 95,60% 93,20% 100% 

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Eq.] 100% 98,30% 98,30% 98,30% 

Mořská ekotoxicita (MAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 100% 98,20% 98,50% 99,50% 

Terestrická ekotoxicita (TETP inf.) [kg DCB-Eq.] 100% 98,30% 98,30% 98,30% 

 

Při srovnání výroby cementu za využití tepelné energie ze zemního plynu, bioplynu a 

hnědého uhlí byla stanovena hodnota černouhelného cementu použitého v této studii jako 

100%. Jak se ukázalo, nejlépe pro výrobu cementu vychází jeho výroba za využití zemního 

plynu. Druhé místo v hodnocení všech kategorií dopadu na první pohled překvapivě zastává 

spalování hnědého uhlí a až poté bioplyn. Avšak v hlavní sledované kategorii dopadu 

Globální oteplování, která je ve výrobě cementu emisně nejzajímavější, je podle předpokladu 

nejvýhodnější využívání bioplynu. [49, 50] 

V případě cementu užívaného pro podzemní stavitelství může být spoluspalování 

nebezpečných odpadů při výrobě cementu problematické. Jelikož v tomto případě beton 

působí jako nosný prvek tunelu, jsou kladeny vysoké nároky na jeho vlastnosti. Spalování 

odpadů může do cementu uvolňovat nežádoucí látky, které následně narušují jak vlastnosti 

betonu, tak i vlastnosti použitých specifických urychlovačů. Výsledkem jsou například špatné 

tuhnoucí vlastnosti betonu nebo jeho praskání, což ohrožuje konstrukci celé stavby a lidské 

zdraví [23,52]. 

Beton je světově nejvíce spotřebovávaným materiálem ve stavebnictví a také světově 

využívá nejvíce primárních zdrojů minerálních surovin [46]. Jak bylo výše řečeno, v kategorii 

dopadu Úbytek minerálních surovin má beton stěžejní nároky na těžené suroviny. Hrubé a 

jemné kamenivo je však možné nahradit alternativami surovinami jako například ocelářskou 

struskou [53,54]. Ke snížení dopadů na životní prostředí dochází nejen u surovinových 

zdrojů, ale také v případě eutrofizace [55]. Pokud se jedná o vlastní složení cementu, lze 

místo tradičně vysokoteplotně vypalovaného slínku použít alternativní suroviny. Alternativní 

suroviny při výrobě cementu mohou přispět ke snížení emisí CO2 o 5-20% [45]. Portlandský 
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cement lze až v desítkách procent nahradit popílkem (HVFAC-High Volume Fly Ash 

Concrete) [47, 50]. Ne všechny studie srovnávající kvalitu běžného betonu a zeleného betonu 

z recyklátů se však shodují [43,55]. Některé předpoklady prozatím nebyly ověřeny v praxi. 

V situaci tunelové stavby by proto opět takovýto beton nemusel splňovat nároky na technické 

a fyzikální vlastnosti, protože spolupůsobit s horninovým masivem jako opěrný prvek. [15, 

23]   

 

Tab. 10 Srovnání různých typů stavebních prací v oblasti staveb infrastruktury [56,57] 

Srovnávané kategorie dopadu 
1 km štoly tunelu 

Radlická NRTM 
1 km železničního 

mostu 
1 km silniční 
komunikace 

Acidifikace (AP) [kg SO2-Eq.] 9 516 22 892 193 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Eq.] 1 784 6 176 32 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-Eq.] 3 040 102 7 736 185 54 700 

Vznik fotooxidantů (POCP) [kg C2H4-Eq.] 875 2 612 193 

 

Představu o dopadech na životní prostředí různých staveb infrastruktury znázorňuje 

