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STALO SE
13. dubna

Antoine Frérot
Předseda představenstva
a generální ředitel společnosti
Veolia

Sedmý ročník
konference World Water Forum v Koreji. Jak
reagovat na narůstající problémy s dodávkou
pitné vody, které by podle OSN mohly do
roku 2025 postihnout až dvě třetiny světové
populace? To bylo jedním z hlavních témat
letošního Fóra konaného v Soulu a Daegu.
V situaci, kdy jsou zdroje pitné vody čím dál
tím vzácnější, nám pomohou dosáhnout
lepších výsledků s menšími prostředky
jedině inovace. Ano, alternativy rostoucího
čerpání ze zdrojů podzemní a povrchové
vody opravdu existují. Jedním z řešení
jsou také boj se ztrátami ve veřejných a
soukromých rozvodných sítích, úspory
vody, recyklace odpadních vod a doplňování
podzemních vod prostřednictvím vsakování
nebo vstřikování. Vždy, když vytvoříme
či zdokonalíme ve spolupráci s našimi
zákazníky některou špičkovou technologii
nebo řešení, jako například pro kalifornské
Rialto nebo pro britskou firmu Thames River,
podněcujeme je zároveň k tomu, aby je co
nejrychleji šířili dál. Nastane-li souhra mezi
dobrým řízením a špičkovými schopnostmi,
můžeme nedostatku vody předejít. Všichni
musíme spolupracovat a snažit se hledat
řešení.

22. dubna se v Paříži uskutečnila
výroční valná hromada skupiny Veolia.
Z mého pohledu se jednalo o zásadní
setkání. Bylo příležitostí k seznámení všech
akcionářů s činností skupiny za poslední
rok a bylo také ukázkou způsobů, jimiž se
snažíme naplňovat přání našich zákazníků
a jejich prostřednictvím přispívat k řešení
nejvýznamnějších problémů moderní doby,
jako například zrychlující se urbanizace,
narůstající nedostatek přírodních zdrojů,
rostoucí potřeby světové populace,
ničení životního prostředí atp. V rámci
valné hromady jsou přijímána rovněž
zásadní rozhodnutí v oblasti řízení, včetně
nedávných změn složení představenstva
skupiny Veolia, díky nimž dosáhl podíl žen
v něm jedné třetiny. Do představenstva
navíc přibyli dva noví zaměstnanci, jeden
Francouz a jeden Čech, přičemž české

zastoupení činí z Veolie jednu z mála
společností z francouzského akciového
indexu CAC 40, v jejichž představenstvech
zasedá cizinec. Veolia se tak připojila
k malé skupině společností směřujících
k paritě, jež mají v úmyslu dopřát svým
zaměstnancům skutečné právo na vyjádření
a účast na strategických rozhodnutích. Je
dobře, že představenstvo, jakožto náš hlavní
řídicí orgán, co nejvíce odráží rozmanitost
nejrůznějších zainteresovaných stran, a to
především s ohledem na jejich podíl na
úspěchu společnosti.

21. května Setkání Business
& Climate Summit v sídle UNESCO. Lidstvo
je schopno vybudovat nízkouhlíkovou
ekonomiku. A nejenže je schopno: také ji
musí realizovat, nemá-li globální růst teplot
přesáhnout 2 °C a vést k nezvratnému
narušení klimatické rovnováhy. Veolia
produkuje mnoho různých řešení určených
pro zákazníky z řad měst či průmyslových
podniků. Tato řešení pomáhají získávat
nezbytnou energii z organického odpadu,
využívají lesní biomasy, vyrábí sekundární
suroviny z odpadu (což má za následek
mnohem nižší tvorbu CO2 než v případě
použití nových surovin z přírody) a zvyšují
energetickou účinnost. Jsem toho názoru, že
musíme co nejdříve omezit emise metanu,
které v posledních 20 letech tvořily 40 %
všech emisí skleníkových plynů – tedy stejně
jako oxid uhličitý! Tyto priority mají jak
pragmatický důvod (zachycování metanu
je snadnější a levnější než zachycování CO2),
tak odrážejí i to, za jaký rozsah znečištění
atmosféry je metan zodpovědný. Nicméně
žádné z mnoha řešení, která prokázala svou
účinnost při omezování emisí skleníkových
plynů, nelze masově zavést bez stanovení
pevné a stabilní ceny uhlíku na dostatečně
vysoké hodnotě cca 30−40 eur za tunu CO2 .
Jen tak totiž může znečišťování vyjít dráž
než čistá produkce. Bez finanční motivace
klimatickou bitvu nikdy nevybojujeme,
bude-li však existovat, naděje na vítězství
stále žije.
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Dále v čísle:

AUTOŘI
Emily Reichert

Zakladatelka a generální
ředitelka Greentown Labs
v Bostonu
Emily, která se dlouhodobě zabývá
inovacemi, založila v roce 2011
největší americký inkubátor pro ekologické technologie. Po absolvování
MIT pracovala na nejrůznějších
pozicích v oblasti výzkumu a vývoje,
rozvoje podnikání a provozu. Jako
provozní ředitelka Warner Babcock
Institute for Green Chemistry
v letech 2008 až 2011 se podílela na
transformaci tohoto start-upu na
udržitelnou výzkumnou a vývojovou
společnost v oblasti snižování dopadů chemických produktů na životní
prostředí.
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Francis Demange
Fotoreportér
Tento fotograﬁcký samouk se dal záhy
na dráhu fotoreportéra a v roce 1992
vstoupil do agentury Gamma. Jeho
neustále se vyvíjející činnost odráží
přechod od čistého zpravodajství ke
specializaci na vybraná aktuální témata,
kterým se Francis komplexně věnuje
v současnosti. Ohniskem jeho práce jsou
vždy lidé, ať už se jedná o zhroucení
Sovětského svazu, či tsunami, letectví
a kosmonautiku a hlubiny džungle,
nebo třeba infekce v nemocnicích, či
dobrodružství vědy. Lidé jako odraz
prostředí, v němž žijí.

Šéfredaktor
Scott Edwards
Senior viceprezident pro komunikaci společnosti
Veolia North America

Inovace provázejí lidstvo od objevu ohně až po nejmodernější letadlo
poháněné výhradně sluneční energií (o němž se mimochodem
dozvíte více právě v tomto vydání). Thomas Alva Edison, slavný
vynálezce mnoha užitečných věcí – jako třeba fonografu, žárovky
či kinematografu –, kdysi prohlásil, že jeho snahou je zjistit, co svět
potřebuje, a pak to vynalézt. Ve věku myšlenek, informací, technologie a spolupráce soukromého a veřejného sektoru tento proces někde
na zeměkouli probíhá v podstatě v každém okamžiku.
Obrovské množství technologií a rychlost, jakou lidstvo tvoří,
nicméně bere dech. Spolu s tím, jak se prolíná environmentální
odvětví s inovacemi, nastupují čím dál odvážnější myšlenky. Kdo
se stane Leonardem da Vincim, Marií Curie nebo Markem
Zuckerbergem technologií pro životní prostředí? Nebo jimi nebudou
jednotlivci, ale rovnou celé týmy spolupracujících géniů? A co nám
jejich činnost přinese?
Bez ohledu na to, jaká se nakonec budoucnost ukáže být, bych se nijak nedivil, kdyby za zásadními myšlenkami umožňujícími vytvořit
lepší a příjemnější svět stáli moji kolegové z celého světa nebo naši
zákazníci. Přeji vám příjemné čtení a inovování.

April Kelly
Ředitelka programu OpX v Odboru
ochrany životního prostředí
newyorské radnice
Díky svým více než desetiletým
zkušenostem z oblasti vodohospodářství
a nakládání s odpadními vodami, které
získala především ve vodohospodářské
komisi města Springﬁeld ve státě
Massachusetts, má dnes April na
starosti zavádění špičkových provozních
norem v rámci odboru ochrany životního
prostředí newyorské radnice. Po
dokončení bakalářského studia v oboru
environmentálního plánování a geograﬁe
na univerzitě v Maine a následném
magisterském studiu věd o Zemi na
University of Massachusetts se její další
kariéra točí okolo provozního zlepšování
vodárenských a kanalizačních zařízení.

Publikace Veolia (38, avenue Kléber – 75116 Paříž – Francie)
 Vedoucí vydání: Laurent Obadia. Hlavní editor: Nathalie Cottard. Šéfeditoři: Anne Béchiri, Étienne Collomb. Šéfredaktor: Scott Edwards.  Obrazoví redaktoři: Laure Duquesne, Gilles Hureau. 
S příspěvky od: Claire Billon-Galland, Dominique Boizeau, Laurence Duick, Gerald FitzGibbon, Ludivine Houssin, Eva Kucerova, Philippe Langenieux-Villard, Dinah Louda, Éric Lesueur, Mathilde Nithard,
Pauline Verron. Copyright: Červenec 2015. ISSN: 1761-4996.  Fotograﬁcká knihovna Veolia: Francis Demange, Philippe Eranian, Olivier Guerrin, Christophe Majani d’Inguimbert. Rebecca Blackwell/Ap/
SIpa, Chris George, Getty Images/Flickr RF, Heri Juanda/Ap/Sipa, Johnny McClung, Bryan Spear, David Muscroft/Rex/Sipa, Renault Russia, Paul Sakuma/Ap/Sipa, Sipany/Sipa, SEEG, Tony Avelar/Ap/Sipa,
fotograﬁe na str. 10 poskytl KHNP, Robert Wallace/Corbis.

Připravil Bords de Loir  Art Director: Jean-Jacques Farré. Editorský tým: Guillaume Frolet, Hubert Kernéïs, William Mengebier. Infograﬁka, ilustrace a ilustrace Mr V: Mariette Guigal
a Marion Dionnet. Ilustrace na obálce: Isabel Espanol. Koordinace: Sylvie Roussel. Vedoucí produkce: Caroline Lagaillarde.  Vytiskl mezinárodní mutaci: STIPA  Balení, třídění a zásilky
mezinárodní mutace: Staci. 
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NOVINKY
Vážný problém
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s kvalitou vody

Rozbil jsi to,
kdo to zaplatí?

Může se prosím přihlásit majitel Tichého oceánu?
Přestože je význam ekosystémů a biodiverzity pro
život lidí uznáván téměř všude na světě, odpověď
na otázku, jak narušené ekosystémy obnovit a kdo
by se o to měl postarat, stále není jasná. Určení
odpovědnosti, podpora společných řešení, nalezení
politické vůle – to vše jsou aspekty, jimž byla věnována
pozornost na mezinárodní konferenci pořádané
v Národní akademii věd v americkém Washingtonu,
kterou podpořil Institut Veolia. Na příkladech
americko-mexického partnerství při obnově
pohraničních oblastí nebo rehabilitaci indonéských
mangrovových porostů lze ilustrovat inovativní
přístupy k dosahování udržitelnosti.

Celá jedna třetina obyvatel zeměkoule může být do roku
2050 vystavena rizikům souvisejícím se znečištěním vody.
Vyplývá to ze studie, kterou pod názvem „The murky future
of global water quality“ (Kalná budoucnost světové kvality
vody) společně vydali International Food Policy Research
Institute a Veolia. První globální studie tohoto druhu provádí
extrapolaci dopadů neustálého nárůstu obsahu dusíku a fosforu
ve vodě na celém světě v závislosti na různých scénářích
ekonomického a klimatického vývoje. I v nejoptimističtějších
variantách docházejí její autoři k závěru, že svět kráčí cestou
rychlého snižování kvality vody. Největší dopady nekvalitní
vody na zdraví lidí, hospodářský rozvoj a ekosystémy nastanou
v chudých zemích, v nichž jsou již dnes úrovně znečištění
nebezpečně vysoké. Studie volá po lepší mezinárodní
spolupráci v oblasti udržitelných městských, průmyslových
a zemědělských řešení s cílem zabránit hrozící krizi.

Poselství městům
Mají-li být městské vodohospodářské systémy schopny ﬁnancovat svou
modernizaci a vyrovnat se s aktuálními i budoucími problémy v oblasti zdrojů,
budou muset realizovat zásadní investice a zavádět účinnější metody tvorby
cen a zdaňování. Takové je alespoň poselství obsažené ve zprávě OECD:
„Water and cities: ensuring sustainable futures“ (Voda a města: jak zajistit
udržitelnou budoucnost), vydané v rámci 7. ročníku konference World Water
Forum. Ve zprávě se zdůrazňuje, že při zavádění disruptivních technologií
a řešení je třeba brát ohled na místní podmínky.

PL ANETA srpen/září 2015

V krátkosti:
Elektronický odpad: příležitost
v hodnotě 52 miliard dolarů.
V roce 2014 byl podle zprávy
Univerzity OSN vyhozen
rekordní objem 41,8 milionu tun
elektrických a elektronických
zařízení (EEE*). Toto analytické
centrum OSN zároveň
uvádí, že přibližně jen jedna
šestina tohoto materiálu byla
řádně recyklována. Zpráva
odhaduje hodnotu vyhozeného
elektronického odpadu na
52 miliard dolarů a zároveň
upozorňuje na možné nebezpečí,
které pro lidské zdraví
představují v nich obsažené
toxické látky jako například
olovo, rtuť, kadmium, chrom
a chlor-ﬂuorované uhlovodíky
(CFC).
*EEE - v zásadě jakékoli zařízení
obsahující baterii nebo elektrický kabel

Více než tři miliardy uživatelů webu!
Celkové množství uživatelů webu překročilo podle Internet World Stats koncem loňského roku třímiliardovou
hranici. Počet 3 035 749 340 uživatelů představuje 42,3 % světové populace, přičemž v rozmezí let 2000 a 2014
bylo dosaženo 741% růstu. Oblastí s nejvyšším podílem uživatelů je Asie (45,7 %). V letech 2000–2014 tam tempo
růstu dosáhlo 1112,7 %, v tomto parametru však zaostává Asie za Blízkým východem (3303,8 %) a Afrikou (6498,6 %).

Tekutá hodnota: Cena oceánů
vyčíslena na 24 bilionů
dolarů. Světové oceány ročně
vyprodukují zboží a služby
v hodnotě 2,5 bilionu dolarů,
což je řadí na sedmou příčku
největších světových ekonomik.
Tvrdí to alespoň nová zpráva
vydaná společně organizacemi
WWF, Boston Consulting Group
a Global Change Institute. Ve
zprávě nesoucí název „Reviving
the Ocean Economy“ (Oživení
hospodářství v oceánech) je
na základě přímých výstupů
v oblasti zdrojů, jako jsou např.
lov ryb, obchod a doprava,
celková hodnota oceánů
odhadována na 24 bilionů
dolarů. Toto číslo se ale drží
dosti při zemi, neboť nezahrnuje
obtížně měřitelné příspěvky,
jako například větrnou energii.
„K ochraně této cenné
celoplanetární hodnoty před
hrozbami pocházejícími
od přírody i lidí je potřeba
bezodkladně zavést udržitelnější
formy její správy a také
realizovat nutné investice.“

Nepál: rychlá reakce Veolie
Do 48 hodin od prvního z katastrofálních zemětřesení, která letos zasáhla Nepál, byl na cestě do hlavního města Káthmándú společný
tým nevládních organizací Solidarités International a Médecins du Monde. K přesunu posloužilo letadlo vypravené krizovou
jednotkou francouzského Ministerstva zahraničí. Den poté následovalo 3,15 tuny vybavení. Jeho součástí bylo i zařízení pro úpravu
vody, které poskytla Nadace Veolia. Šlo o jednotku Aquaforce 500 schopnou dodávky a uchovávání 15 l pitné vody na osobu a den
pro populaci čítající 500 až 2000 osob. Cílem je umožnit zásobování mobilních zdravotnických center v okrese Sindhupalchowk
a na severozápadě Káthmándú, kde se nacházelo epicentrum zemětřesení. „Voda je naprostá priorita, je dokonce důležitější než jídlo,“
poznamenává logistický specialista organizace Solidarités International Christopher Chamagne.
srpen/září 2015 PL ANETA
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Odvrácená tvář plastů

Musíme to vyřešit
V České republice Veolia zavedla
nové metody nakládání s použitými
elektronickými a elektrickými
zařízeními, které jsou šetrnější
k životnímu prostředí. Společnost
nedávno uzavřela partnerství
s neziskovou organizací Trianon,
která se zabývá tříděním a recyklací
v nich použitých materiálů. Kromě
ochrany životního prostředí vedlo
toto řešení k vytvoření pracovních
míst pro hendikepované osoby
a zároveň pomáhá snižovat vysokou
nezaměstnanost v tomto regionu.

