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STALO SE
29. června

Antoine Frérot
Generální ředitel
a předseda
představenstva
společnosti Veolia

Vznik aliance
pro další rozvoj v Kolumbii. Podpisem
smlouvy s kolumbijskou skupinou EPM,
která se specializuje na výrobu, přepravu
a distribuci energie, potvrdila Veolia své
snahy o realizaci projektů zaměřených na
zlepšování energetické účinnosti v rámci
spolupráce s průmyslovými podniky, územně
správními celky, obcemi, nemocnicemi,
školami… Tím, že zvýšíme energetickou
účinnost těchto zařízení, budeme schopni
uspokojit zvýšenou poptávku po elektřině,
teple a chladu a zároveň snížíme čerpání
přírodních zdrojů. V Latinské Americe, stejně
jako na ostatních kontinentech, navazujeme
partnerskou spolupráci s nejvýznamnějšími
subjekty, abychom rychleji a v širším měřítku
využili potenciálu multiplikačního efektu
našich řešení zaměřených na snižování
spotřeby energií. Ve stejné době zastupitelství
města Montería, které má v současnosti více
než 540 000 obyvatel, prodloužilo smlouvu
s Veolií na provoz vodárenské a kanalizační
sítě na další období, které naváže na 15 let
úspěšné spolupráce v oblasti zajišťování
těchto služeb. K nejvýraznějším úspěchům
patří snížení úniků vody o třetinu, zásobování
všech obyvatel města pitnou vodou, zajištění
dostupnosti hygieny pro více než 80 % obyvatel
města, realizace sociálního programu, jehož
cílem je zajišťování vodohospodářských služeb
pro 10 000 nejchudších obyvatel. Všechny
úspěchy z minulosti tak byly zúročeny
podpisem smlouvy na dalších 10 let.

10. září

proběhlo v Paříži oficiální
zahájení příprav Konference o změně klimatu
(COP21). U příležitosti zasedání „francouzského
klimatického týmu“, které se konalo pod záštitou
prezidenta Françoise Hollanda v Elysejském
paláci, jsem měl možnost vysvětlit, jakým
způsobem Veolia podporuje při přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku své zákazníky
a nabízí jim technologie založené na kruhové
ekonomice. V rámci boje proti nadměrným
emisím CO2 hraje tento nový typ ekonomiky,
který není založený na lineárním přístupu
„vytěžit–vyrobit–zahodit“, klíčovou úlohu. Tím,
že vyrábíme druhotné suroviny recyklováním
odpadů nebo odpadních vod či dodáváme

odpadní teplo průmyslovým podnikům
a obcím, značně snižujeme spotřebu energie
a produkujeme méně emisí CO2 než v případě
těžby prvotních surovin v přírodním prostředí.
Rovněž jsem zdůraznil nutnost snížení emisí
metanu, protože tento plyn s krátkou životností
má vysoký potenciál globálního oteplování.
Během posledních 20 let měl metan stejný podíl
na oteplování klimatu jako oxid uhličitý, jehož
emise vypouštěné do ovzduší jsou nepoměrně
vyšší! Aby bylo možno v širokém měřítku
uplatnit technologie umožňující snížení emisí
oxidu uhličitého a metanu, musí orgány veřejné
moci zpoplatnit emise uhlíku, přičemž cena
musí být dostatečně vysoká. Tímto opatřením
skončí podivné období, kdy znečišťování nic
nestojí, zatímco odstraňování znečišťujících
látek je drahé!

6. října

oslavilo sdružení ANVIE*
v Paříži 25 let své existence. Jak posílit
spolupráci a dialog mezi humanitními vědami
a podnikatelskou sférou? To je téma, na které
se již 25 let zaměřuje činnost tohoto sdružení.
Dvacet pět let usilovných snah pro zajišťování
diskuse a spolupráce mezi představiteli
podnikatelské sféry s rozhodovacími
pravomocemi a vědeckými pracovníky z oboru
společenských a humanitních věd. Ale také
25 let plodných diskusí, úspěšné spolupráce
a celé řady úspěchů. Dlužno přiznat, že začátky
nebyly lehké! Proto považuji za velkou čest, že
stojím v čele ANVIE. Využívání poznatků z oborů,
jako je sociologie, historie, psychologie, filozofie,
a z dalších vědních disciplín pomáhá podnikům
pochopit podmínky, v nichž působí, aby mohly
lépe reagovat. Toto téma je o to zásadnější, že
žijeme v době, kdy měnící se způsoby výroby
ukazují, že investování do lidského kapitálu je pro
zajištění konkurenceschopnosti podniků stále
důležitější, ba dokonce důležitější než investování
do výrobních zařízení. Všude, kam se podíváme,
je rozdílu dosahováno díky lidskému faktoru,
díky talentovaným ženám a mužům, jejich
vysokému pracovnímu nasazení a jejich tvůrčím
schopnostem. Jak by tedy podnikatelská sféra
mohla podceňovat důležitost humanitních věd?
* Národní sdružení pro mezioborové využití výzkumu
v oblasti humanitních a společenských věd v podnikové
sféře
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Dále v čísle
Juriko Koike
Bývalá ministryně – Japonsko
Členka prognostického výboru
Institutu Veolia
V době, kdy zastávala funkci ministryně
životního prostředí (2003–2006),
vedla osvětovou kampaň zaměřenou
na zvýšení povědomí široké veřejnosti
o změně klimatu a propagování nových
technologií. V roce 2014 byla zvolena
do funkce první viceprezidentky pro
Asii nevládní organizace GLOBE
International, která prosazuje vytvoření
právního rámce pro udržitelný rozvoj
se zapojením veřejných a politických
činitelů s rozhodujícími pravomocemi.
Juriko Koike je absolventka káhirské
univerzity (Egypt) a svoji profesní kariéru zahájila jako tlumočnice a překladatelka arabského jazyka. Následně se
věnovala televizní žurnalistice.

4/5

Pierre Victoria

Šéfredaktorka vydání
Marie Riet-Hucheloup
Ředitelka komunikace pro Francii
a interní komunikace skupiny Veolia

„Pečujeme o světové zdroje“ je leitmotiv naší činnosti.
Je to hlavně a především každodenní úsilí, které vyvíjí
200 000 zaměstnanců naší skupiny. V období příprav
pařížské Konference o změně klimatu (COP21) musíme
více než kdy jindy informovat a mobilizovat veřejné
mínění, abychom nepropásli tuto historickou šanci
zvyšovat povědomí co nejširší veřejnosti a implementovat
klimatická řešení v co nejširším měřítku. Protože jsme pevně
přesvědčeni, že již nyní můžeme podnikat potřebné kroky,
rádi bychom vás v tomto čísle našeho časopisu seznámili
s řešeními Veolie v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů a s tím, jak některé regiony na změny klimatu reagují.
Zapojte se do diskuse, která konfrontuje klimatickou politiku
s potřebou růstu. Britský státník a ministerský předseda
Clement Attlee řekl: „V rozhodujících okamžicích historie se
slova stávají skutky.“ Proto spojme své síly a inspirujme se
příklady uvedenými na stránkách našeho časopisu.

Ředitel udržitelného rozvoje společnosti
Veolia a generální zmocněnec vodárenské asociace Cercle Français de l’Eau
Dvanáctiletá kariéra voleného zástupce
místních a regionálních zastupitelských
orgánů vyvrcholila zvolením Pierra Victorii do
funkce poslance francouzského Národního
shromáždění, kde v letech 1991–1993 nahradil
Jeana-Yvese Le Driana, který se stal členem
vlády. Pierre Victoria je spoluautorem díla
Demokratická správa: nové paradigma pro
rozvoj, které vydalo francouzské ministerstvo
zahraničních věcí a evropských záležitostí
(MAEE), autorem eseje Podnikáním proti
chudobě a pod jeho odborným vedením bylo
vydáno dílo Přístup k vodě a energii: od vize
k akci. Byl vyznamenán státním řádem za zásluhy. Pierre Victoria je absolvent Pařížského
institutu politických věd a magisterského studia na právnické fakultě Pařížské univerzity 10
v oboru obchodního práva.

Valérie Masson-Delmotte
Paleoklimatoložka
Inženýrka a absolventka pařížské École centrale,
která se specializuje na paleoklimatologii, tj.
výzkum změn klimatu v historii Země. Pracuje
jako výzkumná pracovnice v laboratoři pro
vědecký výzkum klimatu a životního prostředí
LSCE (Laboratoire des sciences du climat et
de l’environnement), je hlavním autorem zprávy
Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC)
a v minulosti působila jako koordinátorka řady
mezinárodních projektů v oblasti výzkumu
klimatu. Nedávno byla zvolena do funkce
spolupředsedkyně Skupiny I IPCC, což jí však
nebrání v tom, aby s nadšením sobě vlastním
oslovovala širokou veřejnost formou přednášek,
vzdělávacích akcí pro školy, učebnic… Valérie
Masson-Delmotte je držitelka ceny Irène Joliot-Curie za rok 2013, která je každoročně
udělována významným vědeckým pracovnicím.
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Událost

PREZENTACE VÝSLEDKŮ KONFERENCE COP21

ZÍSKEJTE JEŠTĚ VÍCE POZNATKŮ
O OCHRANĚ KLIMATU

POPRVÉ SE SOUČASNĚ S KONFERENCÍ O OCHRANĚ KLIMATU MŮŽETE
ZDARMA SEZNÁMIT S JEJÍMI VÝSLEDKY A ZÁVĚRY NA VÍCE NEŽ 4 000 M2
VÝSTAVNÍ PLOCHY. PŘIJĎTE A ZÚČASTNĚTE SE NEJRŮZNĚJŠÍCH PŘEDNÁŠEK,
WORKSHOPŮ A DALŠÍCH AKCÍ, NA NICHŽ SE BUDE PODÍLET I VEOLIA!

www.plateformesolutionsclimat.org

NOVINKY

Konference o změně
klimatu (COP21): občanská
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společnost jako hybná síla a iniciátor
klimatických dohod

Latinská Amerika
považuje energetickou účinnost za naprostou prioritu
Společnosti Veolia a EPM spojily své síly v oblasti vývoje energeticky
úsporných řešení s možným uplatněním ve vodohospodářství, dopravních
infrastrukturách, energetice, zdravotnictví a zemědělství. Dne 29. června
podepsaly kolumbijská skupina EPM poskytující energetické služby
a Veolia memorandum o porozumění týkající se rozvoje projektů a řešení
zaměřených na zvýšení energetické účinnosti v Latinské Americe.
O několik měsíců dříve, v lednu 2015, založili prezidenti François Hollande
a Juan Manuel Santos francouzsko-kolumbijský strategický výbor. Tento
výbor, kterému předsedá Antoine Frérot, se bude podílet na ochraně
a obnově dostupných zdrojů a současně prosazovat udržitelný rozvoj ve
prospěch místního obyvatelstva.

Zatímco se koná stále více klimatických summitů a podepisuje
stále více mezivládních dohod, jejichž cílem je boj proti
změně klimatu, občanská společnost se mobilizuje a přichází
s celou řadou iniciativ. Místní i nadnárodní společnosti,
nevládní organizace, nejrůznější sdružení, mládežnická
a odborová hnutí neúnavně inovují a více než kdy jindy se
zasazují o ochranu životního prostředí, prosazování zelené
energetiky, spravedlivého obchodu (fair trade), udržitelné
spotřeby… O jejich angažovaném přístupu svědčí i setkání
těchto zainteresovaných stran konané mimo rámec pařížské
Klimatické konference 2015, která proběhne ve dnech
30. listopadu až 11. prosince: mezi 40 000 účastníky
setkání připadá polovina na zástupce občanské
společnosti. V městě Le Burget vznikne „vesnička občanské
společnosti“ a „Agenda řešení“ bude zahrnovat stěžejní
iniciativy nestátních aktérů. Zatímco některé organizace
působí jako hybná síla nebo iniciátoři změn na místní
úrovni, jiné zainteresované strany s vyšší ekonomickou
váhou a s mezinárodní působností prosazují cíle
občanských iniciativ v širším politickém měřítku.