Tabulka 10. Je zřejmé, nejnižší dopady na životní prostředí má že silniční komunikace. Tento 

fakt je způsoben minimálním použitím betonu. Z 93,5 % jsou jako hlavní materiály využívány 

kamenivo a asfalt. Zbylých 6,5 % zahrnuje kromě využívání betonu i další materiály, jako 

například dřevo. Za dopady na životní prostředí v kategorii Globální oteplování v případě 

silniční komunikace zodpovídá především deforestace [56]. Naopak velké potenciální dopady 

na životní prostředí má výstavba mostu, který je většinou tvořen právě betonem a to i včetně 

zábradlí [57]. Zřejmým emisním zdrojem je i v tomto srovnání jasně beton a to konkrétně 

jeho hlavní složka, cement. V současných podmínkách panujících ve stavebnictví však není 

možné od betonování ustoupit. Jedná se o hlavní využívaný materiál, který zabezpečuje 

potřebné technické požadavky a dlouhou životnost. Nutné je však uvažovat i další faktory 

ovlivňující dopravu. V případě mostů se většinou jedná o měrně krátké úseky staveb. 

Tunelové stavby umožňují zkracovat vzdálenost mezi dvěma body a současně snižují emise 

výfukových plynů do ovzduší. Naopak silniční stavby dosahují několikanásobně větších délek 

tras, než mosty i tunely. Současně je u silničních i železničních pozemních komunikací velký 

nárok na využití půdy.  
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Tab. 11 Srovnání silniční a tunelové dopravy v horizontu 100 let při průměrné zátěži 

78 000 automobilů denně [58,59,60,61,62,63] 

Srovnávané kategorie dopadu 
Doprava 

silnice 
Doprava 

tunel  
Rozdíl silniční a 

tunelové dopravy 

Úbytek minerálních surovin (ADP elements) [kg Sb-Eq.] 0,3 0,2 0,1 

Acidifikace (AP) [kg SO2-Eq.] 12 848 8 724 4 125 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Eq.] 2 986 2 026 960 

Sladkovodní ekotoxicita (FAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 30 624 20 769 9 855 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-Eq.] 5 219 500 3 544 150 1 675 350 

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Eq.] 127 750 86 505 41 245 

Mořská ekotoxicita (MAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 67 525 000 45 625 000 21 900 000 

Terestrická ekotoxicita (TETP inf.) [kg DCB-Eq.] 11 826 8 030 3 796 

 

U sledované trasy Radlické radiály bylo porovnání dopravní zatížení silniční a 

tunelové trasy v horizontu 100 let. Protože se jedná o spoj Městského a Pražského okruhu, 

byla uvažována tato vzdálenost. V případě silniční dopravy je tato trasa dlouhá 14 km. 

Průjezd celou budoucí Radlickou radiálou vzdálenost zkrátí na 10,5 km. Časový horizont byl 

zvolen z plánované životnosti tunelu, která je obecně 100 let, stejně jako u použitých 

materiálů. Reálná živostnost je však často i o desítky let delší. Zátěž dopravy 78 000 

automobilů za den byl zvolen z průměrných hodnot průjezdů automobilů soustavou tunelů 

Blanka. Tato hodnota v čase stále stoupá. [58,59,60,61,62,63]. 

Jak je z Tabulky 11 zřejmé, tunelová doprava je ekologicky výhodnější než doprava 

silniční, ačkoli se jedná o zkrácení trasy o pouhé 3,5 km. 

 

Tab. 12 Srovnání NRTM a snížení dopadů dopravy při jejím vedení kratší tunelovou 

trasou [58,59,60,61,62,63] 

Srovnávané kategorie dopadu 
Tunel 
NRTM 

Snížení dopadů 
dopravy kratší 
trasy za 100 let 

Úbytek minerálních surovin (ADP elements) [kg Sb-Eq.] 3,7 0,1 

Acidifikace (AP) [kg SO2-Eq.] 8 088 4 125 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Eq.] 1 516 960 

Sladkovodní ekotoxicita (FAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 146 285 9 855 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-Eq.] 2 584 086 1 675 350 

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Eq.] 495 635 41 245 

Mořská ekotoxicita (MAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 
773 373 