Úsporná inovace:
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jak dosáhnout lepších výsledků
s menšími náklady

V krátkosti:
Největší nezávislá irská
elektrárna na biomasu
(County Mayo), jejímž
vlastníkem je společnost
Mayo Renewable Power,
bude v příštích 15 letech
provozována společností
Veolia. Hodnota kontraktu je
450 milionů eur.

Významný čínský hráč
v oboru výroby hnojiv,
společnost LiuGuo Chemical,
si vybral společnost Veolia,
aby provedla modernizaci
jeho čistírny průmyslových
odpadních vod v provincii
An-chuej. Aktuální smlouva
v hodnotě 60 milionů eur
navazuje na předchozí
kontrakt v objemu 30 milionů
eur uzavřený v roce 2012,
jehož předmětem byl
dvacetiletý provoz čistíren
odpadních vod.
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Ekologické vozidlo Renault Logan sedan,
původně zamýšlené jako nízkonákladový model
určený pro rozvíjející se trhy, se od spotřebitelů
dočkalo tak obrovské přízně, že se díky němu
základní řada vozidel Dacia stala nejrychleji
rostoucí značkou na západoevropském trhu. Jde
o jeden z nejlepších příkladů disruptivní růstové
strategie známé jako „úsporná inovace“, v níž se
spojuje omezené využívání vzácných zdrojů
s vyšší užitnou hodnotou, lepší jakostí a vyšší
dostupností produktů. Dalšími příklady jsou třeba
akce společnosti Unilever zaměřené na omezení
spotřeby energie a zastavení produkce odpadů
v 500 výrobních podnicích značky po celém
světě, crowdsourcing nápadů na vývoj produktů
mezi zákazníky maloobchodního řetězce Auchan
nebo strategie Planet21 skupiny Accor spočívající
v zavádění udržitelných forem fungování jejích
hotelů po celém světě.

Inovační

DUCH

Předmětem firemní soutěže „VIBE 2015“ byly
inovativní myšlenky schopné pozitivně ovlivnit
efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost.
Z celkem 41 projektů z celého světa byly jako
nejlepší vybrány následující: ENVIOS – omezení
použití chemických reakčních činidel v čistírnách
odpadních vod od severoamerické společnosti
Hydrex; THaMAPAS – získávání energie a živin
v čistírnách odpadních vod od Veolie Německo;
WemSys, IT platforma pro sběr, integraci, analýzu
a vizualizaci dat o využívání vody a energie
pocházející ze Severní Ameriky. Tři vítězné projekty
získaly investiční financování inovací určené pro
jejich rozvoj a uplatnění v rámci koncernu Veolia.

Do světových moří a oceánů se
dostane 200 kg odpadních plastů.
A nikoli za den, ani za hodinu, nýbrž
za sekundu. Koncentrovaný obrázek
tohoto vážného celosvětového
problému nabízí Středomoří, křižovatka
socioekonomických a kulturních oblastí.
Letos v březnu se setkaly zainteresované
strany z deseti středomořských
národů, aby posoudily, jaké praktické
a dlouhodobé akce lze podniknout
k omezení množství odpadů proudících
do moře, a narušujících tak jeho životní
prostředí. Sponzorem konference byla
Zdroj: UNEP
Nadace Veolia.

Nezapomínejme na metan
Společně s pokračujícími přípravami na
mezistátní setkání, které se uskuteční
koncem roku v Paříži a jež má za cíl
projednat možná řešení k omezení
emisí skleníkových plynů*, se zvedá
mnoho hlasů upozorňujících na to, že
je třeba věnovat náležitou pozornost
i jednomu často opomíjenému, ale
přesto škodlivému skleníkovému plynu:
metanu. Tato hlavní složka zemního
plynu má sice kratší životnost než CO2 ,
avšak pro světové klima představuje
zpočátku mnohem větší hrozbu,
protože daleko účinněji pohlcuje
teplo a způsobuje ohřívání atmosféry.
Veolia Institute je spolupořadatelem
předběžného konferenčního hovoru,
který by měl v listopadu přivést
pozornost k opatřením na kontrolu emisí
metanu ze zdrojů, jako je zemědělství,
ropa, plyn a skládky.
*Konference COP21 se uskuteční ve dnech
30. 11. – 11. 12.

„Inovace je
to, čím se lídr
liší od svých
následovníků.“

Steve Jobs (1955–2011)
(Tajemství inovací Steva Jobse, 2001)
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Na vlně
Veolia získala osmiletou
smlouvu na řízení
zásobování pitnou vodou
62 obcí v metropolitní oblasti
peruánského hlavního
města Limy, v nichž žije
více než jeden milion
osob. Nabídka společnosti
Veolia klade důraz na
chytrá řešení zajišťující
kvalitu vody a omezení
úniků z vodovodního řadu.
Zahrnuje také odstupňované
ceny pro domácnosti,
příležitosti pro integraci
pracovních sil a podporu
zrychleného rozvoje
inovativních projektů.
Tento kontrakt v hodnotě
450 milionů eur patří
k největším ve Francii.

Důvěryhodný

expert
Společnost Korea Hydro & Nuclear
Power Co uzavřela s Veolií tříletou
smlouvu na dodávky vody a zajištění
čištění odpadních vod ve svém
závodě Kori Division, což je největší
korejská jaderná elektrárna.
Zařízení vybavené osmi reaktory
zajišťuje výrobu více než třetiny
veškeré elektřiny z jaderných zdrojů
v zemi, a pokrývá tak potřeby
osmi milionů obyvatel. Smlouva je
uznáním špičkových schopností
skupiny Veolia v oblasti úpravy vody
a bezpečnosti v jaderných zařízeních,
což dokazují rovněž kontrakty
uzavřené společností ve Francii
a Japonsku.
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Inkubátor

sociálního podnikání

Dobré vztahy s místním obyvatelstvem, zapojení do
hospodářského a společenského rozvoje regionů, provoz
podložený dlouhodobými smlouvami a poslání služby
veřejnosti: oblasti, v nichž skupina Veolia dosahuje nejvyšší
odbornosti, jsou živnou půdou inovací, a to především
v oblasti kruhové ekonomiky. To vše dále obohacuje úzká
spolupráce s důležitými sociálními organizacemi působícími
v terénu, k nimž patří například Élise (podnik zaměřený na
sběr papíru a sociální integraci) či PIMMS (zprostředkování
různých služeb a informační místa) ve Francii nebo Grameen
Veolia Water v Bangladéši. S cílem dále posílit publicitu
i opakovatelnost tohoto přístupu a zlepšit jeho strukturování
vytvořila Veolia koncem loňského roku podnikatelský
inkubátor. A jaká je jeho hlavní myšlenka? Nabídnout
platformu, v jejímž rámci by sociální partneři mohli vést nové
start-upy disponující novými myšlenkami nebo rozvíjející
se podniky. V jeho programu nalezneme témata jako:
podnikatelské školení, propojení s průmyslovým a finančním
ekosystémem, hlavní cílové skupiny, definice ekonomického
modelu atp. První sociální start-upy budou vybrány v září
2015 na základě výběrových řízení vypsaných zatím v Mexiku
(Mexico City) a ve Francii (Lyon). Prostřednictvím své dceřiné
společnosti Innove se Veolia snaží katalyzovat dění a pomáhat
při zpřístupňování své odbornosti začínajícím společnostem.
Tento projekt podporují kvalitní partneři včetně specialistů
v oblasti sociálního podnikání jako přední světová síť
sociálních podnikatelů Ashoka či Institut pro inovace a sociální
podnikání (IIES) francouzské manažerské školy ESSC a také
místní úřady snažící se o sociální a hospodářský rozvoj.

Dokonalé dodržování
předpisů na ochranu
životního prostředí,
35 milionů dolarů úspor
a nová partnerství
s ekonomicky
znevýhodněnými lokálními
podniky – to všechno
pomohlo Veolii získat
desetileté prodloužení
smlouvy na provozování
dvou čistíren odpadních vod
v americkém New Orleans
v hodnotě 122 milionů dolarů.
Veolia poskytuje v tomto
městě své služby už od roku
1992 a masivně se zapojila do
jeho obnovy po katastrofě
způsobené řáděním
hurikánu Katrina. V nedávné
době spolupracovala
společnost s Tulane
University na přeměně
zanedbaných městských
mokřin na cypřišový les.

V krátkosti:
V rámci svého ambiciózního programu modernizace
má vláda státu Gui-nea-Konakry v úmyslu rozvinout,
zlepšit a posílit kapacity
a kvalitu energetické
infrastruktury v zemi.
V souvislosti s tím získala
Veolia čtyřletou smlouvu
v hodnotě 11,3 milionu
dolarů na zajišťování služeb
správy energií pro společnost Électricité de Guinée
(EDG).
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Ve svém žebříčku
nejinovativnějších
zemí světa, který
vychází každoročně
již od roku 2007, se
agentuře Bloomberg™ podařilo nalézt globální vzorec
pro inovace, který
jsou společnosti
a vlády schopny
napodobit.
V grafu vidíte žebříček 10 nejúspěšnějších zemí vycházející z míry inovací
zjištěné agenturou
Bloomberg ve 200 různých regionech
a suverénních
státech.
První místo obsadila Jižní Korea, zatímco Spojené státy se
propadly na šestou
příčku (v roce 2013
byly první). Mezi
padesáti nejlepšími
pak Čína obsadila
22. pozici. Toto
hodnocení nicméně
opomíjí důležité,
avšak těžko vyčíslitelné údaje týkající
se vládních regulačních opatření, která
mohou přijímání
nových myšlenek
jak podpořit, tak
i potlačit. V tomto
směru před námi
stojí nový úkol.

Bloomberg 2015
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Zdroj: Údaje společnosti
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z následujících zdrojů:
Světová banka,
Mezinárodní měnový
fond, Světová organizace
duševního vlastnictví,
Americký úřad pro patenty
a ochranné známky, OECD
a UNESCO.

Hodnocení vychází z inovační kapacity jednotlivých zemí.
Je založeno na šesti následujících parametrech: výdaje
na výzkum a vývoj vyjádřené jako procentní podíl na HDP
• přidaná hodnota výrobního sektoru per capita • počet
špičkových technologických společností • procento
absolventů magisterských studijních programů, kteří
pokračují v terciárním vzdělávání • počet pracovníků ve
výzkumu na milion obyvatel • počet podaných
patentových přihlášek na milion obyvatel a na milion
dolarů investovaných do výzkumu a vývoje.
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Jak se rodí inovace?
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Emily Reichert a Laurent
Auguste debatují o svých
názorech na věc.
Uvnitř znalostní společnosti, v níž je počet podaných patentových přihlášek
měřítkem budoucího bohatství, tkví hodnota firem v jejich schopnosti inovovat.
A to nejen v oblasti technologií, ale i z hlediska organizace a řízení společnosti.
Podívejme se na tuto problematiku zblízka.

Emily Reichert

Laurent Auguste

Generální ředitelka
Greentown Labs

Výkonný viceprezident společnosti
Veolia pro inovace a trhy

Absolventka MIT. V roce 2014 se
stala laureátkou ceny „Women
to Watch“ (Ženy, jež se vyplatí
sledovat) udělované časopisem
Boston Business Journal. V roce
2011 založila v massachusettském
Cambridge společnost, kterou
sama označuje za „největší
inkubátor čistých technologií
v USA“. Projekt Greentown
Labs, který v současnosti sídlí
v Somervillu, se od té doby dále
rozrostl a sídlí v něm 46 podniků
vytvářejících ekvivalent
170 pracovních míst na plný úvazek
a 95 míst pro stážisty.

Absolvent techniky École
Centrale de Lyon zahájil svou
kariéru v rámci Veolie na
postu oblastního manažera ve
francouzském Béthune, následně
otevíral pobočku v Šanghaji
a měl na starosti obchody
v Severní Americe. V roce 2013
se stal ředitelem Divize inovací
a trhů a jeho úkolem je rozvíjet
marketing skupiny a vést oblast
výzkumu a vývoje s cílem zrychlit
rozvoj aktivit a obchodních
modelů Veolie.
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Jaká je podle vás a vašich zkušeností
deﬁnice inovace?
Emily Reichert / Prostřednictvím
inovace se vytváří řešení, které doposud
neexistuje. Vyžaduje zcela nový pohled
na problematiku. Inovátor vybočuje
z tradičního uspořádání a hranic, jak je
v současnosti vnímáme. Inovátor vidí řešení,
jaké si my ostatní nedovedeme představit.
V Greentown Labs vídávám podnikatele,
kteří se vydávají do neznáma a prošlapávají
cesty k řešení nejpalčivějších problémů
světa v oblasti energií a životního prostředí.
Altaeros Energies je start-up působící
v našich laboratořích, který se zabývá
vývojem větrných turbín určených pro velké
nadmořské výšky. Jde o turbíny spojené
s héliovými balony plujícími kilometr nad
zemským povrchem, jejichž úkolem je
zajišťovat spolehlivý a levný zdroj energie
pro ostrovy a odlehlé oblasti, které jsou
v současnosti plně závislé na naftě.
Laurent Auguste / Inovace je především
o tom, jak umožnit vznik něčeho, co se
jeví jako nemožné. Počínaje základními
potřebami jde o nalezení řešení
umožňujících překonat či obejít překážky.
V reálném světě mají tyto překážky
především podobu růstu populace
a vyčerpávání přírodních zdrojů. Inovace
hraje klíčovou roli při naplňování našeho
hesla: „Pečujeme o světové zdroje.“

Co máme na mysli, říkáme-li, že je
něco inovativní nebo že je ta která
společnost inovativní?
E. R. / Podnikatelé, jež vídám kolem sebe
v Greentown Labs, jsou ztělesněním inovace
– je na nich patrná skoro až dětská zvědavost
a nechuť akceptovat stávající hranice. Často
si půjčují nápady a přizpůsobují je potřebám
jiných oborů. Inovativní společnosti se
samy neustále mění, což není nic snadného,
neboť při tom narušují stávající produkt
nebo službu a riskují naprosté fiasko.
Během přeměny start-upů ve zralé firmy je
podstatné uchovat něco z této start-upové mentality, především pak schopnost
riskovat, jež je tak vlastní zakladatelům, kteří
nemají co ztratit.