Zemědělci a vědci musí táhnout

za jeden provaz

Francie přijala zákon o povinném energetickém
přechodu

Francie má od nynějška legislativní rámec, který stanoví základní cíle
v oblasti ekologického růstu a zavedení nového energetického modelu. Tyto
ambiciózní cíle jsou plně v souladu s politikou Evropské unie. Do roku 2030
se počítá především se 40% snížením emisí skleníkových plynů oproti roku
1990, přičemž do roku 2050 se předpokládá jejich snížení o 75 %. Do roku
2025 by mělo dojít ke snížení podílu jaderné energetiky na energetickém mixu
země na 50 %, tj. o 25 % méně než nyní. Do roku 2050 je plánováno snížení
celkové energetické spotřeby Francie o 50 % a dále snížení podílu energie
vyráběné spalováním fosilních paliv o 30 % a zvýšení podílu energie získávané
z obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě Francie na 32 %.

Podle Quirina Schiermeiera, německého dopisovatele prestižního britského vědeckého časopisu Nature, musí zemědělci a vědci
spolupracovat, aby bylo zemědělství v budoucnosti odolnější. Pokud nespojí své síly, nebudou schopni reagovat na změny klimatu.
Extrémní výkyvy počasí a nepředvídatelnost srážek a teplot,
eroze a vyčerpání půdy a šíření invazivních druhů jsou nejpatrnější dopady změny klimatu… Mezinárodní program vzájemného
srovnávání a zlepšování zemědělských postupů
(AgMIP*) proto sdružuje klimatology, agronomy, ekonomy, zemědělce a místní pěstitele a chovatele, kterým nabízí modelování
a simulaci pěstovaných kultur.
V Austrálii byl v rámci boje proti suchům financován rozsáhlý
projekt zavlažování nížiny kolem řeky Murray-Darling, který
zohlednil výsledky komplexního výzkumu AgMIP.
Na Filipínách vyvinul Mezinárodní institut pro výzkum rýže
(IRRI) odrůdu, která je odolnější proti vlivu extrémních meteorologických jevů (povodně, sucha, vyšší obsah solí). Výsledkem
diskusí a zvyšování povědomí veřejnosti je skutečnost, že tuto
odrůdu rýže pěstuje stále více nepálských, indických a bangladéšských zemědělců.
Zdroj: Nature, č. 523 ze dne 23. července 2015
*AgMIP: Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project
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V krátkosti
Expedice Tara na stránkách
časopisu Science
Jeden z nejprestižnějších
vědeckých časopisů věnoval
zvláštní číslo výpravám
mořských biologů, kteří se
plaví na palubě lodi Tara,
a předmětu jejich výzkumu
– planktonu. Při této příležitosti byly zveřejněny první
výsledky dvou předchozích
expedic – Tara Oceans
a Tara Ocean Polar Circle –,
které se uskutečnily v období 2009–2013 a jejichž
cílem bylo odebrání vzorků
planktonu ze všech oblastí
světových oceánů.
Science, 22. května 2015.
Dopad kruhové ekonomiky
ve Spojeném království
Podle studie Královské
univerzity v Londýně
(Imperial College London),
která byla realizována ve
spolupráci se společností
Veolia, by celoplošné zavedení kruhové ekonomiky ve
Spojeném království mohlo
ročně generovat 29 miliard
liber šterlinků, tj. ekvivalent
1,8 % HDP této země. Univerzita odhaduje, že zavedení tohoto modelu ekonomiky by mohlo umožnit
vytvoření 175 000 nových
pracovních míst, a to
především v odvětví výroby
a zpracování plastů, sklářství
a papírenství, ekologického
odpadového hospodářství
a hliníkového, ocelářského
a elektronického průmyslu.

Pouze

12 %

To je celosvětový podíl zpoplatněných emisí skleníkových plynů, tj. třikrát více než před deseti lety.
Zdroj: Les Échos – 2. června 2015

V Addis Ababě nejchudší země nemlčely
Během 3. konference OSN o financování rozvoje, která se konala ve dnech 13. až 16. července tohoto
roku, zdůraznila řada účastníků ve svých příspěvcích historickou odpovědnost vyspělých zemí
za globální klimatickou krizi. S ohledem na podpoření fungování Zeleného klimatického fondu
(v roce 2014 bylo v rámci tohoto fondu nashromážděno 10 miliard USD) vyzvaly nejchudší země
světa OECD a skupinu G20, aby definovaly nové mezinárodní daňové standardy, které se zaměří
především na možnosti dodatečného financování a boj proti daňovým podvodům a únikům. Na
závěr summitu dospělo 193 členských států OSN k dohodě, která stanoví, že do roku 2030 by měla
být poskytnuta dodatečná finanční pomoc ve výši 2500 miliard USD na dosažení cílů v oblasti
udržitelného rozvoje, které jsou zaměřeny na vymýcení extrémní chudoby ve světě a boj proti
globálnímu oteplování.

Využití systému Energido
pro vyhřívání plaveckého
areálu v Aix-les-Bains
Díky rekuperaci tepla
z odpadních vod z nedaleké
čistírny zajišťuje systém
Energido (viz přehled na
str. 8) z autorské dílny Veolie pokrytí 85 % energetických potřeb akvaparku
v Aix-les-Bains.
Tepelné čerpadlo umožňuje
ohřev a udržování optimální teploty vody ve všech
bazénech tohoto plaveckého
areálu na 27 °C a čtyřnásobnou úsporu celkových
ročních nákladů na energii.
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Výš
a dál

Setkání se zaměstnanci Veolie z celého světa
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Co mají společného podpora
znevýhodněných osob při hledání
zaměstnání a dlouhotrvající
snaha o vyšší zastoupení žen
v některých povoláních?
Elán, jímž překypuje Helen!

Hélène Guize
Referentka obchodu
Ambasadorka Veolie pro
zvýšení zastoupení žen
v oborech odpadového
hospodářství
Veolia, Ile-de-France, Francie
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Hélène Guize přiznává bez vytáček, že v oboru její působnosti, kterým je správa
smluv v oblasti nakládání se stavebním odpadem, je být ženou výhodné z hlediska obchodu
i mezilidských vztahů. „V tak výrazně mužském prostředí, jako je stavebnictví, umožňuje
přítomnost ženského prvku klidnější a slušnější jednání,“ říká Hélène.
Tuto výhodu vnímá již od doby, kdy téměř před dvaceti lety nastoupila do společnosti Veolia, kde
nejprve pracovala v oblasti průmyslových odpadů a následně přešla do útvaru stavebních odpadů.
V rámci své funkce referentky obchodu se Hélène podílí na rozvoji odvětví, které je jednou z priorit
Veolie. Od doby, kdy začala působit v oboru, zažila v souvislosti s výkonem své funkce prudký
vzestup aktivit spojených s dalším využitím odpadů významných zákazníků z oboru stavebnictví,
pro něž zajišťuje podporu v oblasti managementu smluv na recyklaci odpadů. I když realizace této
aktivity dnes probíhá ve vysoce konkurenčním prostředí a získávání nových zakázek vyžaduje
stále vyšší úsilí, tato „terénní“ pracovnice, která je na slovo vzatá odbornice na sjednávání smluv,
vykonává svoji práci se stále stejným zaujetím.
Není divu, že bez váhání přijala nabídku, aby se stala velvyslankyní Veolie pro zvýšení zastoupení
žen v oborech odpadového hospodářství. Ke své úloze, která je plně v souladu se závazky Veolie
v oblasti dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen, přistoupila s nadšením sobě vlastním.
„Prostřednictvím náborové politiky a interních komunikačních kampaní podporujeme zvyšování
podílu žen v oborech odpadového hospodářství, abychom dokázaly, že jsme v práci stejně dobré
jako muži!“ Její cíleně zaměřené aktivity během setkání se studenty jsou pro ně rovněž příležitostí
se seznámit se „zajímavým oborem“, který, jak Hélène připouští, „není pro ženy automatickou
volbou při výběru profese“. Pro Hélène, která je sama matka čtyř dětí, to představuje další
možnosti pro překonání některých zažitých stereotypů v přístupu k ženám.
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Klimatická
řešení
Veolie ve
světě
DALŠÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ
ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ
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Veolia ilustruje na 20 vysoce inovativních řešeních nový model využívání zdrojů,
který je úspornější, efektivnější a založený na kruhové ekonomice. Opětovné
využití odpadů v podobě druhotných surovin má na svědomí nepoměrně nižší
množství emisí CO2 než těžba, výroba a přeprava primárních surovin.

EVROPA
1/JOURE,
NIZOZEMSKO
VYUŽITÍ KÁVOVÉ
SEDLINY JAKO
BIOMASY
Pražírna kávy Douwe
Egberts Master
Blenders (DEMB) si
v roce 2013 pořídila
biomasový kotel pro
spalování kávové
sedliny, kterou tento
závod produkuje.
Každoročně tak
najde další uplatnění
33 000 tun tohoto
odpadu z výroby,
z něhož je spalováním
získáváno velké
množství páry potřebné
pro provoz tohoto
výrobního závodu
2/KODAŇ,
DÁNSKO
MĚSTO, KTERÉ SE
NEBOJÍ POVODNÍ
Kodaň, kterou v roce
2011 zasáhly mohutné
povodně, se rozhodla
snížit svoji zranitelnost
vůči extrémním
meteorologickým
jevům. Systém
včasného
meteorologického
varování, který
je využíván pro
management
kanalizační sítě,
optimalizuje jímání
a skladování dešťové
vody, a umožňuje tak
roční snížení rizika
záplav o 90 %.
3/BORÅS,
ŠVÉDSKO
SKLADOVÁNÍ
ENERGIE UMOŽŇUJE
OPTIMALIZACI
SPOTŘEBY
Město získává teplo
střídavým spalováním
biomasy a fosilních
paliv a díky akumulační
nádrži přezdívané
„Termoska“, která může
pojmout až 37 000 m3
horké vody, je schopno
se vypořádat se
sezónními výkyvy ve
spotřebě energie.
4/ROSTOCK,
NĚMECKO
BOTTLE TO BOTTLE:
MOŽNOSTI DALŠÍHO
VYUŽITÍ PET LAHVÍ

Bližší informace najdete
v rubrice ZKUŠENOSTI
na str. 30.