660 21 900 000 

Terestrická ekotoxicita (TETP inf.) [kg DCB-Eq.] 24 656 3 796 
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Tabulka 12 zobrazuje potenciální dopady na životní prostředí výstavby tunelové 

stavby Novou Rakouskou tunelovací metodou ve srovnání se sníženými dopady na životní 

prostředí díky provozu vedeného tunely, ne silničními komunikacemi. V tomto případě 

výstavba tunelu není ekologicky výhodná, protože benefity pro životní prostředí z vedení 

dopravy kratší trasou nepřesahují dopady na životní prostředí způsobené vlastní výstavbou 

tunelu. Avšak jak bylo již řečeno, zkrácení trasy je v případě Radlické radiály minimální. Při 

větší objížďce silniční komunikací by tato bilance již vycházela lépe. Současně je třeba 

uvažovat i jiné než jen ekologické faktory. Socioekonomické faktory výstavbu tunelových 

staveb ovlivňují rovněž. V případě Radlické radiály se jedná nejen o zkrácení trasy, ale 

rovněž o úlevu v dopravní situaci centra města. 

Srovnání s dalšími tunelářskými metodami prozatím není dostupné. Avšak Nová 

Rakouská tunelovací metoda je stále převažující metodou konvenčního tunelování. Důvodem 

je například vhodnost užití této metody do různých typů podloží nebo ekonomická výhodnost 

i u kratších úseků staveb. Například konkurenční tunelářská metoda razicího štítu TBM se 

z ekonomického hlediska uplatňuje především u staveb delších než 3-5 km o určité ploše 

příčného řezu [16,64,65]. Současně se často jedná o komunikace železniční, nebo například 

výstavba metra. Důvodem je kruhový průřez vznikající za ražebním štítem. Silniční 

komunikace mají často průřez spíše elipsovitý, protože mají několik jízdních pruhů vedle 

sebe. Pokud by se takovýto typ silniční stavby měl konstruovat pomocí TBM, tak by při 

požadované šířce komunikace docházelo ke zbytečně vysokému výrubu stavby. NRTM je 

rovněž více operativní ohledně požadovaného průřezu, kterému se lze vždy přizpůsobit. 

Razicí štít TBM je oproti tomu vždy konstruován na požadovaný průměr, který lze opakované 

použít pouze u staveb se stejnými rozměrovými požadavky. Součástí všech tunelových staveb 

je používání betonových směsí, tedy hlavního emisního zdroje. Tunelářské metody NRTM i 

TBM mají obě své výhody, je proto žádoucí mezi nimi volit nejen podle parametrů 

požadované stavby, ale i podle aktuálních podmínek, ve kterých bude tunelová stavba 

konstruována. [64] 

Možnosti snížení dopadů na životní prostředí v případě cementu nabízí také zvýšení 

biologické absorpční kapacity lesů a půd. Samozřejmostí by mělo být využívání nejlepších 

dostupných technologií. 

Neustálý nárůst tunelářské činnosti vede nezvratně k vyšším ekologickým nárokům na 

zacházení s odtěženou rubaninou. V České republice je prozatím rubanina stále klasifikována 

jako odpadní materiál a podle zákona skládkována. [66] V některých státech mimo Českou 
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republiku již však existuje možnost využít tento materiál, který se z velké části skládá 

z pevného odtěženého horninového masivu, například jako granulovaný stavební materiál 

[67]. Tohoto granulátu lze využít například jako spodních vrstev při výstavbách silničních 

komunikací, parkovišť, náspů a podobně. Udržitelnosti se tak vychází vstříc jak snížením 

dopadů skládkování, tak i snížením rizika vytěžení lomů. V současné době byly studie na toto 

téma zpracovány pouze pro tunelářskou metodu razicích štítů TBM (Tunnel Boring Machine) 

[65,68,69]. V oblasti NRTM je tedy pro další výzkum prostor. 