„Otevřenost je
klíčem k inovaci.
Z hlediska
infrastruktury
to znamená
fyzickou
otevřenost
prostorů
a podněcování
vzniku co
nejpřínosnějších
‚srážek‘.“
Emily Reichert

„Inovace je
především
o tom, jak
umožnit vznik
něčeho, co
se jeví jako
nemožné.“
Laurent Auguste

L. A. / Společnost musí být zcela otevřená
a musí v ní panovat svobodný duch. Znamená
to také, že se musíte nechat vést vášní
a dlouhodobým odhodláním přinést světu
nová řešení. Musíte rovněž přijímat chyby
a selhání, protože jsou nedílnou součástí
procesu objevování. Inovace nicméně nekončí
u dobrého nápadu. Chcete-li inovovat, nestačí
mít jen ty nejlepší technologie. Musíte být
také prostřednictvím průmyslového využití
a distribuce know-how schopni přetavit je do
hmatatelných výsledků, které fungují a mají
nějaký reálný dopad. Značná část funkčních
inovací se odehrává v oblasti chytrého využití
technologií a ve schopnosti dosáhnout změn.
Úspěch inovativních internetových společností
z velké části vycházel z možností, jež nabízel
dosažený technologický pokrok. V oblastech
působení Veolie musíme bedlivě sledovat
případné posuny v chování a obchodních
modelech – jako například posun k ekonomice
služeb upřednostňující odlišné využití zdrojů.

Jaké jsou nezbytné složky inovace?
E. R. / Klíčem k inovacím je otevřenost.
Z hlediska infrastruktury to znamená fyzickou
otevřenost prostoru a podněcování vzniku
co nejpřínosnějších „srážek“. Z hlediska
kulturního jde o otevřenost pracovního
prostředí podporující spolupráci a nové
myšlenky. A konečně musí být součástí
koktejlu také otevřenost vůči potenciálnímu
selhání.
L. A. / Abyste mohli nalézt nové způsoby,
jak věci dělat, musíte v sobě mít především
určitou pokoru a snažit se vidět měnící se
svět. Pak také musíte být ochotni vybočit
z uzavřeného myšlení a osvobodit se od všech
technických a strukturních překážek, v nichž
býváme často uvězněni. Nové oblasti inovace
a nejvyšší potenciál nalézáme na místech,
kde se potkávají různá prostředí (průmysl,
města, organizace atp.) a oblasti činnosti.
Abychom je ale mohli realizovat, musíme je
nejprve vyzkoušet. Přesně z těchto důvodů
upřednostňujeme ve Veolii nejprve dokonale
definované projekty malého rozsahu, které
lze otestovat v reálném prostředí a teprve po
ověření funkčnosti následně rozjet v širším
měřítku.
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••• Inovace bývají tradičně považovány za
největší motor růstu. Vzhledem k mnoha
úspěšným příběhům ze Silicon Valley
se někteří odborníci, jako například
spoluzakladatelé platební služby PayPal
Peter Thiel a Max Levchin, domnívají,
že inovace se v dnešním světě nacházejí
„někde na hranici mezi hlubokým úpadkem
a vymřením“. Co si o tomto provokativním
výroku myslíte?
E. R. / Nejvíce ze všeho mne trápí, že se projekty
nezaměřují na zásadní témata naší doby, která
inovace potřebují nejvíce. Musíme podněcovat
naše nejlepší absolventy v oblasti vědy, techniky
a obchodu, aby se vydali touto náročnější, ale
zároveň z dlouhodobého hlediska slibnější
cestou. V Greentown Labs se nám podařilo
vybudovat vstřícné prostředí spolupráce
umožňující podobně naladěným podnikatelům
inovovat v měřítkách, která mají skutečně
globální parametry. Jedna z našich společností,
Promethean Power Systems, je start-up, který
vytvořil první systém chlazení mléka na
světě vhodný pro použití v místech s častými
výpadky v dodávkách elektrické energie, což je
charakteristické například pro venkovské oblasti
Indie. Tento systém je v současnosti instalován
v téměř 100 indických vesnicích, kde farmářům
pomáhá omezovat růst škodlivých bakterií
a zvyšovat objem prodaného mléka. A to je jen
jeden z mnoha příkladů našich úspěchů.
L. A. / Souhlasím s Emily, že je třeba se zaměřovat
na nejvýznamnější problémy a příležitosti. A jsem
Thielovi s Levchinem za jejich názor vděčný.
Náš svět často potřebuje pořádně zatřást, aby
se probudil, a myslím, že to bylo jejich cílem
– vytvořit výzvu, která donutí lidi zastavit se
a uvažovat.

Co je příčinou občasné pomalosti a nízké
efektivity inovačních snah? (Co je úplně
paralyzuje a proč?)
E. R. / V Greentown Labs spolupracujeme
s mnoha velkými korporacemi, které se snaží
navázat kontakt s otevřenými inovacemi
a poučit se z kultury naší start-upové komunity.
Klíčovými překážkami stojícími v cestě inovací,

PL ANETA srpen/září 2015

s nimiž se setkáváme nejčastěji, jsou odpor ke
změnám, malá otevřenost a neschopnost přijímat
rizika. Přestože na úrovni vedení společností
panuje v současnosti nálada nakloněná
otevřeným inovacím, v prvním sledu je i nadále
překážkou mentalita obtížně přijímající inovace
vymyšlené jinde. Za svou kariéru jsem se
mnohokrát setkala s velkými společnostmi,
v nichž byly nové nápady rutinně odsuzovány
k zániku, protože „už přece byly vyzkoušeny
před dvaceti lety“. K dalším problémům patří
nedostatečná infrastruktura schopná podpořit,
živit a ověřovat nové myšlenky, a také pobídky
a odměny bývají častokrát svázány s již
existujícími produkty či službami.
L. A. / Z hlediska inovací je nejsložitější zvládnout
fázi vzniku nových myšlenek, což lze metaforicky
označit jako setí, a pak také fázi „sklizně“, kdy je
třeba si mezi jednotlivými projekty vybrat. Ve
Veolii s jejím decentralizovaným uspořádáním
přicházejícím do styku s mnoha lokálními
prostředími musíme udělat všechno pro to,
abychom dokázali vyhledat a popularizovat
nejlepší postupy, a to jak interně, tak mimo
samotnou společnost. Náš program Otevřených
inovací (Open Innovation), v jehož rámci funguje
Urychlovač inovací Veolia (viz str. 44) je veden
duchem otevřenosti. Zároveň jsme také spustili,
v první fázi zatím v Lyonu a v Mexiku, inkubátory
sociálního podnikání a doufáme, že se s pomocí
jedinečné sítě skupiny Veolia postupně rozšíří do
celého světa. Snažíme se o dlouhodobý pohled
s konzistentním a vytrvalým přístupem.

Jaký význam má v rámci procesu inovací
řízení, vedení a strategie?
E. R. / Nemám pocit, že by inovace šlo řídit.
Tvorba je od přirozenosti proces a její výsledky
vymezují hranice možného. Vedení schopné
podněcovat inovace jim dopřává dostatek času
a prostoru. Je nutné jít inovacím z cesty a umožnit
přijímání rizik. A nezbytné je rovněž, aby byl
vůdce schopen přijmout také určitý neúspěch.
Věřím, že dobrý vůdce by měl v oblasti inovace
definovat požadované výstupy a umožnit
zaměstnancům, aby jich za jeho podpory a vedení
•••
dosáhli.

„Klíčovými
a nejčastějšími
překážkami
stojícími
v cestě inovací
jsou odpor ke
změnám, malá
otevřenost
a neschopnost
přijímat
rizika.“
Emily Reichert

„Opravdu
věřím v sílu
interakcí
mezi různými
prostředími
a oblastmi
činnosti
mimo tradiční
hranice.“
Laurent Auguste

••• Inovace je rovněž „otázkou lidských zdrojů“
a motivace. Jaké pobídky lze vytvořit,
abychom si udrželi nejproduktivnější
výzkumníky a inovátory?
L. A. / Je pochopitelně nutné pro inovátory
pobídky vytvořit, podle mne však největší
uspokojení vynálezce vychází z toho, že vidí, jak
se jeho myšlenky mění ve skutečnost. Co může být
lepšího, než když vidíte svou vlastní myšlenku, jak
se prosazuje a dosahuje výrazných výsledků?
E. R. / Obecně vzato potřebují nejproduktivnější
inovátoři ke své činnosti prostor, podporu
a flexibilitu ze strany svého pracovního prostředí.
To mimo jiné znamená: nabízet příležitosti
k neomezené interakci s ostatními inovátory;
odměňovat zaměstnance za přijímaná rizika i za
důležité dosažené milníky; budovat prostředí,
které připouští chybu a v němž je chyba rovněž
přijatelným výstupem; za odměnu nebo pro
podnícení myšlení překračujícího běžné limity
umisťovat zaměstnance do alternativních prostředí
(na rozdíl od klasických kancelářských buněk), jako
jsou například start-upové inkubátory; nabízet „čas
na googlování“ umožňující pracovat na nových
myšlenkách, kdy nehrozí žádný trest ani tlak.

Co bude podle vás nejvýznamnější inovací
v příštích 10 nebo třeba 50 letech?
E. R. / V následujících padesáti letech projde
proměnou náš vztah k energii. Již dnes začínáme
mnohem lépe rozumět energii, již využíváme
doma a v podnikání, a zlepšení stávající
energetické účinnosti tudíž představuje snadno
dosažitelný a lákavý cíl. Jsem přesvědčena,
že nejvýznamnější inovace se v budoucnu
odehrají v oblasti výroby, distribuce, využití
a ukládání energie. Jde o vzrušující oblast s takřka
neomezenými příležitostmi pro postupné
i disruptivní inovace. V Greentown Labs budujeme
celosvětové středisko inovací jako aktivní součást
tvorby této budoucnosti a určování směru debaty.
L. A. / Opravdu věřím v sílu interakcí mezi
různými prostředími a oblastmi činnosti mimo
tradiční hranice. V těchto meziprostorech
a nově se objevujících prostorech čekají na své
využití obrovské zdroje. V tomto smyslu existuje
velký potenciál interakcí mezi oblastí vody,
energie a surovin. Tento úhel pohledu osvětluje
reorganizaci skupiny Veolia s ohledem na možnost
přesáhnout jednotlivé tradiční oblasti podnikání
prostřednictvím mezioborové interakce.
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Inkubátor zasvěcený energii
> Greentown Labs je inkubátor umožňující podnikatelům řešit velké problémy
v oblasti energií, jimž musí svět čelit v důsledku nárůstu světové populace
a nedostatku zdrojů nutných pro pokrytí rostoucí poptávky. „K řešení
tohoto problému je třeba nalézt nové způsoby produkce a spotřeby energie
za minimalizace dalších škod vůči našemu životnímu prostředí,“ říká Emily
Reichert, generální ředitelka Greentown Labs. „Jsme přesvědčeni, že
podnikatelé jsou schopni inovací a nalézání řešení umožňujících vypořádat
se s tímto problémem, poskytneme-li jim správné nástroje, sítě a podporu.“
Greentown Labs, sídlící v Somervillu v americkém státě Massachusetts,
necelých šest kilometrů od centra Bostonu, nabízí přes 3000 m 2
prototypových laboratoří a sdílených kancelářských prostorů, společnou
obráběcí a elektrotechnickou dílnu, možnost zapojení do rostoucího
společenství podnikatelů v oboru energií a čistých technologií i nejrůznější
akce a programy pořádané přímo v areálu, které umožňují start-upům rychle
rozvíjet své sítě a společnosti.

srpen/září 2015 PL ANETA
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New
York

Pokud to dokážeme tady…
Proces změn v jedné z největších
vodárenských rozvodných sítí
na světě
Prostřednictvím svého inovativního modelu Peer Performance Solutions
(smlouva o spolupráci založená na výkonnosti a řízení projektu) uzavírá
Veolia partnerství s městy po celé Severní Americe s cílem zlepšit služby,
snížit náklady a podpořit řízení změn. Nikde jinde není rozsah problému –
a také prokazatelný výsledek – lépe patrný než v New Yorku.

PL ANETA srpen/září 2015

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Město New York má
v úmyslu optimalizovat
výkonnost svých rozvodů
vody a kanalizační sítě, zvýšit
produktivitu a snížit náklady.

> Pomoci městskému Odboru ochrany
životního prostředí (DEP) naplnit cíl stát se
„nejbezpečnější, nejefektivnější, nejúspornější,
nejodolnější a nejtransparentnější
vodárenskou sítí v zemi.“

> Partnerství založené na průkopnickém přístupu (smlouva
typu PPS), těsná spolupráce se zaměstnanci DEP zaměřená na
hledání možných zlepšení.
> Smlouva typu PPS doposud přinesla 98 milionů dolarů
opakovaných ročních ﬁnančních výnosů z nalezených zlepšení.

srpen/září 2015 PL ANETA
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Spolu s tím, jak
se New York připravuje
na vstup do pátého století své
existence, se ti, kdo zodpovídají za
jeho stárnoucí infrastrukturu, otevírají
experimentům v oblasti inovativních
přístupů. Newyorský Odbor ochrany
životního prostředí (zkráceně DEP)
je průkopníkem v oblasti projektů
partnerství soukromého a veřejného
sektoru. V prvním projektu svého
druhu spojil své síly s Veolií a představil
iniciativu „OpX“ (Operational Excellence
– provozní excelence) zaměřenou na
provozní zlepšení v rámci obrovského
vodovodního a kanalizačního systému.
Iniciativa OpX vychází z modelu
„Peer Performance Solutions“ (PPS)
společnosti Veolia, v němž se snoubí
svět poradenství s tradičním provozem
a údržbou. Klient, tedy DEP, si v jeho
rámci zachová své zaměstnance,
stejně jako plnou odpovědnost za
provoz sítí a dodržování zákonných
požadavků. Veolia pak vůči DEP funguje
jako spolupracovník, přináší odborná
doporučení a nese spoluodpovědnost
za zvyšování výkonnosti, přičemž její
odměna je navázána na jejich úspěšnou
realizaci.

Model, v němž je větší část odměny
pro Veolii navázána na výkonnost
a skutečné výsledky a Veolia v něm
„jde s kůží na trh“, omezuje rizika pro
veřejnost a zajišťuje vyčíslení a udržení
úspor. Výborné výsledky, jež městu
New York program OpX přináší, stejně
jako oboustranně výhodný charakter
tohoto novátorského přístupu si rychle
získávají pozornost i jinde: smlouvy
o spolupráci soukromého a veřejného
sektoru již existují v pěti z 50 největších
severoamerických měst*.