5/MĚSTSKÁ
ČTVRŤ SOUTHWARK,
LONDÝN, SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ
ENERGETICKÉ
VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
Program sběru a dalšího
zpracování organických
odpadů umožňuje
výrobu energie potřebné
pro zásobování
obyvatel městské
čtvrti Southwark, kde
jsou tímto způsobem
zajištěny dodávky
tepla a elektřiny pro
2 600 domácností.
Město je tak
průkopníkem
a příkladem společenské
odpovědnosti,
protože díky tomuto
programu má
zajištěnu energetickou
soběstačnost
a udržitelnost.
6/MAYO, IRSKO
BIOMASA JAKO
ZDROJ ENERGETICKÉ
NEZÁVISLOSTI
Vyrábět dostatečné
množství energie,
které pokryje potřeby
60 000 domácností,
a zajistit po dobu
patnácti let veškeré
dodávky biomasy
potřebné pro provoz
bioelektrárny, která bude
vybudována v Killala… To
je výzva, kterou přijala
společnost Veolia, jež
bude mít na starosti
mimo jiné i provoz
a údržbu zařízení.
7/PĚTIKOSTELÍ,
MAĎARSKO
DODÁVKY TEPLA
ZAJIŠŤOVANÉ
SPALOVÁNÍM SLÁMY
85 megawattů.
Takové množství
tepla vyrábí dvě
jednotky vybudované
v Pětikostelí. Jedna
spaluje dřevo, druhá
slámu. Od roku 2014 je
tak Pětikostelí jedním
z mála evropských
měst využívajících
pro zajištění dodávek
tepla výhradně přírodní
obnovitelné zdroje.
FRANCIE
8/SAINT-SYLVAIN
D’ANJOU
DRUHÝ ŽIVOT
DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Nedaleko Angers
provádí Veolia
demontáž, čištění
a recyklaci 35 000 tun

elektronických odpadů
ročně, přičemž některé
z nich jsou potenciálně
vysoce nebezpečné
(média, kondenzátory,
baterie). Vytříděný
odpad pak projde
speciﬁckým procesem
recyklace, přičemž
94 % takto získaných
materiálů je opětovně
využito, z čehož 80 %
najde další uplatnění
v průmyslové výrobě.
9/ARRAS
SYSTÉM ENERGIDO:
VYUŽITÍ ODPADNÍCH
VOD PRO OHŘEV
VODY V BAZÉNECH
Díky systému Energido,
který využívá teplo
z odpadních vod, snížil
městský bazén v Arrasu
spotřebu fosilních
paliv používaných pro
ohřev vody. Plavecké
areály v Aix-les-Bains,
Marseille, Toulouse
a Roquebrune rovněž
zahájily energetický
přechod a využívají pro
ohřev vody v bazénech
výhradně obnovitelné
zdroje energie.
10/LE HAVRE
I CO2 JE MOŽNO
RECYKLOVAT!
Pilotní projekt jímání
CO2 ve spalovně
nebezpečných odpadů
SEDIBEX bude završen
na konci roku 2015.
Zkušební provoz
proběhl úspěšně
a potvrdil, že jednotka,
která jímá několik tun
CO2 za hodinu, je plně
funkční. Takto získaný
plyn bude následně
zpětně postoupen
výrobním podnikům,
které využívají oxid
uhličitý při výrobě aditiv
do maziv.
11/LIMAY
BIONAFTA:
POUŽITÝ OLEJ
Z RESTAURAČNÍCH
ZAŘÍZENÍ NAŠEL
DALŠÍ UPLATNĚNÍ
V MOTORECH
Veolia zajišťuje sběr
použitých olejů na
20 000 sběrných
místech a jejich
následné zpracování na
bionaftu. Skupina vyrobí
ročně 60 000 tun
tohoto biologického
paliva, přičemž část

produkce nachází
uplatnění přímo ve
vozovém parku Veolie
a zbytek je dodáván
místním podnikům
používajícím bionaftu.

vlastních potřeb
energie, přebytek je
dodáván do státní
rozvodné sítě.

12/AMIENS
AUTOMATICKÉ
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V místní sběrně
a třídírně odpadů jsou
využívány dálkově
řízené systémy třídění
odpadu, které jsou
ovládány pomocí
dotykového tabletu.
Tato inovativní
technologie umožňuje
vyšší bezpečnost
práce zaměstnanců
třídírny a 6% zvýšení
množství odpadu,
který je dále
využíván pro výrobu
druhotných surovin.

16/NEW YORK
VÝPADEK
ELEKTŘINY? BUDIŽ
SVĚTLO!
V roce 2012, kdy
hurikán Sandy
způsobil výpadek
elektřiny a celý
Manhattan se ponořil
do tmy, prakticky celý
kampus univerzity
v Greenwich Village
tento výpadek
nepocítil díky
kogenerační jednotce
zajišťující dodávky
elektrické energie
a tepla. Tento plně
nezávislý systém
je efektivnější,
levnější, spolehlivější
a ekologicky čistší,
protože produkuje
výrazně nižší
množství emisí CO2.

13/GRAINCOURTLÈS-HAVRINCOURT
TRANSFORMACE
ORGANICKÝCH
ODPADŮ NA
ENERGII
Závod Artois
Méthanisation
vyrábí elektrickou
energii spalováním
metanu pocházejícího
z rozkladu organických
odpadů (zemědělská
biomasa, biologické
a čistírenské kaly,
domovní odpad,
maziva atd.). Ročně
zpracuje na 25 000 tun
odpadů.
ČÍNA
14/URUMČI
ODPADNÍ VODY:
CENNÝ ZDROJ
ENERGIE Podrobnější

informace najdete
v rubrice ZKUŠENOSTI
na straně 22.

15/ŠANGHAJ
LAOGANG
ODPADY JAKO
VYSOCE CENĚNÝ
OBNOVITELNÝ
ZDROJ ENERGIE
Díky systému jímání
a dalšího zpracování
plynů (zvláště pak
metanu a CO2) ze
skládek odpadů
vyrábí závod Laogang
bioplyn a zelenou
elektřinu. Provozní
kapacita závodu
postačuje k pokrytí

Bližší informace najdete na:
www.veolia.com/fr/nos-solutions

USA

17/MILWAUKEE
VÝROBA HNOJIVA
Z ODPADNÍCH VOD
50 000 tun.
Takové množství
hnojiva Milorganite
(Milwaukee Organic
Nitrogen) vyrobí
každoročně čistírna
odpadních vod
městské aglomerace
Milwaukee. Toto
hnojivo, které
obsahuje vysoký podíl
organických látek,
protože je vyráběno
z čistírenských kalů, je
používáno pro hnojení
zemědělské půdy
a trávníků v tomto
regionu.
AFRIKA / STŘEDNÍ
VÝCHOD
18/DURBAN,
JAR
PETROCHEMICKÉ
PODNIKY
POUŽÍVAJÍ
RECYKLOVANOU
VODU
Čistírna odpadních
vod v Durbanu
zajišťuje dodávky
recyklované vody pro
místní průmyslové
podniky. Tato voda je
levnější a dostatečně

čistá, aby splňovala
potřeby průmyslové
výroby, a proto je
vhodná pro zajištění
provozu výrobních
zařízení. V lokalitě,
kde je dostupnost
vody pro místní
obyvatelstvo
naprostou prioritou,
je recyklováno
98 % komunálních
odpadních vod.
19/DUBAJ,
SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY
ÚSPORY ENERGIE:
NOVÁ VÝZVA PRO
EMIRÁT
V rámci projektu
Vize 2030, který
počítá se snížením
energetické spotřeby
Dubaje o 30 % do
15 let, se sedm
velkých elektráren
zavázalo ke zlepšení
energetické účinnosti.
Během první etapy
se do tohoto projektu
zapojí 30 000 zařízení
z celého emirátu.
AUSTRÁLIE
20/SYDNEY
RECYKLACE
PRO LEPŠÍ
HOSPODAŘENÍ
S VODOU
Obě budovy
městského komplexu
Darling Quarter
se rozhodly snížit
svoji spotřebu pitné
vody o 92 % na
základě recyklace
veškerých odpadních
a dešťových vod
a přebytků vody
z nedalekého
kanalizačního
sběrače. Voda, která
je recyklovaná přímo
na místě, zásobuje
chladicí věže,
systém zavlažování
zelených ploch
a sociální zařízení
v kancelářských
prostorách o rozloze
55 000 m2.
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„Změna klimatu neuznává
hranice. Je jí jedno, zda
jste bohatý či chudý,
významná osobnost či
obyčejný člověk.
Tato globální výzva
vyžaduje mezinárodní
solidaritu.“
Ban Ki-moon,
generální tajemník OSN, 21. září 2011

12/13

Biomasa má v Japonsku
zelenou Veolia uzavřela
smlouvu na provoz dvou
biomasových elektráren
na severu Japonska.
Elektrárny Hirakawa
a Hanamaki budou
využívat organické
odpady pro výrobu
elektrické energie pro
22 000 domácností,
což znamená roční
úsporu 40 000 tun emisí
CO2. Veolia působí
v Japonsku od roku
2012 a spolupracuje
se skupinou Takkei,
která je významným
aktérem v oblasti sběru
a svozu průmyslových
odpadů, a zejména pak
dřevařského odpadu
z lesní těžby v místních
lesích.

V Paříži se konal klimatický summit morální

odpovědnosti

21. června se v Paříži uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů církví, kulturního
a politického života u příležitosti „klimatického summitu svědomí“. U zrodu této
iniciativy stojí zvláštní zmocněnec francouzského prezidenta pro ochranu planety
Nicolas Hulot, který vyjádřil politování nad laxním přístupem zemí k jednáním
a vyzval účastníky, „aby uvedli do pohybu hybné síly morální odpovědnosti“ s cílem
ozřejmit kulturní rozměr globální klimatické krize. Záměrem tohoto vrcholného
setkání je mobilizace morálního svědomí celosvětové veřejnosti. „Výzva k morální
odpovědnosti“ bude zaslána 195 delegacím zemí, které se zúčastní pařížské
Konference o změně klimatu (COP21).

10 návrhů, jak sladit růst s potřebou
řešit změny klimatu

140 mld.
USD
Tuto částku se zavázalo
investovat 13 velkých
amerických podniků do
projektů využívajících
nízkouhlíkové technologie.
Zdroj: Le Monde,
29. července 2015

V roce 2014 ukázala první zpráva Světové komise pro ekonomiku a klima nazvaná
„Lepší růst, lepší klima“ (Better Growth, Better Climate), jakým způsobem by se mohla
ekonomická a finanční politika podílet na snížení dopadů změny klimatu. Nedávno
vyšla další zpráva pod názvem „Chopit se globální příležitosti“ (Seizing The Global Opportunity“)1 určená nejvyšším představitelům politického, finančního a ekonomického
života, v níž je zakotveno 10 návrhů:

1 Urychlit nízkouhlíkový rozvoj měst
2 Chránit a obnovovat lesní a zemědělský

6 Podporovat rozvoj klimaticky

půdní fond a zvýšit produktivitu
3 Investovat minimálně 1000 miliard
USD do ekologicky čisté energetiky
4 Harmonizovat standardy energetické
účinnosti
5 Dohodnout se na stanovení efektivní
ceny uhlíku do roku 2020

7 Podporovat nízkouhlíkové inovace
8 Zajistit nízkoemisní růst se zapojením

inteligentních infrastruktur

soukromého sektoru

9 Vyhlásit boj emisím z letecké a námořní
dopravy

10 Snížit používání uhlovodíků (HFC)
1

Zdroj: www.newclimateeconomy.net

Rok 2015 je silně poznamenán rostoucím

Rok 2015 má na svém

Změna klimatu má na svědomí stále častější přírodní katastrofy, které si vybírají
vysokou daň na životech a způsobují stále závažnější materiální škody. Od počátku
roku došlo po celém světě k více než deseti závažným přírodním katastrofám.
Během zimy bičovaly Indonésii přívalové deště a Malawi čelilo ničivým povodním.
V lednu zasáhly jih Brazílie největší sucha v historii země. V únoru devastovaly
sever USA zimní bouře a v té samé době se na Madagaskar snesla tropická bouře
Chedza. Na jaře pustošily sibiřskou tajgu rozsáhlé lesní požáry, střední Evropu
zasáhl orkán Niklas a souostroví Vanuatu zdevastoval cyklon Pam. Po celé léto
sužovala Indii a Pákistán ničivá vedra a Kalifornie zažila nejhorší sucho v historii.
V srpnu se přes Tchaj-wan a východní Čínu přehnal tajfun Soudelor a Barmu zasáhly
ničivé povodně způsobené mimořádně silnými monzunovými dešti.