 

Tab. 13 Srovnání téže štoly tunelu Radlická v případě skládkovaného materiálu a bez 

skládkování materiálu 

Srovnávané kategorie dopadu Tunel 
Tunel bez skládky s 

odvozem rubaniny 20km 

Úbytek minerálních surovin (ADP elements) [kg Sb-Eq.] 3,7 3,5 

Acidifikacel (AP) [kg SO2-Eq.] 8 088 3 821 

Eutrofizace (EP) [kg PO4
3--Eq.] 1 516 954 

Sladkovodní ekotoxicita (FAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 146 285 143 108 

Globální oteplování (GWP 100 let) [kg CO2-Eq.] 2 584 086 1 885 206 

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Eq.] 495 635 448 728 

Mořská ekotoxicita (MAETP inf.) [kg DCB-Eq.] 773 373 660 616 563 698 

Vznik fotooxidantů (POCP) [kg C2H4-Eq.] 744 261 

Terestrická ekotoxicita (TETP inf.) [kg DCB-Eq.] 24 656 6 716 

 

Jak ukazuje Tabulka 13, pokud by nedocházelo ke skládkování odtěžené rubaniny, 

poklesly by potenciální dopady na životní prostředí ve všech zjišťovaných kategoriích 

dopadu. Pro odvoz rubaniny ze staveniště tunelu do prostoru jiné výstavby, kde by byl 

materiál uplatněn, byla zvolena vzdálenost 20 km. Ačkoli se navýší emise v dopravě, benefity 

z neskládkování materiálu jasně převyšují. Současně vzniknou benefity i u stavby, kde se 

rubaniny využije, neboť se v tomto případě sníží nároky na primární suroviny. 

Spotřeba betonářské oceli jako další významný vliv na životní prostředí má podobné 

energetické nároky na výrobu jako cement. Vliv na životní prostředí je tak způsoben 

především nároky na provoz vysokých pecí.  

Poslední hlavní příčinou vlivů na životní prostředí je používání trhavin. Spotřeba 

trhavin je ovlivněna několika parametry. Stěžejní parametry jsou plocha příčného řezu tunelu, 

délka díla, charakter horninového masivu, trhací vlastnosti exploziv, případně i městská 

zástavba, kdy je nutné užití opatrných trhacích prací. 
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Snížení dopadů na životní prostředí je v případě exploziv možné prostřednictvím 

zlepšení jejich trhacích vlastností [70]. 

 

Tab. 14 Problematika nejistot 

Materiálové a energetické toky Možnost nejistoty Míra nejistoty 

Spotřeba elektrické energie (MWh) nepřesný měřák malá 

Spotřeba vody (m3) nepřesný měřák malá 

Spotřeba nafty (l) nevyčerpání celé nádrže stroje malá 

Objem vyrubaného materiál (m3) není není 

Objem použitého betonu (m3) není není 

Použitá betonářská ocel (kg) není není 

Použité urychlovače (kg) není není 

Množství trhavin (kg) není není 

Pracovní stroje (životnost) porucha malá 

 

Dané parametry mohou vykazovat variabilitu mezi stavbami což z daného příkladu 

nelze nijak odhadnout. V odhadu nejistot jsem se proto zaměřila pouze na odhad nejistot 

spojených s touto případovou studií. 

Spotřeba elektrické energie má malou míru nejistoty, neboť jsou o její spotřebě vedeny 

přesné měsíční výkazy a je využívána pouze v prostoru stavby. Možnou nejistotou by 

v případě poskytnutých dat mohl být nepřesný měřák. Obdobná situace platí u spotřeby vody. 

Na přívodu vody na stavbu je instalován měřák, ze kterého byly odečítány přesné spotřeby 

odebírané vody během průběhu stavby. 

Nafta do pracovních strojů je vždy doplňována z jedné nádrže o známém stavu nafty. 

Výsledně je pro každý jednotlivý stroj vedena evidence o doplňování nádrží. Lze tedy 

monitorovat jak spotřebu nafty za jednotlivé měsíce, tak i za jednotlivé stroje. Možnou 

nejistotou v poskytnutých datech by byl nepřesný počáteční a koncový stav nafty v nádržích 

strojů. 