Velké otázky
„Takovýto netradiční způsob uvažování
však zpočátku v New Yorku nenacházel
jednoznačnou podporu,“ poznamenává
finanční ředitel newyorského Odboru
ochrany životního prostředí Steve
Lawitts. „Naši terénní pracovníci mají
značné zkušenosti a zpočátku byli
k představě, že je třeba přivést někoho
zvenčí, dost skeptičtí.“
Přístup založený na výkonnosti a nová
role rovněž vedly k určitým změnám
na straně Veolie, jak uvádí Gerald
FitzGibbon, PE, pod jehož vedením
se spolupráce s DEP odehrává. „Byli
jsme přesvědčeni, že dokážeme nalézt
příležitosti k úsporám, ale proto, že šlo

Hlavní údaje
9 milionů obyvatel
836 000 odběratelů vodovodních
a kanalizačních služeb
6 000 zaměstnanců DEP
19 vodojemů a 3 nádrže
3,7 miliardy litrů špičkové pitné
vody denně
4,5 miliardy litrů odpadních vod denně
3,8 miliardy dolarů – roční investiční
výdaje a provozní rozpočet DEP
17 miliard dolarů – investiční plán DEP
na roky 2015 až 2025

o první takto rozsáhlé a komplikované
partnerství veřejného a soukromého
sektoru, potřebovali jsme si s klientem
vyjasnit podrobnosti implementace.
New York byl pro nás svého druhu test.“
Newyorské systémy rozvodu pitné vody
a kanalizace patří k nejrozsáhlejším
a nejsložitějším na světě. Více než
11 000 km vodovodního a přes
•••
12 000 km kanalizačního řadu musí

„Naši terénní pracovníci mají značné zkušenosti
a zpočátku byli k představě, že je třeba přivést někoho
zvenčí, dost skeptičtí.“
Steve Lawitts
Finanční ředitel newyorského Odboru ochrany životního prostředí
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Newtown Creek v Brooklynu je největší ze 14 newyorských čistíren odpadních vod.
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•••
každodenně obsloužit potřeby devíti
milionů obyvatel. Pitná voda v New Yorku,
vyhlášená svou kvalitou, k odběratelům
putuje prostřednictvím sítě vodojemů
a nádrží o rozloze větší než 5000 km 2 ,
která sahá až do vzdálenosti 200 km
od metropole. Připadá vám 4,5 miliardy
litrů odpadních vod hodně? Tak to je
přesně objem, který musí denně vyčistit
14 městských čistíren odpadních vod.
„Veškeré údaje, s nimiž zde pracujeme,
jsou v miliardách,“ dodává ředitelka
programu OpX April Kelly a poukazuje
přitom na rozdíl oproti středně velkým
městům, jako například Springfield ve
státě Massachusetts, kde pracovala před
svým příchodem do New Yorku. „Tam jsme
denně dodávali 120 milionů litrů vody. To
je množství, které proteče Delawarským
akvaduktem za hodinu a půl,“ dodává
s poukazem na 130km podzemní přivaděč
a zároveň nejdelší souvislý tunel na světě,
který ze severních oblastí státu New York
městu zajišťuje polovinu jeho spotřeby
pitné vody.

Vyhrnout si rukávy
Díky výborné spolupráci týmů Veolia
a DEP se program OpX již začíná vyplácet.
Zaměřil se na široké spektrum cílů, včetně
efektivního využití zdrojů a materiálů,
zvýšení efektivity pracovníků, lepší výběr
výnosů, posílení podpůrných služeb
DEP a důrazu na rozvoj fi remní kultury
založené na reálných údajích a datech
o výkonnosti.
April Kelly si pochvaluje přístup týmu
společnosti Veolia na začátku spolupráce
se zaměstnanci DEP, který pomohl
překonat většinu počátečního odporu.
„Ať už máme v závodě jakýkoli problém,
třeba odvod odpadních vod, zaměstnanec
Veolie si vyhrne rukávy a řekne svým
protějškům: ‚Tak se na to podíváme.‘ Je
těžké být v opozici, když máte proti sobě
někoho, kdo je opravdu odhodlán s vámi
spolupracovat při hledání odpovědí, a ne
vám jenom říkat, co máte dělat.“
PL ANETA srpen/září 2015

Program OpX v akci
87 různých iniciativ v oblasti úpravy, měření
a nákupu vody a odpadních vod
98 milionů dolarů: opakovaný roční ﬁnanční
přínos u nalezených zlepšení
Cílové roční úspory: 10,8 % (jako podíl
na rozpočtu pro rok 2011)
15 let: nárůst cen vodného (2,97 %) nejnižší
od roku 2001

Fáze programu OpX
Newyorský program OpX je
4,5leté partnerství mezi DEP a Veolií
1. fáze (6 měsíců): listopad 2011 – květen 2012
Provozní analýza všech provozních zařízení
a administrativy v rámci DEP
Nalezení >100 možných oblastí úspor
Implementace rychle dosažitelných změn
2. fáze (4 roky): červenec 2012 – červen 2016
Implementace cca 90 iniciativ v rámci
celého odboru
Úspory vyplývající z vyšší efektivity
a generování výnosů
Smlouva mezi DEP a Veolií založená
na výkonnosti

Dodává, že motto programu OpX – „I to
nejlepší lze dále zlepšovat“ – je uznáním
toho, že i ti nejlepší se mohou vždy naučit
něco nového a zlepšovat se. „DEP je
světová špička a naše týmy jsou na svou
práci oprávněně hrdé. Veolia, jako globální
společnost, nicméně dokázala přinést
nové myšlenky, které již někde jinde viděla
fungovat, a její zaměstnanci je dokázali
spojit se zkušenostmi a know-how našich
týmů s cílem dosáhnout maximálních
výsledků.“

Trvalé výsledky,
nadšené reakce
V okamžiku, kdy do konce
čtyřapůlletého programu OpX zbývá
poslední rok, již dokázaly Veolia a DEP
nalézt řadu opatření, která přinášejí
opakované každoroční provozní
úspory a dodatečné výnosy v objemu
přesahujícím 100 milionů dolarů, což
výrazně přesahuje původní očekávání
na straně DEP.

Motto programu OpX – „I to nejlepší lze
dále zlepšovat“ – je uznáním toho,
že i ti nejlepší se mohou vždy naučit něco
nového a zlepšovat se.
Steve Lawitts k tomu poznamenává,
že hodnota společných zkušeností
obou partnerů se projevila zejména
prostřednictvím iniciativ, jako je výměna
26 000 velkokapacitních vodoměrů,
která v rámci programu přináší výrazné
finanční výsledky. „Program výměny
jsme zahájili ještě před příchodem
Veolie, ale až oni nám ukázali, jak to
provést daleko efektivněji se zaměřením
na typy měřidel, která mají tendenci
k záznamům nižších než skutečných
hodnot, takže jsme je mohli vyměnit jako
první, a maximalizovat tak naše výnosy.“
V posledním roce programu se
zaměříme na zlepšování udržitelnosti
DEP, což v praxi znamená, že odbor
bude pokračovat v tom, co Veolia
započala, i potom, co partnerský tým
ukončí svou činnost. „Prostřednictvím
programu OpX jsme dosáhli zvýšení
odpovědnosti a výměny informací,
takže kdokoli v podniku může sledovat
výkonnost při dosahování cílů,“ říká
Steve Lawitts. „S pomocí společnosti
Veolia jsme zavedli kontroly výkonnosti
a vybudovali v lidech povědomí o našich
cílech, způsobech měření dosažených
pokroků i o metodách adaptace v
situacích, kdy se ukáže, že příslušné
opatření nefunguje podle plánu. Tyto
přínosy přetrvají dlouho po skončení
společného programu s Veolií. A říci, že
jsme díky tomuto programu dostali za
své peníze odpovídající protihodnotu, je
slabé slovo.“

Kromě toho, že bylo možné ušetřené
prostředky z programu OpX použít na
krytí neodkladných potřeb, mohl díky
nim DEP navrhnout tři roky po sobě
nižší než obvyklé zvýšení poplatků za
dodávky vody. Nárůst ve výši 2,97 %
plánovaný pro příští rok je nejnižší
za posledních 15 let, a to navzdory
probíhajícím neodkladným investicím.
Úspěchy programu OpX přitáhly
pozornost i dalších newyorských
odborů, které zaujaly výsledky DEP jako
například lepší nákupy či využívání
strategických zdrojů. Dotazy na program
OpX přicházejí rovněž od organizací
zodpovědných za rozvody vody
a kanalizace v jiných městech. (Nedávná
oborová konference o programu
OpX-Veolia nesla název „Město, kde
vodoměry nikdy nespí“.)
Ale pravděpodobně největšího ocenění
se úspěchům programu OpX dostalo
ze strany samotného města: v červenci
2014 se program objevoval na hlavní
stránce webu newyorského starosty
s úmyslem pochlubit se úspěchy
a podnítit obdobné kroky v oblasti
úspor a zlepšování procesů i v dalších
městských odborech.
Nebojte se o informace podělit
s ostatními.
http://www1.nyc.gov/site/forward/innovations/
projects.page
*New York, Winnipeg, Manitoba; Washington, D.C.;
DeKalb County, Georgia; Pittsburgh; Akron, Ohio;
Los Angeles.
srpen/září 2015 PL ANETA
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Chile
Jen si představte všechny ty lidi

Vydá-li jeden obraz za tisíce slov, jak obrovská
musí být hodnota trojrozměrného portrétu
celého města na dvacet let dopředu, který
vizualizuje ukazatele kvality života?

Bavilo by vás
sledovat budoucí život ve
vašem městě s ohledem na vývoj
příměstské dopravy a využití městských
zelených ploch? Pozorně si na straně
29 prostudujte barevný počítačový
graf, který je výsledkem inovativní 3D
grafické platformy1, kterou vytvořil tým
francouzských společností 2 . A jaký je její
účel? Pomoci úředníkům a městským
plánovačům přijímat urbanistická
rozhodnutí a informovat o nich veřejnost.
3D simulátor udržitelného města je
PL ANETA srpen/září 2015

geografický informační systém postavený
na obrovském objemu doposud
nikdy neintegrovaných údajů o městě
pocházejících ze soukromých i veřejných
zdrojů a lze jej využít k porovnání dopadů
technologií a různých možností při
plánování na klíčové ukazatele. Kromě
schopnosti modelovat a vizualizovat
města budoucnosti je pravděpodobně
jeho největším přínosem možnost ovlivnit
rozhodnutí, která mají přímý dopad na
•••
obyvatele.

O co jde

Cíle

Veolia řešení

> Usnadnit urbanistické
plánování.

> Zlepšit schopnost předpovědi a optimalizovat
dopady komplexních urbanistických rozhodnutí.
> Pomoci občanům pochopit dopady a význam
aktivního zapojení do procesu rozhodování.

> 3D simulátor – Santiago Des3aDo – uvedený do
pilotního provozu v Santiagu de Chile, který ukazuje
vlivy různých rozhodnutí při plánování a který zároveň
zlepšuje rozhodovací proces a pomáhá zvyšovat
angažovanost občanů.

srpen/září 2015 PL ANETA
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Viva mañana
Simulátor byl představen letos na jaře
na setkání městských, regionálních
a státních zaměstnanců v Santiagu de
Chile, v němž je uveden do pilotního
provozu. V rámci této prezentace byly
předvedeny dopady na skutečný
městem navržený projekt a z něj
plynoucí výhody: zakrytí magistrály
táhnoucí se napříč Panamerickou
dálnicí, která protíná a rozděluje
historické centrum města.
PL ANETA srpen/září 2015

„Simulátor představuje nejmodernější městská řešení
v oblasti infrastruktury a služeb i jejich přínosy pro zlepšení
chodu města a obecně i prostředí pro život. Jde rovněž
o výkladní skříň francouzské nabídky v oblasti udržitelných
měst vytvořenou společnostmi na základě výzvy zveřejněné
na internetu.“

Pomocí 3D modelu bylo možné zobrazit
dopady projektu na 11 klíčových
ukazatelů 3 . Například ukazatel „hustota
města“ zobrazuje rozmístění populace
a staveb na mapách, a lze tak porovnat
současnou situaci i potenciální změny
při využití různých technických
řešení. Dopady zavedení tramvají nebo
systému sdílených kol na mobilitu
v rámci Santiaga nebo spuštění systému
recyklace vody na fungování města lze
porovnat podle stavu před a po zvolení
určité varianty. K dispozici je rovněž
srovnání výkonnosti s jinými městy
srovnatelné velikosti.

Éric Lesueur
Generální ředitel, 2EI@Veolia

Hlavní údaje
120 schůzek francouzských a chilských týmů
100 zohledněných ukazatelů
33 km2 budov vymodelovaných ve 3D
25 000 polygonů (jednotky 3D informace)
80 potenciálních řešení zahrnutých do systému
Údaje ze simulačního projektu
„Santiago Des3aDo“

„Globální
města mají nyní
k dispozici metodu
i optimalizovanou
nabídku, která jim
umožní fungovat
šetrně, efektivně
a příjemně.“

„Santiago Des3aDo je z technologického
hlediska opravdu úspěch. Vytvořili jsme
miliony datových souborů a zkombinovali
jsme tyto informace pro všechny strany
zainteresované v projektu. A následně
jsme si je v reálném čase prohlédli,
a předvedli tak francouzské řešení pro
udržitelná města.“

„Santiago se rozhodlo
využít simulátor
pro projekt zakrytí
městské magistrály,
která rozděluje město
po fyzické i sociální
stránce.“

„Santigao Des3aDo
je komplexní
nástroj, který
spojuje celkový
přehled cílů a cílené
geograﬁcké či
tematické činnosti.“

Mariano Efron

Laurent Bouillot

Laurent Vigneau

Antonio Frausto

Ředitel oddělení
společnosti Artelia pro
regionální rozvoj a mobilitu

Předseda představenstva a generální ředitel
společnosti Siradel

Architect
AS.Architecture-Studio

Architekt/urbanista
Arte Charpentier

Měníme vizi
Tento plánovací nástroj má nejrůznější
přínosy. Městští úředníci a plánovači
v Santiagu nyní mohou jasně nasimulovat,
jaký vliv budou mít různé kombinace
rozhodnutí na městskou krajinu. Jak
by zvýšení rozlohy zelených ploch
v centru ovlivnilo zásobování vodou?
Co by znamenala konsolidace města
pro fungování dopravy a jak by vzrostla
spotřeba energie? Jakou optimální
strategii zvolit k obnově městského centra,
jak zvýšit hodnotu nemovitostí anebo jak
bojovat proti sociálním nerovnostem?
Vedoucí představitelé Santiaga však míří

ještě výš a v platformě spatřují prostředek
k převratné změně komunikace se
sedmi miliony obyvatel metropolitní
oblasti. V rámci kampaně zaměřené na
vyšší zapojení veřejnosti bude občanům
simulátor zpřístupněn na městském
webu, a budou si tak moci zobrazit 3D
informace podle svého hodnocení stavu
města. Prostřednictvím sjednocení všech
informací o potenciálních projektech do
všeobecně přístupného a pochopitelného
formátu přispívá 3D simulátor
k transparentnosti a lepšímu pochopení ze
strany veřejnosti.

1
Nástroj je výsledkem zakázky francouzského
Ministerstva zahraničního obchodu pod záštitou
projektu Vivapolis s cílem podpořit export
francouzského know-how v oblasti udržitelných měst.
2
Partnery 3D simulátoru udržitelného města jsou
následující společnosti: Artelia, Veolia, AS. Architecture-Studio, Arte Charpentier Architectes a Siradel.
3
Jedenáct klíčových ukazatelů: hustota města,
kulturní identita, hospodářství a zaměstnanost,
prostředí k životu, přírodní rizika, příroda ve městě,
zdroje, mobilita, bezpečnost, kvalita městského života,
konektivita.
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Několik tweetů, jež poslala Carolina Toha, starostka
Santiaga, v průběhu prezentace simulátoru Santiago
Des3aDo konané 21. dubna 2015.

Carolina Toha
@carolinatoha

Zakrýt magistrálu, která je v současnosti považována
za překážku, a udělat z ní městský park, novou oblast
v centru nabízející kvalitní veřejný prostor.

Carolina Toha
@carolinatoha

Projekt Vespucio západ bude podzemní. Je
nepřijatelné vytvořit příkop mezi čtvrtěmi. Ze stejného
důvodu je nutno zakrýt také centrální magistrálu.

Carolina Toha
@carolinatoha

Severní brána na průsečíku centrální magistrály a řeky
Mapocho se změní v nový městský uzel nabízející
služby a veřejné prostory.