Podle nejnovějších zpráv
NASA a OSN byly průměrné
celosvětové teploty v prvním
pololetí roku 2015 nejvyšší
v historii planety od doby,
kdy se začalo s vedením
souvislých záznamů o počasí.
Naměřený teplotní průměr
byl o 0,85 °C vyšší než
průměrná teplota 15,5 °C
v 20. století. Červen roku
2015 byl po březnu a květnu
třetí měsíc v pořadí, kdy
došlo k překonání teplotních
rekordů.

počtem extrémních klimatických jevů

Zdroj: www.nature.com/nclimate/index.html
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kontě hned několik
teplotních rekordů

Po letech výzkumu, za kterým stojí iniciativa průmyslových podniků a orgánů veřejné moci, se mezinárodní společenství konečně dohodlo na
standardním postupu pro výpočet emisí skleníkových plynů. Každá metodika má své limity, což platí i pro přesnost přepočtu přímých a nepřímých
emisí na jednotky ekvivalentu. Avšak čím více bude postup „změřit–hlásit–kontrolovat“ sdílený, tím většího pokroku bude moci být dosaženo
v mezinárodních jednáních o klimatu.

• Přímé emise (Scope 1) vznikají spalo-

NE PŘÍ M É
E M ISE

váním fosilních zdrojů energie v rámci

OSTATNÍ
NE PŘÍ M É
E M ISE

SCOPE 3

3 kategorie (Scopy) emisí
skleníkových plynů podle místa
vzniku

PŘÍ M É
E M ISE

SCOPE 2

VÝPOČET EMISÍ
SKLENÍKOVÝCH
PLYNŮ

SCOPE 1

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

aktivit, které spadají pod daný podnik
/ územně správní celek a jsou jím kontrolovány. Příklad: emise vzniklé při spalování
ve fixních a mobilních zařízeních
• Nepřímé emise z energie (Scope 2)
jsou spojené se spotřebou nakupované
elektrické energie, tepla, chladu či páry,

Doprava

které podnik / územně správní celek
potřebuje pro své aktivity.
Příklad: spotřeba elektrické energie.
• Ostatní nepřímé emise (Scope 3) vznikají

Spalování

ze zdrojů mimo kontrolu, před a za vy-

Spotřeba

konávanou aktivitou, tj. v rámci dopravy

Odpadové hospodářství

zboží a osob, která je nedílnou součástí
dodavatelského řetězce (supply chain).
Na tuto kategorii může připadat největší
podíl emisí.

Nákup surovin, služeb a výrobků

Outsourcované aktivity

6 SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ, KTERÉ JE NUTNO ZOHLEDNIT
CO2

GWP =

1

CH4

Oxid
uhličitý

Metan

GWP =

28

N2O

GWP =

PFC

Oxid
dusný

265

Perfluoruhlovodíky

SF6
GWP =

12400

Fluorid
sírový

GWP =

23 500

HFC-23

3 ETAPY MEZINÁRODNÍHO STANDARDU

1

Shromažďování provoz-ních dat pro všechny
3 kategorie emisí

2 Stanovení emisních faktorů
Stanovení správného přepočítacího koeficientu umožní výpočet
množství emisí skleníkových plynů na základě provozního údaje.

3 Přepočet kvantitativních údajů na emise

– čas (období 100 let)
– referenční hodnota CO2 = 1

HFC
Hydrofluorovodíky

Zdroje: Hodnotící zpráva 4 a 5 Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)/Kjótský protokol

Základem ukazatele GWP jsou
3 kritéria:

– pravidelný monitoring, který
provádí Mezivládní panel pro
změny klimatu (IPCC)

7910
PFC 51-14

CO2 je referenční ukazatel a jeho GWP je roven 1

Co je GWP?
Potenciál globálního oteplování
(Global Warming Potential, GWP)
je ukazatel udávající podíl skleníkového plynu na globálním oteplování za určité období v přepočtu na
míru skleníkového efektu CO2. CO2 je
tedy referenční ukazatel a jeho GWP
je roven 1. Hodnoty GWP umožňují přepočet emisí skleníkových
plynů na ekvivalent CO2.

GWP =

Shromažďování provozních údajů (počet
najetých kilometrů, množství spotřebovaných
tun a počet kWh spotřebované energie).

KVANTITATIVNi VYJaDrENi
AKTIVITY x EMISNi FAKTOR
= EKVIVALENT CO2

Zdroj: The Greenhouse Gas Protocol – WRI-WBCSD Corporate Standard. ISO 14064/ISO 14069.
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Juriko Koike,
bývalá ministryně životního
prostředí Japonska

Antoine Frérot,
generální ředitel a předseda
představenstva společnosti
Veolia
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Je ambiciózní klimatická
politika slučitelná
s růstem?
Debata
Juriko Koike a Antoina
Frérota

Zdá se, že svět politiky a průmyslový sektor
konečně nachází společnou řeč, aby bojovaly
proti změně klimatu. Nicméně panují obavy
ohledně dopadu ofenzivní klimatické politiky
na ekonomický růst. Je skutečně možno
realizovat klimatickou politiku bez negativního
vlivu na ekonomiku? Přečtěte si konfrontaci
názorů dvou osobností.

Stále více podniků, mezi něž patří i Veolia,
veřejně volá po vysokém zpoplatnění emisí
skleníkových plynů. Proč?
Antoine Frérot / Jednoduše proto, že zásada
zpoplatnění emisí se velmi rychle osvědčila
v nejrůznějších odvětvích; jako příklad uveďme
průmyslové odpady či odpadní vody. Proto je důležité
konečně zpoplatnit emise skleníkových plynů.
Zavedení tohoto opatření je podmíněno splněním
•••
dvou podmínek. Zaprvé, znečišťování musí být

•••
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dražší než odstraňování znečišťujících látek. Cena
30 či 40 eur za tunu CO2 by mohla být dostatečnou
ekonomickou motivací na straně poptávky, a podpořit
tak opatření v oblasti energetické účinnosti, na straně
nabídky by pak mohla být dostatečným stimulem
pro nahrazení energií z fosilních paliv energiemi
získávanými z obnovitelných zdrojů. Zadruhé,
prostředky pocházející ze zpoplatnění emisí musí
být využity na financování opatření vedoucích k
odstraňování znečišťujících látek. Pokud chceme
stabilizovat množství uhlíku v ovzduší, neexistuje jiná
alternativa než zpoplatnění emisí CO2.
Juriko Koike / Ráda bych doplnila, že takovýto
nástroj povede k úsporám energie a bude stimulovat
inovace, což otevře nové ekonomické příležitosti
pro podniky, pro něž to znamená možnost lepšího
využití financí a zlepšení jejich společenského image.
Pochopitelně za předpokladu, že se podaří najít
nástroj, který bude jednoduchý a zároveň spravedlivý.

Pokud jde o návrh stanovit dostatečně
vysokou cenu pro emise skleníkových plynů,
jaké jsou zkušenosti z minulosti ohledně formy
výběru tohoto poplatku? Měla by to být daň,
obchodování s emisními povolenkami, nebo by
měla být zvolena jiná forma?
J. K. / Přímé zdanění emisí uhlíku přinutí všechny
zúčastněné strany, aby vyvinuly patřičné úsilí, a jeho
výhodou je jednoduchost a spravedlnost. Nevýhodou
je, že předem nevíme, k jakému snížení emisí dojde
v důsledku zvolené výše daňové sazby. Pokud bude
zdanění příliš nízké, efekt bude, jak správně řekl
Antoine, nulový. Pokud bude daň příliš vysoká, může
poškodit mezinárodní hospodářskou soutěž! To je
důvod, proč se Japonsko rozhodlo pro zavedení nízké
daňové sazby spojené s doplňujícími opatřeními.
„Uhlíkový trh“ naopak umožňuje, abychom měli dobrý
přehled o snižování emisí, protože bude předem
rozhodnuto o objemech emisí, které budou přiděleny
jednotlivým zainteresovaným stranám. Nicméně
je velmi těžké dosáhnout předběžného konsensu
ohledně jejich přidělení! Rovněž nezapomínejme,
že existuje třetí možnost, a tou je regulace, která
je potenciálně velmi efektivní v případě velkých
znečišťovatelů, jak ukazuje americký zákon o kontrole
znečištění ovzduší (Air Pollution Kontrol Act). Tato
opatření lze různě kombinovat. Jako příklad uveďme
osvobození účastníků obchodování s emisními
povolenkami od uhlíkové daně. Nicméně jakékoliv
zkomplikování má za důsledek zvýšení nákladů na
správu systému.
A. F. / Vytvoření fungujícího světového trhu, na
PL ANETA Prosinec 2015

němž by byly obchodovány emisní povolenky
CO2, je v krátkodobém časovém horizontu iluzorní,
protože toto řešení vyžaduje řízení na globální
úrovni. Zkušenost Evropské unie ukázala, že
zavedení systému tohoto typu není snadné. Je to
sice nejdůmyslnější ekonomický mechanismus,
jaký byl kdy vynalezen pro boj proti změnám
klimatu, nicméně naprosto směšná částka 5 až 7 eur
za tunu uhlíku podniky v žádném případě nenutí
k drastickému snížení emisí skleníkových plynů, které
produkují. Daleko snazší je zavést poplatek z emisí
skleníkových plynů a uplatňovat jej na dostatečně
velkém pilotním území, například o rozloze
Evropské unie. Úmyslně hovořím o poplatku,
nikoliv o dani, protože částky vybírané poměrně k
množství vypouštěných emisí CO2 by měly sloužit
k financování opatření na snižování emisí.

Jakým způsobem je možno tyto potřebné
změny promítnout do našeho energetického
systému, aniž by to „zabilo ekonomiku“, jak se
někteří aktéři obávají?
A. F. / Neexistuje žádný rozpor mezi energetickým
přechodem a růstem ekonomiky! Poplatek 30 eur
za tunu CO2 znamená například v případě nového
automobilu, který najede 15 000 kilometrů ročně,
roční výdaj 60 eur, což je naprosto přijatelná
částka. Těch, kdo tvrdohlavě namítají, že ochrana
ovzduší je příliš drahá, bych se rád zeptal, kolik bude
stát jeho znečištění? Kromě toho nízkouhlíková
ekonomika má velký potenciál k vytváření nových
pracovních míst. Změny klimatu má na svědomí
nejenom masivní využívání energií z fosilních
zdrojů, ale i lineární ekonomika fungující na principu
„vytěžit−vyrobit−zlikvidovat“, která klade stále vyšší
nároky na energie a suroviny čerpané z přírodního
prostředí. Boj proti emisím skleníkových plynů proto
vyžaduje zavedení úspornějšího a efektivnějšího
modelu využívání přírodních zdrojů, který bude
založen na principech kruhové ekonomiky. Díky
tomuto novému typu ekonomiky, který mění odpady
na zdroje, by jenom v Evropě mohly vzniknout tři
milióny nových pracovních míst.
J. K. / Zmírnění dopadu na ekonomiku je rovněž
do určité míry možné úpravou alokace příjmů
plynoucích z uhlíkové daně. Například, i když to
není řešení, které prosazuje Antoine, lze tyto příjmy
promítnout do snížení jiných daní, jako je třeba daň
z příjmů právnických osob, daň z příjmu, odvody
zaměstnavatele na sociální pojištění, DPH… Toto
opatření by mohlo zabránit současnému trendu,
•••
kdy podniky investují s vidinou krátkodobých

„Přímá
uhlíková daň
nutí všechny
bez rozdílu,
aby vyvíjeli
úsilí, a kromě
toho má tu
výhodu, že je
jednoduchá
a spravedlivá.“
Juriko Koike

„Je snazší
zavést
poplatek
z emisí
skleníkových
plynů
a uplatňovat jej
na dostatečně
velkém
pilotním území
[…]“
Antoine Frérot

•••
zisků a neinvestují do ochrany životního prostředí.
Ostatně cena uhlíku není všechno: výsledků lze
dosáhnout i zvyšováním povědomí zaměstnanců,
zkvalitňováním technologií…