U dat poskytnutých o množství vyrubaného materiálu nejistota uvažovaná není. Je 

totiž nutné odstranit z prostoru stavby vždy všechen vyrubaný materiál. Rubanina v místě 

stavby nemá jiného využití. Podobně je uvažována spotřeba betonu a urychlovačů. Beton se 

na stavbě nevyužívá nikde jinde, než v prostoru tunelové trouby a těžní šachty, která je 

součástí stavby. Urychlovače tuhnutí jsou součástí betonové směsi a jejich spotřeba přesně 

odpovídá spotřebě betonu. Žádná míra nejistoty není ani v případě použité betonářské oceli, 

kdy je znám přesný počet metrů použitých kotev i kilogramů oceli, ve kterých jsou vyjádřeny 

rámy a kari sítě. Množství trhavin je přesně mapováno i pro potřeby úřadů z důvodu možného 
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zneužití. Ačkoli je spotřeba exploziv zhruba 27 tun, je přesně vyjádřena na jednotky 

kilogramů. Použití exploziv mimo prostor tunelové trouby není možný. 

Malou míru nejistoty datového souboru vykazují i pracovní stroje. Možnou nejistotou 

je porucha strojů. Jelikož stroje pracují ve velmi náročných podmínkách, možnost poruchy 

samozřejmě existuje. Díky náročným podmínkám jsou však stroje i perfektně udržovány a 

kontrolovány v pravidelných intervalech. Pokud by se zhoršily pracovní podmínky (zvýšení 

tlaku a teploty ve větších hloubkách), intervaly prohlídek a údržby se náležitě zkrátí a 

přizpůsobí. Dojde-li k poruše stroje, jedná se většinou o problém, který vyřeší kvalifikovaná 

obsluha stroje. Stroj je proto schopen pracovat po dobu, na kterou byl projektován (důlní 

stroje 6-8 let). [23] 

V současné době je datová základna ohledně stavebních prací nedostatečná. Nová 

Rakouská tunelovací metoda je ohledně dopadů na životní prostředí neprozkoumanou půdou. 

V případě tunelářských metod tedy nelze získané výsledky s ničím srovnat. V roce 2015 byla 

v Norsku provedena LCA studie tunelových staveb realizovaných vrtacími a trhacími pracemi 

[70]. Avšak soustředila se výhradně na trhací práce, spotřeby nafty a elektřiny bez zahrnutí 

primárního ostění a skládkování odtěžené rubaniny jako v tomto případě u metody NRTM. 

Jak však prokázala tato studie, spotřeby dieselových paliv a elektřiny jsou právě v porovnání 

s betonážními pracemi zanedbatelné. 
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8 ZÁVĚR 

Jedním z cílů této práce bylo posuzování životního cyklu ražby tunelové stavby 

metodou NRTM. Dalším cílem bylo zhodnotit příspěvek stavebních prací prováděných 

v místě realizace na celkových dopadech Nové Rakouské tunelovací metody. Monitoring 

metody probíhal při realizaci Průzkumné geologické štoly tunelu Radlická. 

LCA studie byla provedena zúženou formou od kolébky k bráně (cradle- to- gate). 

Výsledky studie byly následně interpretovány a diskutovány. 

Byly stanoveny hodnoty elementárních materiálových i energetických toků na vstupu 

a výstupu produktového systému Nové Rakouské tunelovací metody. Byly určeny výsledky 

indikátorů kategorie dopadu. 

Byly zjištěny podíly jednotlivých procesů, výroby materiálů a stavebních prací na 

dopadech vůči životnímu prostředí. Předním motivem studie bylo zjistit příspěvek dopadů 

stavebních prací prováděných v místě stavby vzhledem k celkovým dopadům na životní 

prostředí, které stavba produkuje. Tyto práce byly zjištěny jako minoritní emisní zdroje a pro 

zmenšení dopadů na životní prostředí je tedy třeba zabývat se upstream procesy, tedy výrobou 

materiálů. Současně byla formulována doporučení na zlepšení. Rovněž byly potvrzeny 

výhody při znovuvyužití vyrubaného materiálu oproti jeho skládkování. Z čistě ekologického 

pohledu byla zjištěna nevýhodnost Nové Rakouské tunelovací metody oproti silniční 

komunikaci u velmi krátkých úspor vzdálenosti. 

Rovněž byla zjištěna originální data pro Novou Rakouskou tunelovací metodu. 

Dalšími možnostmi výzkumu v této oblasti by bylo zmapování hlavních tunelářských 

metod pro potřeby LCA a následně touto cestou porovnat jejich dopady na životní prostředí.  
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