Carolina Toha
@carolinatoha

Spolu s tím, jak získáváme další a další výstupy
3D simulátoru, měříme i dopad zakrytí magistrály
a vybudování parku.
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Navzdory své zdánlivé křehkosti
představuje letoun Solar
Impulse pohybující se ve výšce
8500 metrů výzvu fosilním
palivům. Tento gigantický pták
o hmotnosti většího auta se
spotřebou jako malý skútr sviští
vzduchem poháněný výhradně
elektrickou energií z baterií
nabíjených pomocí solárních
článků. Solar Impulse, první
solární letadlo schopné létat
v noci, je dítkem švýcarského

vědce a dobrodruha Bertranda
Piccarda, který se proslavil
svým nonstop obletem
světa v horkovzdušném
balonu. Tento vytrvalostní
zázrak je produktem inovací,
které umožnily letounům
Solar Impulse 1 a 2 pokořit
řadu rekordů. Fotoreportér
Francis Demange zachytil
pro budoucnost nejdůležitější
momenty počínaje prvním
letem a konče pokusem o oblet

Jasná hvězda

Solar
Impulse

GALERIE

zeměkoule, který Bertrand
Piccard společně s pilotem
Andrém Borschbergem zahájili
na konci března. Ukáže
tento odvážný čin využívající
kombinace ekologických
technologií a obnovitelné
energie směr pro budoucí vývoj
letectví? Na tuto otázku odpoví
teprve čas. Prozatím Solar
Impulse přinejmenším dokazuje,
že zdroje skrývající se v lidské
mysli jsou nevyčerpatelné.

7. července 2010. Křídlo pokryté 12 000 fotovoltaických článků splývá se sluncem. Po jeho západu jsou čtyři elektromotory poháněny energií uloženou v bateriích. Po 26 hodinách Solar
Impulse dokázal, že je možný nepřetržitý let bez jediné kapky fosilních paliv.

Miláček slunce

GALERIE
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Přípravy na let do neznáma „Sluneční armáda“ shromážděná ve švýcarském Payerne krátce před odletem do Abú Dhabí, startu a cíle 35 000 km dlouhého obletu planety. Každá část pilotního vybavení
byla vytvořena na míru se stejným důrazem na vysokou kvalitu a za využití analýz a testů prováděných v nepřetlakovém simulátoru kabiny. Více informací: www.solarimpulse.com

GALERIE
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Na křídlech špičkové technologie Průsvitný trup jednomístného letounu je vyrobený z uhlíkových kompozitů lehčích než papír. Nízká hmotnost letounu, životně důležitá pro úsporu energie, vyžaduje
od pilota při provádění každého manévru neustálou pozornost a předvídání značné setrvačnosti letadla.

GALERIE
34/35

Příběh Solar Impulse je rovněž
příběhem setkání dvou nadšenců:
Bertranda Piccarda, psychiatra
a pokračovatetele dlouhé rodinné
tradice výzkumníků, a Francise
Demangea, fotoreportéra toužícího
zachytit významná dobrodružství
lidí a vědy. Model revolučního
letounu byl svými autory představen
v roce 2003 v Ženevě. A fotograf
u toho nemohl chybět. „Okamžitě
jsem tomuto vizionáři, který si sám
vytyčil cíl dosáhnout nemožného,

Francis Demange,
zobrazení vize

nabídl své fotograﬁcké služby,“
vzpomíná. Vzlet Solar Impulse
se kryl s přechodem Francise
k svobodnému povolání poté, co
uzavřel své sedmnáctileté působení
v agentuře Gamma. Když obdržel
pozvání dokumentovat vývoj
letounu Solar Impulse, okamžitě
se této naděje na svobodu chopil
a začal dobrodružství prožívat
po svém: spontánně a jednoduše
při zapojení svých samostatně
nabytých schopností ovládat
expozici, clonu a kompozici. Ukrytý
v hangáru, na vzletové dráze či
v plném světle, Solar Impulse začal
prostřednictvím jeho objektivu

odhalovat svou tvář. Francis
Demange se do dobrodružství
cele ponořil a projektu věnoval
svou nekonečnou energii
a vytrvalost: „Během simulovaného
72hodinového letu, který André
Borschberg absolvoval s cílem ověřit
svou odolnost a soustředění, jsem
fotografoval každé dvě hodiny. Na
výsledku je dobře patrný postupující
vliv únavy.“ Od té doby se letadlo
díky Francisovým fotograﬁím
mnohokrát ocitlo v ohnisku zájmu
médií. Fotograf je odhodlán
podporovat technologickou
a environmentální výzvu v podobě
Solar Impulse až do konce.

Již od svých prvních krůčků na
poli fotoreportáže se Francis
Demange věnoval výjimečným
tématům. Byl svědkem rozpadu
SSSR i experimentů v rámci
projektu Biosphère 2, jako
například výkonů letounu
Hydroptère zkonstruovaného
Alainem Thébaultem, a jeho oči
přitom nikdy neztratily svou
pozornost a zvědavost. Před
stiskem spouště rád naslouchá
a pozoruje, aby následně
mohl ve své tvorbě zachytit
své ústřední téma – lidské
osudy. Pravidelně přispívá do
francouzských magazínů jako
například Paris Match,VSD
a Le Figaro Magazine i do řady
evropských periodik.
www.francisdemange.net

Bio
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Lepší řešení,
lepší budoucnost
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Kromě řešení konkrétních
potřeb v oblasti ekologie

inovace
rovněž podněcovat

může

rozvoj nových způsobů

uvažování
o malých i velkých
problémech. Je spirála

nových myšlenek
schopna vyřešit
nejnaléhavější problémy,
jež naši planetu trápí dnes
i v budoucnosti?
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Kreativní ředitel společnosti Bionic
Yarn, zpěvák Pharrell Williams,
se spojil se značkou džín G-Star
RAW a společně uvedli kolekci,
která využívá recyklované materiály
vytažené z moře a dostala název
„RAW for the Oceans“. Vlákna
a látky získávané z plastových lahví
následně slouží k výrobě špičkové
džínoviny.

rozměrů, že na jejich řešení
nebude mít lidstvo sílu? A jak
se jako lidé můžeme spojit,
abychom nalezli lék pro naši
churavějící planetu?

38/39

Otevřená
mysl
Změna
klimatu. Urbanizace.
Degradace vodních zdrojů.
Odlesňování. Vyčerpávání
přírodních zdrojů. Ztráta
biodiverzity. Pokud je něco
hrozivějšího než seznam
závažných environmentálních
problémů naší planety, pak je
to jejich zdánlivá neřešitelnost.
Dosáhnout uzavření celosvětové dohody o snížení emisí
skleníkových plynů, a zabránit
tak globálnímu oteplení o více
než 2 °C? Vytvořit strategie
pro udržitelná města, v nichž
bude v roce 2050 bydlet sedm
z deseti lidí? Zajistit přístup ke
zdrojům čisté a bezpečné vody
miliardě lidí, která jej v současnosti postrádá?
Čím dál šířeji akceptovaná
představa daně, kterou si náš
vztah k životnímu prostředí vybere v hospodářské a humanitární oblasti, motivuje aktivity
politiků, podniků a komunit.
Objevují se nové obory a trhy,
přičemž inovace přinášejí
nové ekologické technologie
schopné recyklovat a ukládat
odpady a předcházet jejich
vzniku.
Otázka nicméně zůstává:
dosáhly již problémy v oblasti
životního prostředí takových

„Sledujeme vývoj kruhového
ekonomického modelu,
v němž jsou přední společnosti
hybatelem inovací v oblasti
designu produktů, vývoje
přístupů zahrnujících produkty
a služby i nových metod
získávání materiálů.“
ZAKLADATELKA NADACE
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ELLEN MACARTHUR,
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION

Inovativní technologie
mohou nepochybně sehrát
svou roli. Důmyslné mozky
nacházejí způsoby, jak zajistit
zachycování, opakované
využití a odpovědné využívání
vody, energie a odpadů.
Textilka Bionic Yarn, patřící
laureátovi ceny Grammy
Pharrellu Williamsovi,
vytvořila džínovou kolekci
s názvem „RAW for the Oceans“
vyrobenou z recyklovaného
plastu sebraného z oceánu
(a ušetřila tak při její výrobě
vodu). Díky technologii lze
využít celulózu pocházející
ze zbytků po sklizni kukuřice,
dříve vyvážených na skládky,
a přetvořit ji na pokročilá
biopaliva. Společnost
Southwest Airlines vyrábí
z 80 000 recyklovaných
kožených leteckých sedaček
tašky, boty a míče.
„Sledujeme vývoj kruhového
ekonomického modelu,
v němž jsou přední společnosti
hybatelem inovací v oblasti
designu produktů, vývoje
přístupů zahrnujících
produkty a služby i nových
metod získávání materiálů,”
Kromě přímého řešení
konkrétních problémů
v oblasti životního prostředí
dokážou tyto nesčetné nové
technologie generovat rovněž
•••
další přínosy v podobě

Cíl: nulové odpady
Inovace a nové myšlenky
v oblasti nakládání s odpady
se šíří velice rychle a také je na
čase. Světová banka odhaduje,
že objem nově vytvořených
pevných odpadů se do roku
2100 ztrojnásobí a dosáhne
11 milionů tun za den. Ve
snaze vypořádat se s tíživými
fyzickými a hospodářskými
dopady se města a společnosti
snaží hledat partnery, kteří jim
pomohou nalézt odpovědi na
jejich problémy a vyrovnat se
s ambiciózními cíli v oblasti
životního prostředí.

Pryč jsou doby, kdy se
ve smlouvách na odvoz
odpadů definovaly objemy
v kilogramech. Odpad
jako takový vlastně začíná
mizet, neboť je čím dál více
považován za zdroj energie
a druhotných surovin.
Proměňuje se rovněž role
společností zabývajících se
odpadovým hospodářstvím.
V těchto firmách vznikají
stále nová inovativní řešení
a uzavírají se partnerství se

zákazníky s cílem vytvářet
společné hodnoty a pomoci
jim dosahovat strategických
priorit.
„Nové výzvy a omezení,
jimž naši zákazníci čelí, si
vynutily proměnu naší role,“
říká Pascal Peslerbe, ředitel
divize Environmentální
servis společnosti Veolia
ve Francii. „Naši zákazníci
po nás čím dále častěji
požadují přímou spolupráci
při hledání řešení problémů
a dosažení konkrétních
výstupů pro určité zásady.“
Dobrým příkladem je
průmyslový podnik Danone,
který využívá podporu
Veolie při realizaci svých
zásad environmentální
kruhové ekonomiky
spočívajících v kompletním
využití podnikových
odpadů na energii nebo
druhotné suroviny. „Danone
s námi při naplňování
svých cílů spolupracuje

a naší společnou snahou
je omezení ekologické
stopy jejich produktů, jako
jsou např. plastové lahve
od nápojů nebo kelímky
od jogurtů,“ říká Pascal
Peslerbe. „Společně s jejich
týmy pracujeme na tom, jak
odpad proměnit ve zdroj
druhotných surovin pro
jejich výrobu. Obě naše
organizace spolupracují na
určitých úrovních, včetně
běžného provozu, výroby,
nákupu a podnikové
strategie. Naše role se zde
změnila z poskytovatele
služeb na partnera.“
Dodává rovněž, že se
vztahy začínají měnit také
u zákazníků z řad měst.
„V současnosti městům
a obcím ve Francii nabízíme
možnost nazvanou ‚New
Collect‘, která řeší široké
spektrum jejich problémů.
Spolupracujeme s nimi
při snaze pochopit jejich

priority a následně jim na
míru navrhnout a realizovat
balík opatření, která jim
budou vyhovovat.“ Jako
příklad můžeme uvést třeba
strategie dobrovolného
sběru, vozidla s nulovými
emisemi používaná ke
svozu odpadu v centrech
měst, recyklaci ojetých
pneumatik nebo instalaci
logistického centra
umožňujícího optimalizaci
přepravy a nakládání
s materiály. „Proměna naší
role se odráží i v našich
smlouvách, které čím dál
častěji získávají podobu
kontraktů odvozených od
skutečných výkonů a kladou
důraz na naši schopnost
přinášet nová řešení pro
všechny druhy zákazníků,“
říká Pascal Peslerbe. Změnu
priorit odráží i název jeho
pracovní pozice: ředitel
pro obchod, tvorbu hodnot
a inovace.
srpen/září 2015 PL ANETA
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••• podněcování vzniku nových
myšlenek. Inovace – tedy
doslova zavedení něčeho
nového – otevírá prostor
novému zamyšlení nad
starými problémy, odvážným
předpokladům a změně
chování. Například čistírna
odpadních vod, kterou Veolia
provozuje v oregonském
Greshamu, se v podstatě
proměnila ve zdroj energie, již
dodává místním obyvatelům.
Závod vygeneruje více
energie, než sám spotřebuje.
Využívá k tomu přirozeně se
vyskytující metan a sluneční
energii a snižuje tím náklady.
Čerstvé myšlenky
inspirované technologií
následně vedou ke vzniku
nových hodnot. V Pekingu
například IBM spolupracuje
s městskými úředníky při
sledování emisní situace
a vytvoření komplexního

přístupu k řízení kvality
vzduchu. Využívá k tomu
kombinaci kognitivních
výpočtů, optických
snímacích technologií,
údajů z meteorologických
družic a místních stanic
monitorujících stav ovzduší.
Na mapách se následně
s předstihem několika dnů
zobrazí zdroje a množství
látek znečišťujících atmosféru,
a to až na úrovni konkrétních
ulic, což umožňuje realizaci
cílených kroků, jako například
omezení dopravy nebo
upozornění místních obyvatel
na problém s kvalitou
vzduchu.
Jeden z nejviditelnějších
příkladů revoluce
v technologii dopravy,
auto bez řidiče společnosti
Google, slibuje výraznou
úsporu paliva i snížení emisí
skleníkových plynů, a to už

Projekt PPS v sobě
spojuje „měkkou
technologii“ s cílem
nabídnout efektivní
a udržitelné zlepšování
výkonnosti.

vůbec nehovoříme o vyšší
bezpečnosti. „V současnosti
se můžeme opřít o obrovský
výpočetní výkon a pokročilé
snímače, které ještě před
pár lety neexistovaly.
A přestože na sebe větší
rozšíření aut bez řidiče
ještě nechá nějakou dobu
čekat, milion lidských životů
ztracených v současnosti
vinou dopravních nehod
za rok na celém světě za
podstoupení tohoto rizika
stojí. Je totiž možné vytvořit
technologii umožňující
lidem žít šťastnější a zdravější
život,“ říká spoluzakladatel
společnosti Google Sergey
Brin.
Inkubátory, vzájemné
ovlivňování, disruptivní
změny, crowdsourcing, velká
data a otevřené inovace – to
všechno jsou klíčová slova
provázející obrovské změny,

k nimž dochází prakticky
ve všech oblastech lidského
života.

Inovativní
vztahy
V důsledku takto široce
pojatého uvažování dochází rovněž k proměně rolí
v mnoha oborech, a to včetně
společností působících
v oblasti služeb pro životní
prostředí. Vzhledem k hrozbě
obrovských environmentálních problémů hledají
zákazníci inovativní řešení
předvídající jejich budoucí
potřeby. Výsledkem je posun
od klasických dodávek
služeb v oblasti vody, energie
či odpadového hospodářství
směrem k daleko strategičtějšímu přístupu: poskytování
odborného poradenství.