Jak je možno zabránit negativnímu vlivu
uhlíkového poplatku na podniky, které budou
mezi prvními povinnými plátci?
A. F. / Předvídatelnost a spravedlnost, to jsou dva
hlavní požadavky, které zaznívají z řad podniků.
Předvídatelnost spočívá v tom, že cena uhlíku bude
pevně stanovená minimálně na období deseti let,
aby byly ochráněny investice podniků do snížení
emisí CO2. Uplatňování zásady spravedlnosti zabrání
narušení hospodářské soutěže mezi ekonomickými
subjekty, které budou povinny platit poplatek za
emise CO2, a neplátci: jediným možným způsobem,
jak dosáhnout rovného zacházení, je stanovit na
počátku pilotní území, která se chtějí více angažovat
v boji proti emisím CO2, přičemž na výrobky vyrobené
v zemích, které vyvíjejí menší úsilí v oblasti snižování
emisí, bude uvalena uhlíková daň.

je nutné dosáhnout dohody, která bude přijatelná pro
země, které jsou největšími znečišťovateli a mají na svém
kontě 80 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Jak
řekla Juriko, v současné době disponuje čtyřicet zemí
a dvacet regionů nástroji na zpoplatnění emisí uhlíku.
Nehledě na nedokonalosti těchto „klimatických klubů“
by bylo žádoucí je podpořit a následně zorganizovat
jejich přechod na nový systém. Máme před sebou
mnoho práce, abychom mohli na oxid uhličitý konečně
uplatnit zásadu znečišťovatel = plátce ekologické daně.
Nezapomínejme, že v současné době je zpoplatněno
pouhých 12 % celosvětových emisí uhlíku.
Už po jedenácté vyhlásila japonská vláda v květnu 2015 kampaň „Cool Biz“, jež má přimět
zaměstnance ﬁrem, aby odložili klasické kravaty a saka a místo nich si oblékli košile s krátkým
rukávem. Méně intenzivní chlazení kanceláří totiž povede k energetickým úsporám. Cílem je
klimatizovat pracoviště na 28 °C. Juriko Koike (vlevo) při zahájení kampaně v Tokiu v roce
2014.

J. K. / Světová banka, OECD, skupina G7… Nyní pracují
na koordinaci zpoplatnění emisí uhlíku v jednotlivých
regionech světa včetně Japonska. Klíčem
k úspěšnému zavedení spravedlivé ceny uhlíku
je pokračující úsilí vyvíjené na regionální úrovni,
aby tento poplatek nepředstavoval pro podniky
neúměrnou zátěž a znevýhodnění na světovém trhu.

Jaké hlavní překážky bude nutno překonat,
aby bylo možno zavést tento nový systém
v celosvětovém měřítku?
J. K. / Problém je v tom, že akcionáři ani trhy
ve skutečnosti neoceňují úsilí podniků, které se
snaží emise snižovat. Při neexistenci globálního
rámce budou u podniků, které se do systému
zapojí jako první, přetrvávat obavy ze ztráty
konkurenceschopnosti. V Japonsku existuje kultura
úcty k dobrovolným iniciativám podniků. Tato tradice
je hodná následování, protože přinesla kvalitní
výsledky.
A. F. / Dosažení globální závazné dohody se
v současné době jeví jako nereálné. I když si Čína
i Spojené státy uvědomují klimatické výzvy,
nejsou ochotny se vzdát části své svrchovanosti
a tyto výzvy přijmout. Již dvacet let brzdí jednání
o klimatu problém stanovení jednotné ceny uhlíku.
Pokud nedojde k masivním přesunům finančních
prostředků, cena, která je vhodná pro Sever planety,
bude pro Jih příliš vysoká, a cena vyhovující Jihu
bude pro Sever příliš nízká. V současnosti není až tak
důležité získat podpis 195 členských států OSN, ale

GLOBE International se zasazuje o zavedení
klimatické legislativy
> Juriko Koike působila po dobu tří let ve funkci ministryně životního prostředí
Japonska a rovněž byla ministryní národní obrany za Liberálně demokratickou
stranu (PLD). V současné době působí jako poslankyně za 10. tokijský volební
obvod a od roku 2014 jako viceprezidentka pro Asii v rámci organizace GLOBE
International sdružující poslance z více než 80 zemí. Úkolem tohoto sdružení je
prosazovat bez ohledu na státní hranice či ideologie ekologický management
a ochranu klimatu a biodiverzity pro dosažení udržitelného rozvoje. Juriko
Koike přiznává, že k zapojení do činnosti tohoto družení ji přivedlo její hluboké
přesvědčení, že ochrana planety vyžaduje promyšlený a efektivní legislativní
rámec. Dle jejího názoru se zákonodárci z celého světa musí poučit z úspěchů
i neúspěchů ostatních, aby rozvojové země neopakovaly chyby nejbohatších
ekonomik. Je přesvědčená o důležitosti vývozu nejefektivnějších technologií,
což umožní snížení emisí skleníkových plynů, ale zároveň zdůrazňuje důležitost
ochrany duševního vlastnictví v souvislosti s jejich implementací.
Pátý ročník zasedání mezinárodního panelu Global Climate Legislation Study
se koná pod záštitou neziskové organizace GLOBE International a jejích
partnerských organizací, kterými jsou Granthamův výzkumný institut pro změnu
klimatu a životní prostředí (Grantham Research Institute on Climate Change and
the Environment) a Londýnská škola ekonomie a politických věd (London School
of Economics and Political Science).
www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Global_climate_legislation_
study_20151.pdf
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Uru
mči

Čína

V současné době,
kdy Čína urychluje
ekonomický rozvoj
pásma podél
Hedvábné stezky
a kdy jsou „krásné
pastviny“ Urumči1
vystaveny silnému
ekologickému tlaku,
představuje inovační
projekt na další využití
bioplynu významný
mezník v oblasti
kruhové ekonomiky
prosazované v odlehlé
provincii Sin-ťiang.
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Odpadní vody jako

cenný zdroj
energie
Rodák ze skalnatého pobřeží

Velké Británie Alexandre Quinton, který
působí jako inženýr u společnosti Veolia,
nyní od oceánu žije velmi daleko. Jeho
novým působištěm je Urumči, hlavní
město největší čínské provincie Sin-ťiang,
které se dostalo do Guinnessovy knihy
rekordů jako město od moře nejvzdálenější.
Alexandre žije v Urumči od roku 2014
a vykonává zde funkci technického ředitele
společného podniku Urumqi Hedong
Veolia Water Co. Ltd, který se specializuje
na čištění odpadních vod a realizuje jeden
z nejinovativnějších projektů na další
využití bioplynu v Číně i v celoasijském
měřítku. Tento projekt představuje zásadní

milník v oblasti ochrany životního prostředí
a zavádění kruhové ekonomiky v tomto
jedinečném koutě světa.

Výzva jménem Urumči
Sin-ťiang je izolovaný region. V současné
době máme určitě více poznatků o horách
na Plutu než o geologickém složení Tarimské
pánve, která se nachází uprostřed této
provincie. Je to jedno z nejsušších míst na
světě a pravděpodobně patří k posledním

•••

1

V mongolštině, kterou se mluví v oblasti Džungarie na
severozápadě Číny, označuje slovo urumči „krásnou
pastvinu“.

O co jde

Cíle

Veolia řešení

> Urumči je nejvýznamnější ekonomické středisko na nově budované
Hedvábné stezce, jehož rozvoj brzdí
nedostatek vody.

> Zavedení kruhové ekonomiky do zranitelného
a soběstačného ekosystému provincie Sin-ťiang.
> Úspory energie a snížení tlaku na vodohospodářský
cyklus.

> Inovační bioplynové řešení umožňuje získávání nedostatkových paliv a hnojiv z čistírenských kalů a využívání
s tím spojených ekonomických a environmentálních
výhod.
> Měsíční objem vyrobeného bioplynu: 985 318 m3

KLIMA

Snížení emisí uhlíku: 80 %
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osídleným regionům v Asii. Navzdory
izolaci a svému tajemnému charakteru
není provincie Sin-ťiang v žádném případě
necivilizovaná divočina. Urumči bylo kdysi
významným obchodním centrem ležícím
na Hedvábné stezce. Díky balíčku smluv
a podpoře nejmladší Asijské infrastrukturní investiční banky (Asian Infrastructure
Investment Bank, AIIB) se toto město brzy
stane bijícím srdcem velkolepého čínského
projektu One Belt, One Road na rozvoj nové
Hedvábné stezky, která bude spojovat velkou část centrální Asie.
Zatím největší překážku růstu Urumči nepředstavuje jeho zeměpisná poloha ani perspektivy dalšího rozvoje, ale životní prostředí. Sin-ťiang je jedinečný a plně soběstačný
ekosystém a jeho vyvážená vodní bilance je
velmi citlivá na lidskou činnost. V roce 2008
označilo centrální čínské vedení Urumči za
jedno z nejhorších čínských měst s vysoce
znečištěným ovzduším a nedostatkem
vody, která je navíc nekvalitní.

Nedostatek přírodních
zdrojů jako hnací síla
kruhové ekonomiky
Říká se, že nutnost je matkou vynalézavosti.
To platí i pro přírodní zdroje, jejichž nedostatek přispívá k rozvoji kruhové ekonomiky.
Potřeba optimalizace managementu čistírny odpadních vod v lokalitě s 1,5 miliónem
obyvatel přiměla Veolii a její partnerskou
organizaci Urumqi KUNLUN Environment
Protection Group Co Limited k zavedení inovačního procesu výroby bioplynu dodávaného do čistírny odpadních vod v Hedongu.
Tato technologie umožňuje nejen snížení
environmentální zátěže v podobě kalů na
vstupu vodního cyklu, ale i výrobu bioplynu ze zdroje, který byl dříve považován za
nepotřebný odpad. S podporou společného
podniku Urumqi Hedong Veolia Water
Co. Ltd dnes Veolia získává z vyhnívacích
komor čistírenských kalů bioplyn, který
pohání dmychadla ČOV, a díky zprovoznění
kogenerační jednotky pokrývá 50 % vlast-

Zkušenosti Veolie v Hedongu
V počátcích sbližování společného podniku Hedong Veolia Water Co. Ltd s čistírnou odpadních vod v Hedongu byly vyhnívací komory a plynová dmychadla již od roku 1996
mimo provoz z důvodu nestabilních výkonů a nízké výtěžnosti plynu. „Museli jsme je dát
do sběru,“ vysvětluje Alexandre Quinton.
Po kompletní rekonstrukci zařízení na výrobu a jímání bioplynu Veolia postupně zrealizovala
řadu zlepšení včetně vybudování systému biofiltrace AlizairTM na odstraňování zápachu a implementace systémů SCADA v celé ČOV za účelem provádění kontroly v reálném čase.
Celé zařízení je nyní plně provozuschopné, a proto je úkolem inženýrů Veolie udržování
všech zařízení v dokonalém technickém stavu. K citlivým bodům patří plynová dmychadla
fungující na bioplyn, která zásobují celou čistírnu horkým vzduchem potřebným pro průběh
některých základních biologických procesů. „Tato zařízení jsou v provozu již šest, nebo dokonce sedm let, a logicky proto stárnou: cílem je posílení systému údržby a rozvoj preventivní
údržby na podporu této technologie, kladoucí vysoké nároky na přesnost,“ říká Alexandre.
O tom, že Veolia nezůstala u slov, svědčí zavedení systému údržby GAMA (Global Assets
Management and Analysis). Tento systém již byl předtím využíván v některých provozech
čistírny, ale jeho implementaci v rámci celé ČOV bránily problémy s připojením. A proto se
do ČOV rozjeli odborníci na systémy údržby GAMA provozované ve Francii, jimž zdatně
sekundovali manažeři údržby, aby pomohli při zavedení systému v tomto čínském závodě.
Dle slov Alexandra „preventivní údržba těchto zařízení má klíčový význam pro jejich nepřetržitý provoz a úspory v oblasti produkce vzduchu a spotřeby elektrické energie“.
Kromě implementace systému preventivní údržby GAMA Veolia realizuje další projekt, jehož
cílem je dosažení rovnoměrné produkce sloučením dvou linek vyhnívacích komor. „Díky
této změně budeme schopni v budoucnosti pružněji reagovat,“ říká závěrem Alexandre.

ních potřeb elektrické energie ČOV. Kromě
toho došlo ke značnému snížení zbytkových kalů z vyhnívání odpadů.