Infrastruktura řízení
• Komplexní správa informací
• Striktní řízení projektů a dozor nad nimi
• Optimální organizační uspořádání s přesně
stanovenými rolemi a odpovědnostmi

E
NC

XC

ÍE

Operační systém
• Zjednodušené procesní
toky informací a materiálů
• Optimalizované nástroje
a systémy
• Standardní provozní
postupy
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Mentalita a schopnosti
• Jasná vize, směr a přesvědčivý
cíl • Silné a koherentní vedení
a modelování rolí
• Zlepšení individuálních
schopností a mentalita neustálého
zlepšování

Interview
s April Kelly
Ředitelka programu
OpX v Odboru
ochrany životního
prostředí newyorské
radnice. (DEP)

„Otevřenost umožňuje vyzkoušet
nové přístupy“
V čem spočívá inovativnost
partnerství společnosti Veolia s DEP?

„IBM investuje ve více než
stovce rozvíjejících se zemí
a pomáhá v nich budovat IT
infrastrukturu podporující
hospodářský růst, rozvoj strategických odvětví a reakci na
zrychlující se tempo urbanizace, “ říká generální ředitelka
IBM Virginia Rometty. „Umožňujeme těmto státům a jejich
obyvatelům efektivněji
a udržitelněji růst a zároveň
vytváříme hodnoty pro IBM
a naše investory.“
V případě Veolie jde o to, že
jménem našich klientů v oblasti městských správ, jako
například v New Yorku (viz
článek na str. 16), aplikujeme
náš model Peer Performance
Solutions s cílem zlepšit služby zásobování vodou a snížit
náklady. Prostřednictvím
svých poradenských služeb
v oblasti energií společnost
rovněž pomáhá městům
a majitelům nemovitostí při
analýze dat, optimalizaci
jejich energetického mixu,
dohledu nad využitím
energie, snižování spotřeby
a implementaci inteligentních systémů. To, že objem je

v oblasti služeb odpadového
hospodářství jako měřítko
postupně nahrazován hodnotou, je odrazem nového důrazu kladeného na recyklaci
a opakované využití (viz text
na str. 43). Poptávka ze všech
stran se orientuje na zkušenosti, know-how a strategický
přístup umožňující se vžít do
role zákazníka.
Stejně jako v jiných odvětvích
i zde tento vývoj ovlivňuje
tvorbu hodnot. Tradiční
smlouvy zaručující určité
služby ustupují novému
modelu kontraktů založených na výkonnosti, což dále
podněcuje rozvoj inovativních řešení.

Jak dokázat
nemožné
Vlna inovačních aktivit i její
dopad na uvažování a vztahy
je naší nadějí, že lze vyřešit
mnohé zásadní problémy,
jimž Země v současnosti
čelí. Chceme-li vyřešit
výjimečně rozsáhlé a složité
environmentální problémy naší•••

Čistírna odpadních
vod, kterou Veolia
provozuje v americkém
státě Oregon,
využívá přirozeně se
vyskytujícího metanu
a solární energie
k výrobě energie
a snížení nákladů na
její dodávky.

Už samotná smlouva, jíž se naše
partnerství řídí, je inovativní. Veolia
funguje po našem boku a na základě
svých zkušeností z celého světa
nám doporučuje různé věci. DEP si
však zároveň uchovává rozhodovací
pravomoci. Odměňování založené
na výkonnosti je také novinka, která
přináší DEP a Veolii nízká finanční
rizika, neboť se podle ní jak úspory,
tak dodatečné výnosy dělí mezi
oba partnery. Kromě toho také
dlouhodobý systematický přístup
k realizaci iniciativ a špičkové
postupy řízení, které jsme zavedli
v rámci programu OpX, vedly k naší
vyšší otevřenosti vůči novým
přístupům, která v budoucnosti
podpoří tvorbu inovací.

A jsou zde i jiné dlouhodobé
dopady?
Jedním z největších přínosů
programu je vyšší angažovanost
našich týmů. Veolia uspořádala
pro naše zaměstnance workshopy
zaměřené na předvedení
a vysvětlení jejich myšlenek
v oblasti rozvoje a jejich převedení
do konkrétních akcí přinášejících
hmatatelné výsledky. Tím, jak se
díky tomu některé ze skeptických
zaměstnanců podařilo přesvědčit,
že opravdu mohou celý proces
ovlivnit, vedla tato setkání ke
vzniku nové tendence k neustálému
zlepšování. Prostřednictvím
iniciativ, jako je rozvoj organizace,
koučingové či školicí programy
pro manažery, zavádíme strategie
umožňující nám tuto dynamiku
udržet.
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••• doby, potřebujeme nové
přístupy, které dokážou
zpochybnit zaběhané
pořádky, proměnit
tradiční vztahy a nacházet
nové způsoby podpory
spolupráce mezi národy.
A proč ne? V minulosti již
dokázalo lidstvo zvrátit

trend ztenčování ozonové
vrstvy. Rozvojového cíle tisíciletí zaměřeného na zajištění
udržitelného přístupu k pitné
vodě a základnímu hygienickému vybavení bylo dosaženo
v předstihu. Uchovávání i další
udržitelné postupy fungují po
celém světě.

V roce 1963 vyzval tehdejší
mladý americký prezident
svou zemi, aby vykročila do
nové éry dobývání vesmíru
a inovací: „Rozhodli jsme se
během tohoto desetiletí doletět
na Měsíc a vykonat vše ostatní
nikoli proto, že jde o snadné
úkoly, ale proto, že jde o úkoly

obtížné…“ Je tedy snad v současnosti nepředstavitelné, že by
nám naše schopnost přicházet
s novými myšlenkami mohla
pomoci nalézt budoucí řešení
problémů, které před námi
stojí?
Nic není nemožné.
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Nové auto
společnosti Google
je vybaveno
přehršlí snímačů
a umělou inteligencí
včetně laserového
systému měření
vzdálenosti, radarů,
kamer, vysílačky
atp. Prototypy
nemají volant ani
pedály. Exempláře
vozidel bez řidiče,
které budou letos
v létě cestovat
po veřejných
komunikacích
v Kalifornii, však
těmito ovládacími
prvky vybaveny
budou!

Čistější dům – bezpečnější dům
Úspěch newyorského programu podporovaného společností Veolia zaměřeného na recyklaci
nebezpečných odpadů z domácnosti, který je již sám o sobě největším svého druhu na světě, vedl ke
zdvojnásobení jeho rozsahu.
Akce v rámci programu NYC SAFE (ředidla, autodíly, hořlaviny, elektronika) zaměřené na sběr nebezpečného odpadu, jejichž organizaci
má na starost newyorský Odbor městské hygieny, vybízejí obyvatele, aby přinesli například pesticidy, čistidla, rtuťové termostaty,
nátěrové hmoty, motorové oleje, elektroniku a léky.
„Newyorčané přicházejí pěšky, přijíždějí auty i taxíky a stojí ve frontách, aby odevzdali své nebezpečné domácí odpady,“ vysvětluje
Richard Johnsen, manažer speciálních služeb společnosti Veolia North America.
„Většinu z těchto věcí a látek lze nalézt v jakémkoli bytě a je možné je recyklovat, využít nebo znovu zpracovat. Tekuté odpady lze
kupříkladu smíchat a v místních specializovaných závodech z nich vytvořit palivo a energii. Jde o nekonečně lepší řešení než riskovat,
že mohou ublížit dětem a domácím zvířatům či znečistit životní prostředí. Když vidíte tváře lidí, kteří odevzdávají svůj odpad a vědí, že
tím dělají něco správného, pociťujete velké zadostiučinění.“ Tento inovativní přístup se již začal šířit po celém světě. Jen v USA pomohla
Veolia zorganizovat a zavést programy sběru nebezpečných odpadů z domácností ve více než 2500 městech a obcích.
PL ANETA srpen/září 2015

Komunita

Pro Miroslava Petra není vzdělání prázdným pojmem. Tento dispečer společnosti
Veolia předává jako nadšený dobrovolník své znalosti z oblasti ekologie žákům na
východočeských školách.

MiNiGRANTy,
maximální
angažovanost

Škola životního prostředí

M

iroslav Petr je přesvědčen,
že „altruismus je základním
rysem druhu homo sapiens“.
Tomuto heslu se tento
aktivní padesátník snaží plně
dostát, a většinu svého volného času tudíž
věnuje vedení seminářů pro žáky základních
a středních škol. Nakládání s vodou, od výroby
po distribuci, význam včel, ochrana přírodních
zdrojů, problémy dopravy atp. Těmto tématům
se společně se studenty věnuje Miroslav
a desítka dalších dobrovolníků ze Společnosti
pro trvale udržitelný život. Toto sdružení,
působící od roku 1992, které má v současnosti
500 členů, se věnuje ochraně přírody a osvětě
v oblasti udržitelného rozvoje. Činí tak
prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí
a filmového festivalu pořádaného v rámci
Evropského týdne mobility.

Tento vzdělávací program, zahájený v rámci
sdružení, jehož východočeské pobočce
Miroslav předsedá, je podporován grantem
z programu MiNiGRANTy. Dva tisíce eur,
které takto ročně získá, umožňují sdružení
oslovit mnoho mladých a opatřit si více
potřeb nutných k šíření vzdělávacích médií,
organizaci a logistice. V loňském roce tak
sdružení uspořádalo 30 konferencí, jež
navštívilo 900 žáků.
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
rovněž stojí na oddanosti svého zakladatele.
Nadšení tohoto dobrovolníka, který si již od
mládí uvědomuje dopad lidské činnosti na
životní prostředí, je nakažlivé: v rámci dnů
otevřených dveří společnosti Veolia, v níž
pracuje již dvacátým rokem jako vodárenský
dispečer, často působí jako průvodce mladých
návštěvníků.

Program MiNiGRANTy,
vytvořený nadačním fondem
Veolia v ČR, podporuje realizaci
veřejně prospěšných aktivit.

V rámci tohoto programu
se již 4 % zaměstnanců
společnosti Veolia v ČR zapojila do
dobrovolnické činnosti.
Na dobrovolnictví je
dobře patrné bohatství
společnosti: ukazuje se na něm
rozmanitost interních závazků
a zapojení sociálně odpovědného
poskytovatele služeb.
OD ROKU 2008 bylo v rámci projektu MiNiGRANTy
podpořeno 883 projektů celkovou
sumou 824 000 eur.
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Otevřené inovace jako
základ dobrých nápadů

Urychlovač in

jakákoli externí společnost sama
navrhla Veolii své řešení. A pak je
zde také cílenější přístup, v jehož
rámci Veolia vyhlašuje veřejnou
poptávku po řešeních, směřovaný
do sítě různorodých inkubátorů,
databází, veřejných organizací,
investorů atp. V tomto případě
je Skupina schopna poskytnout
příslušné zdroje těm, kdo nabídnou
řešení přinášející přidanou
hodnotu. Start-upy nabízející
inovativní a ekonomicky reálná
řešení mohou na výzvu odpovědět
pomocí specializované platformy
(www.via.veolia.com).
Po půlročním hodnocení
realizovaném provozními týmy
společnosti Veolia, které se zabývají
technickými i obchodními aspekty,
mohou jejich řešení, v závislosti
na fázi zralosti a vnější poptávce,
dospět k oboustranně výhodnému
partnerství.

íci
kazn Veolie
Zá

ice

pro

mu

ENVIRONMENTÁLNÍ
ŘEŠENÍ VEOLIA

Inovativní řešení
Nové oblasti činnosti

VIBE
e
oli

LABORATORNÍ FÁZE
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SENFIT, MĚŘENÍ V REÁLNÉM ČASE
Start-up Senfit, vybraný v roce 2014 organizací Nordic
Innovation Accelerator (což je zástupce VIA pro
Skandinávii) na základě výběrového řízení na inovace
v oblasti „měření vlhkosti“ vypsaného programem VIA,
vyvinul řešení vhodné pro průběžné měření vlhkosti
v proudu biomasy. Využívá výhody spočívající v tom, že
měření se odehrává přímo na místě a není třeba odebírat
vzorky a posílat je do laboratoře.

Dia

Zařízení společnosti Senﬁt na
měření vlhkosti dřeva využívají
stejnou technologii jako mikrovlnné
trouby, jejichž výkon závisí
především na množství vody
obsaženém ve směsi. Efektivita
měření závisí na citlivosti vysoce
výkonných snímačů, které se
přizpůsobují odchylkám
v teplotě, hustotě a hmotnosti
měřené hmoty.

PŮLROČNÍ PROCES

I

novace, které mění svět
nebo posouvají vědecké
poznání, jsou ze své
podstaty zprvu neviditelné
a neslyšitelné. Má-li se jim
dostat patřičné pozornosti, je
třeba mít dobré metody pro jejich
zachycení a ověření. V rámci
skupiny Veolia funguje proces
podpory otevřených inovací
s názvem Urychlovač inovací
Veolia (VIA) jako vyhledavač
a ověřovací platforma pro inovace
pocházející ze start-upů, malých
i středních podniků, a to především
těch, které jsou z nějakého důvodu
výhodné z hlediska životního
prostředí. Od roku 2011 bylo do
Urychlovače inovací přihlášeno
500 různých návrhů. Fungují
v něm dva základní přístupy pro
práci s otevřenými inovacemi:
takzvaný příležitostný, nebo též
otevřený, kanál umožňuje, aby

POTŘEBY
TRHU

ěstnanc
iV
Zam
e
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Síla otevřených inovací spočívá v nacházení
a integrování řešení přicházejících zvenčí s cílem
obohatit nabídku Skupiny. Z tohoto pohledu
usnadňuje Urychlovač inovací Veolia (VIA) výměnu
informací a zprostředkovává spolupráci se start-upy
v nejrůznějších oblastech, jako jsou například čisté
technologie a biotechnologie. Představuje tak pro
Veolii příležitost k využití interních inovací posilujících
její odborné znalosti, zatímco mladým společnostem
umožňuje získat přístup na obrovské trhy Skupiny.

novací VIA
HLEDÁNÍ ZDROJŮ
NA CELÉM SVĚTĚ

VIBE

Otevřený kanál
Problém
Výzva k předkládání
inovací pro trh
nebo projekt

Sběr
Sledování

Hledání
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Na základě
úspěchu
programu
VIA vytvořila Skupina
interní síť
inovací
nazvanou
Veolia
Innovation
Booster
(VIBE),
která se
věnuje participativním
inovacím
ze strany
zaměstnanců.

UVEDENÍ
NA TRH

EXPERTNÍ FÁZE

FÁZE REALIZACE

Mikrovlnnou technologii
společnosti Senﬁt lze
potenciálně využít k měření
obsahu vlhkosti v nejrůznějších
materiálech v širokém rozsahu
oborů pracujících s organickými
hmotami, jako jsou homogenáty,
komposty, fermentovatelné
odpady. To se týká mj.
biomasových elektráren, jejichž
produktivita závisí na zjištěném
obsahu vlhkosti.