Složitý úkol
Jímání bioplynu z odpadních kalů není
jednoduchý proces, a to hlavně proto, že
takto získávané palivo je ve skutečnosti čistý metan, což je vysoce výbušný plyn bez
zápachu. „Je to skutečně vysoce nebezpečný proces! Jenomže jako provozovatel jsme
při operacích tohoto druhu povinni stavět
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců
při práci na první místo a postupovat velmi
opatrně,“ vysvětluje Alexandre Quinton.
Kromě toho jsou vyhnívací komory velmi
citlivé na jakékoliv zásahy: stejně jako
všechny ostatní biologické procesy je i tato

Urumqi Hedong
Veolia Water Co. Ltd

Nejvýznamnější etapy smlouvy

Podpis smlouvy o založení
společného podniku 2005

Po skončení I. etapy obnovení provozu následovalo zahájení II. etapy
listopad 2006
Vybudování nových zařízení
Zahájení projektu výroby bioplynu
2008

Doba trvání smlouvy

23 let
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Založení společného podniku

technologie velmi citlivá a vyžaduje pečlivou kontrolu a schopnost rychle reagovat.
„Provoz vyhnívacích komor vyžaduje vysokou přesnost, a to jak z hlediska dodržování
technologického procesu, tak i z hlediska
údržby strojních zařízení. Každý den proto
musíme analyzovat celou řadu parametrů,
abychom zajistili řádný průběh biologického procesu ve vyhnívacích komorách,“ říká
Alexandre Quinton.
V současné době Veolia pokračuje v procesu nepřetržitého zlepšování, díky čemuž
je tento závod skutečným mezinárodním
pojmem v oblasti vyhnívání čistírenských
kalů a výroby bioplynu z tohoto odpadu.
V důsledku tohoto stěžejního projektu v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
se čistírně odpadních vod daří snižovat
dopad její činnosti na životní prostředí.

Projekt výroby bioplynu
červenec 2006

Provozní kapacita v roce

400 000 m3/den

Počet obyvatel, pro něž byly zajišťovány
služby v roce 2014

1,5 miliónu obyvatel

Denní provozní kapacita
vyhnívacích komor

2 700 m3

Technologie používaná
ve vyhnívacích komorách

anaerobní mezoﬁlní
vyhnívání kalů

Měsíční výrobní kapacita

985 318 m3

Snížení emisí uhlíku

80 %

Pokrytí vlastních potřeb
závodu na spotřebu elektřiny

50 %

Podpora kruhové ekonomiky v provincii Sin-ťiang
„Čínské přísloví říká, že město zrozené z vody bude díky vodě vzkvétat,“ říká Xu Mei, generální ředitel společného podniku Urumqi
Hedong Veolia Water Co. Ltd, aby vysvětlil význam vodních zdrojů pro velká oázová města provincie Sin-ťiang. „Voda by mohla do těchto
končin přilákat lidi a udržet je zde. Voda je základ veškerého rozvoje. To je důvod, proč úřady města Urumči věnují velkou pozornost
zásobám tohoto zdroje a jeho možným úsporám.“ Dalším využíváním odpadních vod tato čistírna nejenom minimalizuje svoji závislost
na fosilních zdrojích energie, ale rovněž snižuje množství čistírenských kalů. Proto se ČOV Hedong podařilo v roce 2014 snížit svoji uhlíkovou stopu úbytkem produkovaných emisí CO2 o 80 %.
Xu je toho názoru, že na ČOV Hedong připadá důležitá úloha v prosazování kruhové ekonomiky na místní úrovni, a to především proto,
že tento závod má jedinečnou strategii v oblasti dalšího víceoborového využívání bioplynu. Podle jeho názoru jen málo čínských provozovatelů využívá bioplyn současně ve třech různých oborech činnosti: vytápění, výroba elektřiny a pohánění vzduchových dmychadel.
I samotné čistírenské odpady jsou dále využívané v podobě zhutněných kalů. „Veškeré kaly, které čistírna odpadních vod vyprodukuje,
jdou do kompostovací jednotky, kde probíhá jejich zpracování na hnojiva používaná pro hnojení zdejších zelených prostranství.“ To je
velká výhra pro půdy provincie Sin-ťiang, které jsou poměrně neúrodné a trpí nedostatkem životadárných živin. Jedno z environmentálních opatření, která tato provincie přijala, je „opětovné využití ladem ležících pozemků a jejich zatravnění a osázení stromy“, což otvírá
další odbytiště pro hnojiva vyrobená z čistírenských kalů.
Tyto změny jsou naprosto zásadní, protože dochází ke zrychlování urbanizace a tato asijská metropole láká stále více lidí.
„Sin-ťiang se tak stane průkopníkem při budování ekonomického pásu, který se zrodí podél Hedvábné stezky. I to je důvod, proč provincie
Sin-ťiang podporuje spolupráci s ostatními zeměmi. A Urumči, které je hlavní město provincie, by se mělo stát jejím administrativním centrem,“ tvrdí Xu.
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Francie

Úložiště odpadů
v Bouquevalu využívá
bioplyn vyráběný
z odpadů pro výrobu
elektrické energie
a tepla. Jedná se
o nejvýznamnější
kogenerační jednotku
na další využití
bioplynu ve Francii,
která byla uvedena do
provozu v roce 2013
pod názvem Électr’Od.

Když se
z odpadů vyrábí
energie
Co vás ohromí

hned
při příchodu na skládku jiných než
nebezpečných odpadů (ISDND) Veolie
v Bouquevalu (departement Val d’Oise),
který se nachází severně od Paříže, je
obrovská rozloha tohoto areálu. Rozkládá
se na 350 hektarech, což se rovná rozloze
500 fotbalových hřišť! Udivující je rovněž
všudypřítomná čistota a pořádek. Po
zvážení na mostní váze a vysypání

nákladu se prázdné kamiony vracejí za
další prací. Všechno jde jako po drátkách.
Do roku 2027 může tato podzemní skládka,
jejíž provoz byl zahájen v roce 1970,
pojmout více než milión tun „konečných“
odpadů (které nejsou nebezpečné a nelze
je dále recyklovat). „Odpady jsou uloženy v
izolovaných boxech v uměle vytvořených
podzemních jámách o rozloze sedm až

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Z odpadů vzniká metan, což je plyn s 28krát
vyšším skleníkovým efektem než CO2. Zabránit
jeho uvolňování do ovzduší má tedy zásadní
význam.
> Metan jímaný z odpadů je možno dále využívat
jako obnovitelný zdroj pro výrobu elektrické
energie a tepla.

> Co nejkvalitnější další využití metanu, který
vzniká na podzemní skládce v Bouquevalu,
s nasazením nejvýkonnějších a nejspolehlivějších
technologických zařízení.
> Prokázat výkonnost těchto systémů na další
využití metanu, aby bylo možno je implementovat
na dalších úložištích odpadů nebo pro jiné využití.

> Zprovoznění kogenerační jednotky Électr’Od na
výrobu elektřiny a tepla spalováním bioplynu s roční
zpracovací kapacitou 100 miliónů metrů kubických
plynu. Jedná se o ﬂexibilní a vysoce účinné řešení
(o výtěžnosti 40 %) díky deseti nezávisle na sobě
fungujícím motorům.
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KLIMA

Roční produkce elektřiny 140 GWh
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Gwenaël Le Fournis,
manažer pro energii vyráběnou
z bioplynu, který má v rámci Veolie na
starosti aktivitu Recyklace
a další využití odpadů

„Kogenerační jednotka Électr’Od je
rovněž vhodná pro účely anaerobní
digesce.“

24/25

Jaké jsou perspektivy dalšího rozvoje
kogeneračních jednotek typu Électr’Od
ve Francii?
Systémy pro další využití bioplynu
jsou vyvíjeny prakticky od roku
2001. V současné době jsou však tato
technologická zařízení zastaralá, a proto
je vhodné jejich nahrazení výkonnějšími
jednotkami typu Électr’Od. Je to
rovněž v zájmu sdružení odpadového
hospodářství, protože mají nárok na snížení
daně ze znečišťujících aktivit, jestliže
využívají bioplyn. Électr’Od je rovněž
použitelný v metanizačních jednotkách,
které před sebou mají slibný rozvoj
v masovém měřítku. Když umíte najít další
využití pro „těžký“ bioplyn, který produkují
například skládky odpadů a jenž obsahuje
celou řadu znečišťujících látek, umíte
využívat všechny typy bioplynu.

A ve světě?
Další využití bioplynu není v porovnání se
spalováním levných fosilních paliv samo
o sobě konkurenceschopné. Proto musí
státy zavést mechanismy finanční podpory
pro rozvoj aktivity tohoto typu. Tak je
tomu v zemích západní a severní Evropy,
zatímco ve východní Evropě, v Africe
a Jižní Americe je tento systém podpory
ještě v plenkách. Opětovné zavedení
obchodování s uhlíkovými kredity by
rovněž mohlo podpořit rozvoj této aktivity.
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osm hektarů, jejichž izolaci zajišťuje
jílová těsnící vrstva o tloušťce šest metrů
a izolační membrána,“ říká Gwenaël Le
Fournis, manažer pro energii vyráběnou
z bioplynu, který má v rámci Veolie na
starosti aktivitu Recyklace a další využití
odpadů. „Tyto jámy jsou postupně
naplněny vrstvou odpadů až do výšky
pětadvaceti metrů a následně zahrnuty
zeminou.“
Při rozkladu zkvasitelných odpadů vzniká
bioplyn, což je směs plynů s vysokým
obsahem metanu. Tímto způsobem se
na skládce odpadů v Bouquevalu získává
každou hodinu minimálně 9000 metrů
kubických bioplynu. Jenomže metan
je skleníkový plyn, který má 28krát
vyšší potenciál globálního oteplování
než CO2. Jinými slovy řečeno, jeden litr
metanu má stejný skleníkový efekt jako
28 litrů CO2. Proto je důležité zabránit
jeho vypouštění do ovzduší. Spalování
metanu v pouličním plynovém osvětlení

by bylo plýtvání. Daleko inteligentnějším
řešením je jeho další využití pro zajišťování
komunálních služeb, protože tímto plynem
je možno vytápět bytové jednotky, je na něm
možno vařit, slouží k ohřívání vody atd. (viz
strana 44).

Technologický
pokrok
Tento typ dalšího využívání bioplynu
není žádná novinka. Podzemní skládka
Bouqueval dodává elektřinu vyrobenou
spalováním bioplynu již od 90. let minulého
století, nicméně výtěžnost s využitím
dosavadní technologie byla omezená.
„V letech 1998–2013 naše kotle vyráběly páru,
která poháněla turbínu,“ vysvětluje Gwenaël
Le Fournis. „Jejich energetická účinnost
však byla pouhých 20 %, což znamená
80 % energetických ztrát, protože odpadní
teplo nebylo dále využíváno.“ Mezitím však
byly vyvinuty spolehlivější plynové motory

Didier Guével,
starosta obce Plessis-Gassot

„Celá obec je připojená k dálkové síti
tepla.“

Jak jste přišel na nápad vytápět vaši
obec bioplynem?
Již delší dobu jsem se pídil po
obnovitelném zdroji energie pro naši
obec. Když mi Veolia předložila v roce
2011 žádost o povolení provozu tepelných
motorů, požádal jsem ji o zpracování studie
proveditelnosti dalšího využití chladicí
vody pro dálkové vytápění naší obce.
Studie projektové kanceláře potvrdila,
že tento nápad je dobrý, a proto jsme se
rozhodli pro realizaci projektu. Vybudovali
jsme soustavu dálkového zásobování
obce teplem z podzemní skládky Veolie
a přípojky, celkové náklady na realizaci
tohoto projektu činily 1,15 miliónu eur.