Technologie se ověří
v závodě skupiny Veolia.
Cílem je optimalizovat
výkonnost kotlů na
biomasu prostřednictvím
lepšího nastavení hořáků
v závislosti na zjištěném
obsahu vlhkosti.
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Vize budoucnosti

Inteligentní zdroj horké vody
Jaký výsledek získáte,
spojíte-li elektrický
bojler s počítačem?
Zdroj teplé vody
využívající levné
a ekologické energie!
Defab, společnost,
v níž se zrodila tato
nečekaná kombinace,
přišla s konceptem
využívajícím
tepelné energie
vznikající při činnosti
mikroprocesoru
k napájení výměníku
sloužícího k ohřevu
teplé vody. Tento mladý

francouzský start-up, jehož nabídka se
soustředí na řešení
pro domácnost, svým
nápadem cílí na dva
dosti odlišné trhy. Jak
poznamenává ředitel
společnosti Thomas
Garnier, „naše řešení
ohřevu se soustředí
na velkoodběratele
teplé vody, jakými jsou
například činžovní
domy, nemocnice,
hotely atp. Kapacita
počítačových
jednotek, jimiž jsou
bojlery osazeny, je ale

zároveň k dispozici pro
společnosti, výrobce
a výzkumné laboratoře
prostřednictvím on-line
platformy.“
Napůl bojler, napůl
datové centrum –
patentovaný systém
společnosti Defab se
jeví jako ekonomické
i ekologické řešení.
Jelikož je „odpadní
teplo“ získáváno přímo,
bez ztrát či dalších
provozních nákladů,
mohly by být výsledky
této příkladné inovace
velmi efektivní: „Na

rozdíl od klasických
datových center nám
naše IT infrastruktura
umožňuje vyhnout se
vysoce energeticky
náročnému chladicímu
okruhu*, protože
vzniklé teplo je
okamžitě převáděno do
ohřívané vody,“ dodává
Benjamin Laplane,
spoluzakladatel
projektu a jeho
technický ředitel.
„Takto vysoká
účinnost nám
umožňuje pronajímat
distribuovanou

výpočetní platformu za
vysoce konkurenčních
podmínek, a ještě
pokrývat náklady na
elektřinu uživatelů
našich bojlerů.“
Přestože společnost
Defab funguje teprve
rok, dospěla již do fáze
prototypu a pracuje
na vybudování sítě
zákazníků a partnerů
s výhledem na
komerční nasazení
řešení začátkem roku
2016.

* Pro srovnání: datové centrum o rozloze 10 000 m2 spotřebovává stejné množství elektrické energie
jako středně velké město s 50 000 obyvateli a zároveň produkuje víc emisí CO2.
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BIODIVERZITA
Krása, která pomáhá v areálech Veolia

DOBROvolnictví:
Jak pomáhají MiNiGRANTY?

15 nových
začátků
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ZKUŠENOSTI

Krása,
která pomáhá

Jak jsme již informovali v jarním vydání magazínu Planeta, téma podpory
přírodní rozmanitosti neboli biodiverzity si skupina Veolia stanovila jako jeden
z dlouhodobých závazků udržitelnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Patronem

tohoto celosvětového
projektu je pan Philippe Guitard, ředitel
skupiny Veolia pro střední a východní
Evropu. Česká republika se tomuto tématu věnuje již od roku 2011, a proto může
sloužit pro ostatní země jako inspirace.
Od začátku projektu prošlo ve spolupráci
s odborným partnerem Českým svazem
ochránců přírody ekologickým auditem
9 různých vodohospodářských areálů.
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Podle nových parametrů nastavených pro letošní rok bylo do
projektu zahrnuto celkem 15 vodohospodářských a teplárenských areálů – čistírny odpadních
vod, úpravny pitné vody, teplárny.
Na všech již audit proběhl a na
podzim nás čeká realizace schválených opatření.

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Úprava 15 vodohospodářských a teplárenských areálů skupiny
Veolia v rámci programu na podporu přírodní
rozmanitosti neboli
biodiverzity.

> Podpora biodiverzity jako jeden
z dlouhodobých
závazků udržitelnosti v oblasti
ochrany životního
prostředí.

> Ve vybraných objektech (úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod,
čerpací stanice, vodojemy) provedou v první fázi odborníci Českého
svazu ochránců přírody audit, během kterého se posuzuje momentální stav areálu a podmínky pro život rostlin a živočichů. Následně je
vypracována zpráva a předloženo doporučení úprav. Jejich realizace
probíhá po odsouhlasení vedením dané regionální společnosti skupiny
Veolia a zástupcem vlastníka objektu. Úpravy jsou prováděny částečně
externě a částečně svépomocí se zapojením zaměstnanců.
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Jaké úpravy na podporu biodiverzity
nejčastěji využíváme?
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Květnaté louky
a stezka biotopů
Na základě doporučení ochránců
přírody je květnatá louka v daném
areálu vytvořena z místních zdrojů
osiva – směsi semen z usušeného
sena ze zdrojové lokality nebo
s použitím komerční směsi semen.
V případě místních zdrojů osiva je
při vzniku louky nutno počítat s pomalejším nástupem efektu, který je
ale následně vyvážen vytvořením
biologicky cennějšího biotopu. Květnaté louky mohou být rozšířeny
o umělá stanoviště pro bezobratlé
živočichy a ptáky, ukázky různých
typů vegetace a zdroje vody.
Zřízena také již byla tzv. stezka
biotopů, konkrétně jezírko s mokřadlem, skalka, záhonové trvalky, plocha s volně rostoucími bylinkami
i bylinková zahrádka lákající hmyz.
Každý typ vegetace je zastoupen
plochou o velikosti zhruba třiceti
metrů čtverečních.

Umělé úkryty
pro hmyz
Logger neboli broukoviště je moderním prvkem pro podporu hmyzu,
zejména brouků vyvíjejících se
v dutinách stromů či v odumřelém
dřevě. Obecně platí, že odumřelé
dřevo z krajiny přičiněním člověka
mizí, a proto tyto vzácné druhy
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hmyzu každý takový prvek velmi
rychle obydlí. Jejich sousedství
s člověkem je přitom bezproblémové. V zemích východní Evropy se zatím objevuje sporadicky,
nyní je populární zejména ve
Velké Británii. Nicméně několik
loggerů již bylo instalováno i v
České republice. Instalace loggeru navíc přitahuje pozornost
nejen brouků a ptáků, ale i kolemjdoucích. Logger totiž působí
velmi dekorativním dojmem.

Nové stanoviště
pro živočichy
Navrhované možnosti zvýšení
biodiverzity jsou zaměřené
především na létavé druhy
živočichů – hmyz, ptáky a netopýry. Úspěšné přilákání létavých
druhů živočichů je podmíněno
vytvořením podmínek pro jejich
úkryt, místa pro rozmnožení
a potravní nabídku. Zásadním
faktorem pro přirozené posílení
biodiverzity živočichů v areálech
je poskytnutí vhodné rostlinné
skladby všude tam, kde je to jen
trochu možné. Velký význam má
rovněž poskytnutí vody a sekundárním faktorem je vytvoření
spektra umělých dutin, které
mohou sloužit jako úkryt i místo
pro reprodukci.

Novinka: hmyzí hotel
Zvýšení diverzity i denzity hmyzích druhů
je téměř stoprocentně závislé na vegetaci, která jim bude poskytnuta. Změna
rostlinné skladby areálu je zaměřena na
podpoření výskytu „oblíbených“ skupin
hmyzu, jako jsou motýli, čmeláci, vážky či
samotářské včely. Tento hmyz je veřejností
pozitivně přijímán a nehrozí u něj žádný
konflikt s lidmi. Výsadba vhodných rostlin
může být následně doplněna instalací
základních umělých úkrytů, tzv. hmyzích
hotelů. Tyto úkryty využívají nejrůznější
vzácnější druhy hmyzu, u kterých nehrozí
žádný konflikt s člověkem.
Hmyzí hotel slouží především k přilákání
samotářských včel rodů pískorypka (Andrena sp.), ploskočelka (Halictus sp.), chluponožka (Dasypoda sp.), drvodělka (Xylocopa sp.), zednice (Osmia sp.), maltářka
(Chalicodoma sp.) a čalounice (Megachile
sp.), dále zlatoočkovitých Chrysopidae,
slunéček (Coccinella sp.), pestřenkovitých
Syrphidae atd. Jde především o dravé
druhy hmyzu, u kterých v žádném případě
nehrozí obtěžování lidí. Naopak, tyto druhy
se živí jiným hmyzem a jsou vítané tam,
kde je nutné bojovat s tzv. hmyzími škůdci.
Hmyzí hotely větších rozměrů mohou poskytnout i vhodnou dutinu či polodutinu
pro hnízdění některých druhů ptáků – kos
černý (Turdus merula), rehci (Phoenicurus
sp.). Hmyzí hotely jsou nejrůznějších typů
a velikostí a mohou mít velmi dekorativní
vzhled.

Ptáci a netopýři
v centru města
Podobně jako u ostatních živočichů
lze zvýšit diverzitu ptačích, zejména synantropních druhů v areálu
poskytnutím potravy včetně vody
a míst k úkrytu a reprodukci. Jak
z hlediska potravy, tak i útočiště
je opět, stejně tak jako u hmyzu,
velmi důležité poskytnout ptákům
vhodnou skladbu rostlin. Návrh
změny rostlinné skladby v areálech
proto zohledňuje nároky většiny
cílových druhů ptáků z hlediska
potravy a částečně i úkrytu (popínavý břečťan). Navrhovaná jezírka
zcela jistě do areálu přilákají i druhy
ptáků, které by se zde jinak vůbec
nevyskytovaly. Instalací běžných
budek a polobudek se snad podaří
přilákat sýkoru koňadru (Parus major) a modřinku (Cyanistes caeruleus), rehka domácího (Phoenicurus
ochruros) či zahradního (P. phoenicurus). Pravděpodobnost osídlení
budek a polobudek je vysoká.
Výskyt netopýrů v areálech lze
podpořit vytvořením nabídky
vhodných úkrytů přímo na zdejších budovách. K tomu lze využít
speciálních budek pro netopýry,
které se dají instalovat na stávající
stěny.

Použít lze takové typy budek, které
jsou přizpůsobené nárokům většiny
tzv. štěrbinových druhů netopýrů
vyskytujících se v městském
prostředí – v tomto případě se
jedná zejména o netopýra rezavého (Nyctalus noctula), n. pestrého
(Vespertilio murinus), n. večerního
(Eptesicus serotinus), n. hvízdavého
a parkového (Pipistrellus pipistrellus
a P. nathusii), případně také n. Brandtova (Myotis brandtii), n. vousatého
(M. mystacinus), n. ušatého (Plecotus
auritus) nebo n. dlouhouchého (P.
austriacus).

Zabezpečení
velkých reﬂexních
ploch
Kolize ptáků s transparentními či
reflexními plochami jsou jednou
z nejčastějších antropogenních příčin
úrazů a úhynů ptáků. Jejich vhodným zabezpečením lze toto riziko významně snížit. K polepu skleněných
stěn z vnějšku lze využít libovolného
materiálu. Není nutné využívat tradiční polep siluetami dravců, protože
nemají žádný zvláštní účinek. Jedinou zásadou je, že polep by měl být
co nejkontrastnější, aby upozorňoval
letící ptáky na nebezpečí.

Kde pomáháme přírodě
právě letos?
Region

objekt

severní Čechy

ČOV Ústí nad
Labem

severní Čechy

ČOV Liberec

severní Čechy

ČOV Bystřany
u Teplic

severní Čechy

ÚV Bedřichov

východní Čechy ČOV Hradec
Králové
Praha

vodojemy areálu
Flora (PVK)

střední Čechy

areál sídla
společnosti SVAS
a vodojem

střední Čechy

ÚV Kozičín

západní Čechy

ÚV Horka

západní Čechy

teplárna
Mariánské Lázně

střední Morava

ČOV Olomouc

střední Morava

teplárna Olomouc

střední Morava

teplárna Přerov

střední Morava

ČOV Zlín
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DOBRO-2
volnictví

Pamatujete si ten skvělý pocit, když jste pomohli ve svém okolí nebo
možná i někomu zcela cizímu? Ano, přesně tak. Dobrovolnictví přináší
nejen pomoc potřebným, ale také úžasně povznášející pocity těm,
kteří pomáhají. Některé z nich si dnes představíme.

Kouzlo dobrovolnictví je dobře známé
v zahraničí. V prestižních amerických muzeích se běžně
setkáte s průvodci, kteří zde působí ve svém volném
čase, a navíc zdarma. Jsou to lidé v produktivním věku,
ale také senioři. Nejvíce je dobrovolnictví viditelné
například na veřejných akcí, při organizaci sportovních
či vzdělávacích projektů. Časté je ale také pravidelné
specializované dobrovolnictví, kdy například jeden
den v týdnu vybraný odborník poskytuje svoje služby
zdarma.
PL ANETA srpen/září 2015
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Jak jsme na tom v Čechách? Velkou tradici u nás bezesporu
má organizace dětských programů. Řada z nás se účastnila
letních táborů pro děti. Pamatujete na všechny ty vedoucí
a kuchaře? Ano, to většinou byli dobrovolníci. Stejně tak
vedoucí přírodovědovědných, výtvarných či jiných kroužků.
A to nemluvíme o dobrovolných hasičích a myslivcích. Dnes
na těchto základech české dobrovolnictví staví a úspěšně se
rozvíjí. Dlouhodobě se klade důraz zejména na práci s dětmi
a mládeží, pomoc seniorům a handicapovaným či jinak sociálně znevýhodněným skupinám lidí. Možná méně viditelně, ale
přesto účinně pomáhá řada našich spoluobčanů také s ochranou životního prostředí nebo v oblasti vzdělávání.

MiNiGRANTy pomáhají
již osm let
Zaměstnanci společností ze
skupiny Veolia Česká republika
to mají při dobrovolnictví jednodušší. Každý rok mohou zažádat
o tzv. MiNiGRANT, který uděluje
Nadační fond Veolia (NF), a v rámci
programu získat příspěvek do výše
50 000 korun na podporu veřejně
prospěšného projektu, na němž se
sami ve svém volném čase podílejí.
Nezáleží na tom, jestli jsou angažováni v některé z neziskových
organizací nebo zda je to jen jejich
vlastní iniciativa, kterou uvedou
v život. Těch druhých, individuálních, žadatelů v posledních letech
přibývá a zaměřují se především
na mládežnický sport, pomoc
hendikepovaným lidem a ochranu
přírody. O grant často dobrovolníci
žádají proto, že dotyčnému či dotyčným už dávno pomáhají a díky
Nadačnímu fondu to mohou dělat
lépe.
Například v oblasti mládežnického
sportu je trvale nedostatek ﬁnancí.
Příprava a účast na sportovních
akcích není zadarmo, ale sponzoři
se do této oblasti moc nehrnou. Nadační prostředky slouží nejčastěji
na nákup vybavení nebo zlepšení
zázemí pro malé sportovce. Za

prostředky z grantu ale pomáhají dobrovolníci zajistit i osobní
asistenci, terapii, kompenzační
pomůcky či rehabilitační pobyty
zdravotně postižených lidí.
V letošním roce přijal Nadační
fond Veolia celkem 291 žádostí o MiNiGRANT. Regionální
komise spolu s NF z nich vybraly
celkem 147 projektů, které následně schvalovala správní rada
Fondu a přiznala jim podporu
přesahující částku 3,8 milionu
korun. Program MiNiGRANTY
VEOLIA funguje od roku 2008
a pod jeho hlavičkou bylo rozděleno již více než 22,6 milionu
korun.
Možnost někomu pomoci s podporou NF zaměstnanci Veolie
již dobře znají a snadnou administraci projektu jim umožňují
on-line formuláře pro podání
žádosti i vyúčtování.
Některé z projektů či organizací
se objevují mezi úspěšnými žadateli o MiNiGRANT opakovaně,
což svědčí o jejich dlouhodobém
působení a dobrých výsledcích
práce dobrovolníka.

Mgr. Vendula Valentová
Ředitelka Nadačního fondu Veolia

Jak si společnost Veolia
deﬁnuje ﬁremní kulturu a její
hodnoty a jaké místo v ní má
společenská odpovědnost?
K našim firemním hodnotám
patří odpovědnost, dále respekt,
solidarita, inovace a orientace na
zákazníka. Snažíme se vnímat
a zohledňovat potřeby všech
našich partnerů, ať už to jsou
partneři a dodavatelé, zákazníci,
koncoví uživatelé našich služeb,
široká veřejnost, nebo naši zaměstnanci. Naši lidé jsou klíčoví
pro obchodní úspěch firmy,
proto jim věnujeme velkou péči
– jejich pracovním podmínkám,
bezpečnosti práce a také profesnímu vzdělávání.

Jak se dají shrnout hodnoty
vaší organizace, jak popsat
její dlouhodobý program?
Naše motto „pečujeme o prostředí a komunitu“ naplňujeme
zejména realizací vlastních programů a dlouhodobou podporou jiných organizací. Zaměřujeme se na ochranu životního
prostředí včetně osvěty v této
oblasti, na podporu komunitního života, narovnávání různých
zdravotních či sociálních hendikepů a na projekty s prvkem
dobrovolnictví.
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Od nevidomých
se můžeme hodně učit
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Jana Jonášová, manažerka oddělení lidských zdrojů skupiny Veolia, pravidelně
spolupracuje jako dobrovolný průvodce
nevidomých ve sdružení Okamžik.
A právě na nevidomé se zaměřuje také
její minigrantový projekt.

Jana Jonášová

Okamžik funguje jako tzv. seznamka

Manažerka oddělení
lidských zdrojů,
Veolia

pro nevidomé a dobrovolné průvodce už
od roku 2000.
Nabízí lidem se zrakovým postižením
jednorázovou i dlouhodobou pomoc
prostřednictvím profesionálně vedených
dobrovolníků. Nevidomí klienti získají tolik
potřebný doprovod pro procházku do parku, plavání v bazénu, výlety za kulturou
nebo pokud potřebují na nákup.
„Rozhodně bychom se od zrakově postižených mohli učit pozitivnímu a aktivnímu
přístupu k životu. Klienti Okamžiku jsou
v mnoha ohledech ochotní na sobě hodně
zapracovat a rozvíjet se. To někdy lidem,
kteří žádné zdravotní překážky nemají,
bohužel chybí,“ doplňuje Jana Jonášová.
Paní Jonášová se stará o zhruba třicetiletou slečnu, která je od narození nevidomá,
a přesto žije plnohodnotným životem.
Právě ukončuje studia andragogiky a ve
volném čase ráda sportuje, což je také náplní jejich schůzek. Nejčastěji spolu chodí
plavat do bazénu.
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„Nápad zapojit se do dobrovolnické činnosti Okamžiku vznikl na základě dlouhodobější potřeby být užitečnější a pomoci
lidem, kteří mají svůj život ztížený poruchou zraku,“ komentuje počátek svého
dobrovolnictví Jana Jonášová s vysvětlením, že tato oblast je jí blízká možná i díky
tomu, že sama výraznou poruchu zraku
má. Aby mohla vykonávat průvodce nevidomým, musela absolvovat několikadenní
praktický a teoretický kurz.
A právě na kurzy pro nové dobrovolníky
jsou využívány také ﬁnance z MiNiGRANTu, který Jana získala pro Okamžik
již potřetí. Podporou kurzů se zjednoduší
nábor nových dobrovolných průvodců,
a tolik potřebná pomoc se tak ve výsledku
dostane k více zrakově postiženým. A to
je hlavním cílem všech.

Dobrovolník je
idealista

Miroslav Petr
Dispečer,
Královéhradecká provozní

Základním posláním Společnosti pro
trvale udržitelný rozvoj je pomoci zachovat život ve všech jeho formách a chránit
přírodu s vědomím odpovědnosti vůči
dnešním i budoucím generacím. Východočeská pobočka působí v Hradci Králové již
od roku 1994 a v rámci svých aktivit realizovala řadu úspěšných projektů určených
pro širokou veřejnost. Důležitý podíl měla
také na ochraně přírody v národní přírodní rezervaci Žehuňská obora nedaleko
Chlumce nad Cidlinou.
Říká se, že čas jsou peníze. U dobrovolnictví to však neplatí. „Odhaduji, že
v průměru věnuji činnosti pro Společnost
pro trvale udržitelný život jednu hodinu
denně. V případě pořádání akcí je jich pak
výrazně víc,“ doplňuje předseda východočeské pobočky.
V rámci MiNiGRANTu byly i letos podpořeny ekologické výukové programy pro
děti a studenty základních i středních
škol, které jsou pořádány již od roku 2008.

Miroslav Petr, dispečer ve společnosti Královéhradecká provozní, je
předsedou východočeské pobočky
Společnosti pro trvale udržitelný život
a také jeho MiNiGRANT se vydal tímto
směrem.

Ročně se na východě Čech uskuteční
zhruba 25 interaktivních přednášek pro
700 zvídavých dětí. „Téhle vlastnosti u posluchačů bezelstně využíváme.
Zvědavost na neokoukanou paní či pana
lektora a na to, co budou povídat, povětšinou tedy dočasně vítězí nad nezájmem
a neochotou k naordinovanému učení,“
dodává s úsměvem Miroslav Petr, který se
na úspěšném projektu podílí nejen organizačně, ale sám také prezentuje témata
Pitná voda od pramene až po vodovodní
kohoutek a Šetrná doprava ve městě. Zatímco hospodaření s vodou může sloužit
jako vzorový příklad udržitelného rozvoje,
u součastné dopravy je tomu bohužel
přesně naopak.
„Dobrovolník je idealista, který věří, že
i on jako hybatel našeho světa dokáže
přispět k jeho zlepšení. Alespoň tedy toho
malého světa kolem sebe. A už tenhle
optimismus je mi posilou a odměnou
zároveň,“ uzavírá východočeský ochránce
přírody.
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Láska, která trvá
již dvacet tři let
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Zbyněk Ostárek se jako dlouholetý
člen mysliveckého sdružení Dubina
Kozmice zabývá ochranou a návratem
ohrožených druhů zvěře do volné
přírody. A právě to je tématem jeho
MiNiGRANTu.

Zbyněk Ostárek
Provozní elektrikář,
Veolia Energie ČR

„Skoro všechen volný čas věnuji
myslivosti. Mám velkou výhodu v tom, že
moje manželka je také myslivcem, takže
má pro mé aktivity pochopení,“ podotýká
s úsměvem pan Ostárek.
U Ostárků se do MiNiGRANTu zapojuje
doslova celá rodina. S rodinou byly spjaty
i jeho vlastní myslivecké začátky. „Můj
otec je také myslivcem a již od mládí mě
bral všude s sebou. Ochrana krajiny, péče
o zvěř a veškerá činnost spojená s mysliveckou praxí pro mě byla odmalička přirozená,“ doplňuje Zbyněk Ostárek, který
se svému koníčku věnuje nepřetržitě už
dvacet tři let.
Pro myslivecké sdružení získal Zbyněk
Ostárek MiNiGRANT zaměřený na obnovu
populace králíka divokého v krajině. „Jako
malý kluk jsem skoro na každém rohu mohl
spatřit králíka divokého. Tento obraz se
mi vryl do paměti. Postupem let ale toto
oblíbené zvíře vymizelo a potkat ho bylo
téměř nemožné. A jelikož jsem dnes už
také otcem, chtěl jsem ho svým dětem
v přírodě ukázat,“ upřesňuje pan Ostárek.
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Za získané prostředky z MiNiGRANTu
myslivecké sdružení Dubina Kozmice
nakoupilo šedesát osm kusů králíka divokého. Po přípravě vhodných podmínek
bylo vypuštěno do volné přírody šedesát
kusů a zbývajících osm bylo ponecháno
v domácím chovu pro další odchov mladých králíků a jejich pozdější vypuštění.
Králík divoký má výborné rozmnožovací
schopnosti, a tak je pro podporu ideálním
druhem. Projektu se účastnili všichni
členové mysliveckého sdružení a spolupracovala i obec.
U králíka divokého však aktivity místního
mysliveckého sdružení nekončí. K dalším
ohroženým druhům v tomto regionu patří
například koroptev polní, která kvůli dnešnímu způsobu zemědělství velmi strádá.
Místní myslivci se snaží vytvářet vhodné
biotopy zakládáním speciﬁckých políček
a zachováváním remízků.
Jak dnes hodnotí vášnivý myslivec svoji
účast v MiNiGRANTech? „Přineslo mi to
spoustu práce, ale také dobrý pocit, že
jsem mohl být nápomocen přírodě.“

Cítím se mezi nimi
dobře

Petr Veselý
Vedoucí střediska údržby
Pražské vodovody
a kanalizace

Nejprve Petr Veselý organizoval a pořádal dětské tábory, později se seznámil
s Centrem pro náhradní rodinnou péči
v Litoměřicích a začal pro jejich rodiny, a hlavně děti pořádat volnočasové
aktivity. „Mých pět dětí bylo již ve věku,
kdy se mohly zcela spontáně zapojit jako
pomocníci a pečovatelé. Získaly tak nové
kamarády a dost nás to obohatilo a vzájemě sblížilo,“ popisuje Petr Veselý, jak se
mu podařilo zapojit celou rodinu.
Pan Veselý spolupracuje od roku 2009
s Centrem pro náhradní rodinnou
péči, o.p.s., které adoptivním a pěstounským rodinám poskytuje komplexní
odborný program zaměřený na všechny
členy rodiny: na podporu a rozvoj dítěte,
podporu a vzdělávání rodičů a na podporu rodiny jako celku. Důležitou součástí
je také doprovázení náhradní rodiny na
cestě s přijatými dětmi od příchodu dítěte
do rodiny až do jeho dospělosti, ale také
práce s biologickou rodinou, ze které bylo
dítě odebráno.

Petr Veselý pracuje v Pražských
vodovodech a kanalizacích jako
vedoucí střediska údržby. Jeho
projekt, který byl podpořen
MiNiGRANTem, se zaměřuje na
podporu pěstounských rodin.

Během sobotních a víkendových akcí pro
pěstounské rodiny organizuje pan Veselý
program pro děti a zajišťuje celkové
ﬁnancování akce. „Čas věnovaný dobrovolnictví se přesně neměří, jedna věc
je realizace víkendových pobytů rodin
s dětmi, to by se asi dalo… Ale jindy například zahlédnete v médiích zprávu o nějaké sportovní nebo jiné aktivitě a hned
si řeknete: To by se dětem mohlo líbit.
A okamžitě hledáte kontakty a možnosti,“
doplňuje s úsměvem.
On sám je pro své okolí inspirací. Z předcházejícího zaměstnání mu pomáhaly
jako dobrovolníci dva manželské páry.
Nedávno pak jedna z rodin přijala dítě do
pěstounské péče, takže z dobrovolníků se
stali pěstouni. A jak deﬁnuje Petr Veselý
pojem dobrovolnictví? „Jako cestu od
srdce k srdci.“
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15 nových začátků
Číslo patnáct může mít mnohem větší význam, než se na první pohled zdá. Pro lidi, kteří žijí na podpoře v nezaměstnanosti a nemají reálnou vizi lepší budoucnosti, se patnáctka mohla stát novým startem do „normálního“ života.
Nadační fond společnosti Veolia Energie ČR svojí podporou zajistil, že patnáct nových pracovních míst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji může být právě tímto novým startem.
Nadační fond Veolia Energie má
s podporou projektů, které vytvoří
nová pracovní místa, dlouholeté
zkušenosti. „Za letošní rok činí celková
podpora více než 3 miliony korun pro
50 projektů. Práci našlo 67 nezaměstnaných,“ konstatoval předseda správní
rady nadačního fondu Zdeněk Duba.
Pojďme si přestavit jeden z úspěšných
projektů, jeden z nových začátků.

Včela nikdy nespí,
včelař nikdy neodpočívá
Jako skutečně zelené podnikání,
které probíhá v souladu s přírodou
a přispívá k zachování ekologické
rovnováhy, lze označit včelařství. To
může představovat zajímavé hobby,
ale také podnikatelskou příležitost
a nový pracovní začátek. A navíc je radostí, pokud se práce stane koníčkem.
A přesně to se stalo v případě Richarda
Mileského. „Včelařením se zabývám

mnoho let, pozoruju přírodu a obdivuju včelí společenství pro jeho dokonalou souhru všech jedinců uvnitř celku.
Včela patří k nejúžasnějším a nejnepostradatelnějším tvorům naší planety.
Je to zkrátka malá zázračná bytost,“
potvrzuje svoji vášeň jesenický včelař.
O tom, že produkce medu pana
Milerského je skutečně výjimečná,
svědčí i to, že letos získal prestižní
ocenění značkou „JESENÍKY – originální produkt“. V jesenickém podhůří
pan Milerski vyrábí celou sérii včelích
produktů – od medu květového, lesního, pastovaného přes medovinu až po
včelí svíčky, ručně vyráběné medové
mýdlo a balzám na rty. Včelí produkty
a přípravky z nich vytvořené využívá
také při léčebné metodě nazývané
apiterapie. Jedná se o velmi efektivní
přírodní léčbu, jejíž aplikace se ocení
v prevenci, ale také při akutních i chronických onemocněních nebo jako
doplněk klasické medicíny.

Pan Milerski na Jesenicku
vybudoval vyhlášené včelařství, přesto však neusíná
na vavřínech: „Tak jako včela
nikdy nespí, nemůže ani včelař
zůstat odpočívat, protože starost o včely a včelařský provoz
trvá po celý rok. Náš provoz se
stále snažíme vylepšovat, zdokonalovat a modernizovat.“
Inspirující příběh pana
Milerskeho je jen jedním
z mnoha. Za patnáct let podpory investovala Veolia Energie
již 91,5 milionu korun, díky
nimž vzniklo 1951 nových pracovních míst, nových projektů,
nových začátků. „Pomalu, ale
jistě se blížíme magickým hranicím 2000 podpořených míst
a 100 milionů korun finanční
podpory,“ doplňuje na závěr
předseda správní rady nadačního fondu Zdeněk Duba.
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SMS informace o vodě
zdarma přímo
ve Vašem mobilu
Nenechte se zaskočit případnou
odstávkou či havárií vody!
Spolehněte se na včasné informace zdarma
přímo do vašeho mobilu.
Zaregistrujte se na www.voda-info.cz nebo
zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.
Zavoláme Vám a Vaši registraci vyřídíme společně.
Společnosti skupiny Veolia v ČR:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. • VODÁRNA PLZEŇ a.s. • Středočeské vodárny, a.s. • VODOSPOL s.r.o.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. • 1. SčV, a.s. • Královéhradecká provozní, a.s. • RAVOS, s.r.o.

www.veolia.cz

Cena registrační SMS dle Vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s.

událost

30. LISTOPADU – 11. PROSINCE, PArÍz
COP21

ZA CELOSVeTOVOU DOHODU
O KLIMATU
KLÍcOVÝ MEZNÍK, KTERÝ BY MeL VÉST KE VZNIKU MEZINÁRODNÍ DOHODY
PLATNÉ PRO VsECHNY ZEMe UMOznUJÍCÍ UDRzET nárust CELOSVeTOVÉ
TEPLOTY POD HRANICÍ 2 C.

http://www.cop21.gouv.fr