Jak přijalo tento projekt
obyvatelstvo obce?

(dřívější modely nebyly z důvodu své
citlivosti vhodné pro spalování bioplynu),
a proto se Veolia v roce 2010 rozhodla
nahradit staré turbíny motory fungujícími
na stejném principu jako vznětové motory
automobilů. Bioplyn, z něhož jsou odstraněny
znečišťující látky, je spolu se vzduchem
přiváděn do spalovací komory, kde dochází
ke vznícení stlačené směsi. V důsledku
samovznícení dojde k pohybu pístů, které
pohánějí vačkový hřídel, jehož pohyb
umožňuje výrobu elektřiny v alternátoru.
Kogenerační jednotka Électr’Od pro další
využití bioplynu je v současné době největší
zařízení svého druhu ve Francii. Tato
majestátně vyhlížející soustava dokonale
vyrovnaných věží propojených na slunci
se lesknoucím potrubím byla uvedena do
provozu v roce 2013 a její výkon zajišťovaný
deseti motory je vskutku úctyhodný: čtyři
motory mají výkon 2,7 MW a zbývajících šest
1,1 MW. V závislosti na vyráběných objemech
bioplynu, které se odvíjí od meteorologických

podmínek, jsou jednotlivé vzájemně
nezávislé motory v chodu nebo vypnuté,
aby bylo možno zajistit pružnou výrobu.
„Tímto způsobem ročně vyrobíme
140 gigawatthodin elektřiny, zatímco dříve
jsme pomocí starých turbín vyráběli
pouze 80 GWh,“ říká s hrdostí Gwenaël Le
Fournis. „Naše výrobní kapacita se rovná
ročnímu výkonu 40 průměrně velkých
větrných elektráren nebo spotřebě
41 000 domácností (bez topení). Další
využití našlo i odpadní teplo z motorů.“
Toto teplo Veolia používá pro čištění
průsakových vod ze skládky odpadů
a rovněž pro dálkové vytápění sousední
obce Plessis-Gassot (viz rozhovor se
starostou obce). Veolia rovněž plánuje
připojení 5 km vzdáleného města
Goussainville k systému dálkového
vytápění, což umožní ještě lepší využití
odpadního tepla. Energetická výtěžnost
(elektřiny a tepla) z dalšího využití
bioplynu by tak měla činit 60 %.

První veřejné schůze se zúčastnilo
40 % obyvatel, na druhé veřejné zasedání
se jich dostavilo již 80 %. A když jsme
oznámili náklady na tuto investici, všichni
byli pro. Dlužno podotknout, že obec
zaplatila náklady na instalaci z obecní
pokladny, a to z prostředků vybraných na
dani z odpadů, kterou nám platila Veolia
a kterou jsem po dobu sedmi let dával
stranou. S provozovatelem jsme podepsali
smlouvu zahrnující připojení, provozování
a údržbu provozovaných zařízení, úhradu
nákladů spojených s běžným spotřebním
materiálem používaným v zařízeních
provozovatele pro potřeby naší obce
a nákupní cenu teplé vody. Rovněž jsme
podepsali smlouvu se všemi odběrateli,
kterým přeprodáváme energii za cenu, za
niž ji nakupujeme od Veolie, tj. za 10 eur
bez daně za jednu MWh. V současné době
je na dálkový systém vytápění napojeno
60 % domů v obci a v roce 2017 budou
k této síti připojeny všechny domácnosti.
Mnoho lidí tomuto projektu nevěřilo, ale
dnes vše funguje, jak má. Sousední město
Goussainville uvažuje o stejném řešení pro
vytápění obecních budov a nedávno jsem
přijal delegaci zastupitelů čínského města
s více než jedním miliónem obyvatel,
které projevilo vážný zájem o projekt
tohoto typu.
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Německo

Bottle to bottle:

jak na plasty
Kdykoli si na některém místě Evropy koupíme balenou vodu, je velká
pravděpodobnost, že byl její obal vyroben z recyklovaného plastu
s názvem polyetylentereftalát, známějšího pod zkratkou PET. V Německu
i v dalších zemích se na procesu recyklace podílí také Veolia.

Každoročně vypijeme
stovky litrů kohoutkové nebo balené vody.
Po dlouhou dobu se pitná voda čerpala ze
studen nebo kašen a přenášela ve vědrech.
Později se objevily skleněné láhve, jejichž
masová výroba začala ve Velké Británii
na konci 19. století. Láhve a další skleněné
nádoby však byly těžké, a když se rozbily,
nezbylo než je vyhodit. Teprve v roce 1973
byla v Anglii patentována láhev z polyetylentereftalátu (PET) – materiálu objeveného
již v roce 1941. Brzy poté začala také výroba
PL ANETA Prosinec 2015

plastových láhví, do nichž bylo možné plnit
sycené nápoje, a konečně v roce 1977 spatřila
světlo světa první recyklovaná láhev z PET.
První společností, která při balení potravin
sáhla po recyklovaném PET (R-PET), se
počátkem 90. let stala Coca-Cola. Opětovné
využití tohoto plastu se sice zprvu rozvíjelo

•••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Rozvoj recyklace PET láhví.

> Zvýšit objem recyklovaného PET využívaného
k balení potravin v evropských zemích.

> Vybudování a provoz infrastruktury umožňující
rozvoj recyklace potravinových obalů.
> 1 miliarda recyklovaných láhví ročně.

KLIMA 1 tuna recyklovaných PET láhví
= o cca 1,5 tuny emisí méně (vyjádřeno v ekvivalentu CO2)
Prosinec 2015 PL ANETA
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Stephan Bockmühl,
•••
jen pomalu, avšak od začátku 21. století objem recyklovaných obalů pro potravinářský
průmysl průběžně stoupá. Dnes je
cyklus R-PET, během nějž se plast dočká
několikanásobné recyklace, v některých
zemích stejně běžný jako zpracování odpadních vod.
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Od recyklace PET po
využití v potravinářství
První průmyslový provoz pro recyklaci
potravinových obalů v Evropě otevřel své
brány ve Švýcarsku v roce 2000. Dva roky
po něm vznikl další v Německu a v roce
2006 byla spuštěna třetí linka poblíž
švédského Stockholmu. V roce 2007, kdy
Veolia odkoupila společnost Sulo, přešly
všechny tři provozy pod její správu.

Hlavní údaje
1 miliarda PET láhví ročně
recyklovaných v německých
provozech Veolie
32 000 tun recyklovaných láhví
24 000 tun vloček vyrobených z R-PET
55 pracovníků v továrně Veolia v německém
Rostocku, vyrábějící R-PET

generální ředitel Veolia
Umweltservice PET Recycling GmbH

Kolik plastových láhví recyklujete
ročně?
„V Německu je to téměř miliarda…
K tomu je třeba připočíst provozy
ve Švýcarsku a ve Švédsku, které
rovněž přispívají k naší produktivitě.
Recyklovaný PET pro potravinářské
účely se vrací do obalového cyklu – trh
již dosáhl značného rozvoje a vybudoval si vlastní mechanismy. Díky tomu
máme solidní interní know-how a zároveň v několika směrech spolupracujeme se svými zákazníky. I přesto
ale recyklace není nic jednoduchého.

Můžete to vysvětlit?
Kompletní systém pro kvalitní recyklaci PET lze již zakoupit. Potřebujete
ale vhodné suroviny, jež zaručí dostatečnou účinnost zpracování, a tedy
i co nejlepší kvalitu výsledného materiálu. Z použitých nápojových láhví,
které odebíráme od německých prodejců, je asi 25 % barevných – ty musíme oddělit od čirých, aby nebyl materiál znečištěný. Po rozdrcení se láhve
perou a separují postupem zvaným
„swim-sink“ (flotace), při němž PET
klesá ke dnu, zatímco vysokohustotní polyetylen, z nějž jsou vyrobeny
uzávěry, zůstává na hladině. Plastové
vločky proprané v horké vodě jsou

Ve srovnání s nově vyrobeným materiálem
snižuje recyklace 1 kg PET
uhlíkovou stopu o 2,5 kg.

Němečtí výrobci, kteří jako jedni z prvních
začali potravinové obaly z PET recyklovat,
dobře vědí, že úspěch věci závisí na partnerství mezi jednotlivými účastníky logistického řetězce. Výmluvným příkladem
je spolupráce, kterou Veolia navázala
se společností Hansa-Heemann, producentem minerálních vod, jenž disponuje
vlastní plnírnou. Minerální vody tohoto
výrobce se prodávají v Německu pod
značkou hella, ale také pod značkami
maloobchodních distributorů v supermarketech. Podnik rovněž nabízí sortiment
sycených, izotonických a energetických
nápojů. „Udržitelnost je součástí naši firemPL ANETA Prosinec 2015

ní identity,“ říká Andreas Normann, ředitel
nákupu u Hansa-Heemann. „V minulosti
byly naše výrobky v Německu balené do
skla. Láhve se však snadno rozbily a bylo
třeba je vracet do obchodu. Od začátku
roku 2002 jsme se přeorientovali na PET.
Mezi přednosti tohoto materiálu patří
nízká hmotnost a odolnost – láhve lze
snadno přenášet, což je pro zákazníky
velké plus. Postupně jsme zvýšili zastoupení recyklovaných plastů: v současné
době je tak podíl R-PET v našich obalech

pak mechanicky zpracovány metodou založenou na použití hydroxidu
sodného, původně vyvinutou společností United Resource Recovery
Corporation. Částečky PET se zbavují povrchové vrstvy, která obsahuje
největší část znečištění. Následně se
veškerý materiál zpracovává v rotační vakuové peci, po níž následuje
několikafázová separace výsledného
produktu. Každý pytel vloček z R-PET
se na závěr kontroluje, aby odpovídal
veškerým požadavkům na kvalitu.

Bylo by možné v Evropě podobné
recyklační modely prosadit ve
větším měřítku?
V Rostocku zpracováváme každoročně téměř 42 000 tun plastů, z nichž
asi 32 000 tun představují čiré láhve
určené k recyklaci. Z tohoto materiálu
získáváme přibližně 24 000 tun vloček pro výrobu nových láhví, které
tak uzavírají obalový cyklus. Provozy
s uzavřeným cyklem jsou pro Evropu
zcela zásadní – je třeba uvažovat ekologicky a snažit se udržovat základní
zdroje v místě, kde se využívají. Když
totiž exportujeme nekvalitní láhve
nebo plastové vločky, zároveň s tím
přenášíme do jiných zemí příslušné
zpracovatelské postupy. A to nejen ty,
které se využívají přímo v recyklačních provozech, ale také práci elektrikářů, řidičů a dalších subdodavatelů,
kteří díky naší činnosti získávají pracovní příležitosti.“

55 %.“ Mezi velkými značkami jde ve
světovém měřítku o jedno z nejvyšších
čísel, uvědomíme-li si, že průměr je cca
25 %. Někteří výrobci méně známých
značek sice využívají láhve vyráběné
pouze z R-PET, avšak nejde o příliš
rozšířenou praxi, protože není snadné
získat dostatečné množství výchozích
surovin. Abychom dosáhli 55% podílu
recyklovaného plastu, a ukázali tak v praxi,
jak funguje kruhová ekonomika, bylo třeba
vyvinout nemalé logistické úsilí.

Andreas Normann, ředitel nákupu, Hansa-Heemann

Hansa-Heemann se zabývá především plněním minerálních vod – v tomto oboru patří k největším výrobcům v Německu. Kromě
dodávky lahvových vod do supermarketů máme také vlastní značky minerálek a nealkoholických nápojů. Od jiných společností se
lišíme tím, že si sami vyrábíme vlastní láhve. Jsme soukromou firmou, která zaměstnává téměř 600 osob a provozuje v severním,
středním a jižním Německu čtyři velké závody. Činnost vyvíjíme nejen v Německu, ale také v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku a Polsku.
Jsme si vědomi toho, že zdroje minerálních vod jsou omezené – proto společnost Hansa-Heemann staví udržitelnost na přední místo
mezi firemními hodnotami a podporuje odpovědné využívání přírodních zdrojů. Dokladem jsou naše vlastní obaly, které jsme začali
vyrábět v roce 2008, a také členství v německém sdružení RAL Quality Assurance Association PET Beverage Packaging. Tato organizace, v níž naši firmu zastupuji, podporuje trvale udržitelný rozvoj výroby PET, přispívá k účinnému využívání zdrojů a k ochraně
životního prostředí a klimatu. Nyní netrpělivě čekáme na „balíček“ opatření v oblasti kruhové ekonomiky, který by měla do konce roku
představit Evropská unie – může totiž pomoci při rozvoji uzavřených výrobních cyklů, jako je ten náš. Podaří-li se nám podnítit spolupráci napříč Evropou, postupně dosáhneme vyššího využití recyklovaných potravinářských plastů při výrobě láhví. V rámci volného
trhu bude možné dodávat R-PET na jakékoli místo světa podle aktuální cenové nabídky.“

.

Nemůžeme si dovolit
dělat chyby
V Německu Veolia nezajišťuje jen shromažďování materiálu. V našem provozu
se láhve rovněž třídí a barevné se oddělují
od čirých, aby nebyl materiál znečištěný.
Láhve se pak chemicky a mechanicky
zpracovávají, perou v horké vodě a rozmělňují na potravinářsky nezávadné

vločky, které jsou připraveny k výrobě
nových láhví. „Při zpracování v uzavřeném cyklu je třeba vědět, odkud suroviny
pocházejí,“ dodává Andreas Normann.
Přísun materiálu musí být stálý, abychom
vždy měli k dispozici množství potřebné
pro optimalizaci průmyslových postupů.“
Zároveň musí vločky z R-PET splňovat
nároky stanovené pro cílový výrobek.
„Dáváme přednost čirému materiálu,
protože jeho recyklace je jednodušší.

Naší prioritou je zaručit zákazníkovi, že je
výrobek bezpečný.“ Při recyklaci materiálů používaných v potravinářství nelze
tolerovat žádné chyby. „S Veolií spolupracujeme již dlouho a snažíme se, aby toto
partnerství fungovalo, zvláště pokud jde
o technickou stránku a záruku kvality.
Veolia má velmi dobrou organizaci a těší
se vynikající pověsti. Naše partnerství je
jako šité na míru našim potřebám.“
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Stoupání hladiny světových
oceánů, způsobené
oteplováním vody a táním
ledovců, je přímým důsledkem
nárůstu emisí skleníkových
plynů. Podle odhadů, které
jsou stále pesimističtější, by
při současné rychlosti 3 mm
ročně mohlo zvýšení hladiny
do konce století přesáhnout

jeden metr. Malé ostrovní státy
v Tichém a Indickém oceánu,
jako jsou Maledivy, by zmizely
jako první. Avšak i na jiných
místech světa jsou hustě
obydlená pobřeží ohrožena
erozí, bouřemi a záplavami.
Na žádost časopisu National
Geographic se fotograf
George Steinmetz vydal do

nejohroženějších oblastí,
aby tento nezadržitelný
celosvětový jev zachytil
a zmapoval možnosti, jak mu
čelit. Jeho letecké fotograﬁe
jsou výzvou k zamyšlení nad
tím, zda nebezpečí globálního
oteplování nepodceňujeme.

Pohled z výšky

GALERIE

betonovým valem, leží pouhý jeden metr nad hladinou Indického oceánu.

Ohrožené hlavní město Díky svým více než 150 000 obyvatelům žijícím na ploše 5,8 km2 je Male, hlavní město Malediv, jedním z nejhustěji obydlených měst na světě. Ostrov, chráněný proti vlnám

GALERIE
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Investice bez budoucnosti Nad tímto bývalým rašeliništěm v Nizozemsku převzala nadvládu voda – chaty se nacházejí tři metry pod hladinou moře. Naopak majitelé luxusních rekreačních sídel v Miami,
postavených přímo u moře na umělých ostrůvcích, zatím ze stoupání oceánů obavy nemají.

GALERIE
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Otazníky nad pobřežím Břeh moře v Manile je jedním z mála míst, kde mohou bydlet ti nejchudší obyvatelé. I ti však vědí o nebezpečí, jež jim hrozí – jejich chatrče, stojící na sloupech mezi řekou
a pobřežím, nemají šanci odolat tajfunům, které pravidelně ničí ﬁlipínské pobřeží.

GALERIE
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Po třiceti letech, která vyplnil
cestováním, ví George Steinmetz
více než kdo jiný, jak zranitelná
je naše planeta. Nejoblíbenější
disciplínou tohoto amerického
fotografa je letecké snímkování
krajiny: hledá v ní strhující místa,
nezvyklé úhly pohledu, ale zároveň
se snaží upozornit na její pomíjivost
a křehkost. „Většinu jevů, které mají
dopad na životní prostředí, nelze
spatřit ze země, zatímco při pohledu

George Steinmetz,
mistr letecké fotograﬁe
shora jejich přítomnost bije do očí,“
říká. Právě proto se milovník výšek
George Steinmetz rozhodl věnovat
problému stoupající hladiny oceánů,
který zkoumá „z ptačí perspektivy“.
Fotograﬁcké reportáže ho
zavedly v letech 2013 a 2014 od
Nizozemska přes Rusko a pobřeží
Spojených států amerických až
po souostroví v Oceánii. Na všech
těchto místech zdokumentoval
postupy, jimiž se obyvatelé snaží
čelit stoupající hladině vody, ale

také zaznamenal případy, kdy
toto nebezpečí ignorují s vidinou
krátkodobého ekonomického zisku,
jako je tomu například na Floridě.
„Je znepokojující, že někteří lidé
na tento jev nereagují, nebo ho
dokonce popírají,“ říká fotograf.
Další celosvětové téma, jemuž se
věnuje v současné době – zvyšující
se nároky lidstva na potravinové
zdroje –, bezpochyby rovněž vyvolá
řadu otázek.

Na konci 70. let se George
Steinmetz – tehdy student
geofyziky na Stanfordově
univerzitě – rozhodl opustit
pohodlí rodné Kalifornie a vydat
se do Afriky, kterou projel
autostopem, s nezbytným
fotoaparátem v ruce. A od té doby
se nezastavil: jako pravidelný
spolupracovník časopisů National
Geographic a Geo odměněný
dvěma cenami World Press
Photo pravidelně cestuje do
nejodlehlejších koutů naší planety.
Zajímá se především o suché
biotopy, které fotografoval celých
patnáct let ze svého padákového
kluzáku.

Portrét
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Tváří v tvář klima-

tickým výkyvům
nejsou všechny země
ve srovnatelné situaci
– některé z nich jsou
mnohem zranitelnější
než jiné. Tento vývoj

můžeme
zvrátit, pokud
snížíme emise skleníkových plynů.
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Podnebí
se mění
a vědci z Mezivládního panelu
pro změny klimatu (IPCC) pro
toto tvrzení přinesli důkazy.
„Oteplování klimatického
systému je nepochybné a od
padesátých let minulého
století nemá řada pozorovaných změn po celá desetiletí
až tisíciletí obdoby. Atmosféra
a oceán se oteplily, množství
sněhu a ledu kleslo, hladina
oceánu stoupla a koncentrace
skleníkových plynů se zvýšily,“
tvrdí klimatologové ve shrnutí
své vědecké zprávy z roku
20131. Co za těmito výkyvy
stojí? Navzdory přesvědčení
klimatických skeptiků je
odpovědnost lidí nemalá: vypouštíme do atmosféry příliš
mnoho skleníkových plynů.
„Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidů
dusíku se zvýšily na úroveň
za posledních minimálně
800 000 let nebývalou. Koncentrace CO2 se od preindustriálních dob zvýšily o 40 %,“
zdůrazňují vědci. A jejich závěr
nepřipouští diskusi: „Lidský
vliv na klimatický systém je
evidentní.“

Počítejme
s riziky

Co na tom, že je o trochu
tepleji, řekne si mnohý z nás!
Avšak teplotní výkyvy budou
mít závažné společenské,
hospodářské i ekologické
důsledky. Již nyní pociťujeme
jejich dopad: stále častější
a silnější hurikány a bouře,
vlny veder, srážkové
výkyvy, zvyšování hladiny
světových moří… Pátá zpráva
expertní skupiny IPCC2
popisuje rizika v závislosti
na tom, jak se budou vyvíjet
emise skleníkových plynů,
a uvádí pochmurný seznam
očekávaných dopadů:

Pierre Victoria
ředitel Veolie pro udržitelný rozvoj

Předpokladem pro úspěch
klimatické konference COP21
je zapojení všech aktérů
Mohou se i ﬁrmy zapojit do boje proti klimatickým
změnám?

„Narušení ekosystémů,
zhoršené podmínky
pro výrobu potravin
a dodávky vody, škody na
infrastrukturách a lidských
sídlech, vyšší nemocnost
a úmrtnost, ale také vliv na
duševní zdraví a komfort
jednotlivců.“ Žádná země není
připravena na to, aby čelila
následkům klimatických
změn!
To, do jaké míry budou
konkrétní země důsledky
klimatických změn ohroženy,
samozřejmě závisí na jejich
geografických podmínkách
– v této souvislosti nás jako
první napadnou ostrovy,
jichž se nejvíce týkají rizika
spojená se stoupáním hladiny
moří. Nejde však zdaleka jen
o ně. Klíčová bude schopnost
toho kterého státu vyrovnat
se se změnami podnebí.
Britská agentura pro prognózu
rizik Maplecroft zveřejnila
v roce 2013 mapu klimatické
zranitelnosti3 (viz následující
strana). Hodnocení počítá se
zvyšováním hladiny oceánů,
s teplotními a srážkovými
změnami, s dopadem na zdraví
obyvatelstva, vzdělávací
systém a zemědělskou
výrobu, adaptabilitou
země a její schopností čelit
vlivům klimatických změn
(hospodářské faktory, výzkum
a vývoj, zabezpečení zdrojů,
účinnost státní správy atd.).
Ukazuje se, že nejohroženější
země nejsou ty, které
nejvíce přispěly k emisím
skleníkových plynů – heslo
„znečišťovatel platí“ zde tedy
neplatí. Rozvinuté země, jež
za emise nesou největší díl

Samozřejmě – tím, že budou omezovat vlastní
emise skleníkových plynů, ale především vyvíjet
nízkouhlíková řešení a služby. Existuje ostatně už celá
řada řešení, která ukázala, že při zavedení správných
nástrojů a mechanismů lze vytvořit podmínky pro
místní nízkouhlíkový ekosystém. Nyní je naším
hlavním úkolem postarat se o to, aby tyto iniciativy
nebyly jen ojedinělými ukázkami správné praxe,
ale něčím, co je všem stejně přirozené jako čištění
odpadních vod nebo zpracování odpadu, které rovněž
slouží zdraví a pokroku společnosti. Samy firmy však
na všechno nestačí: k zavádění odpovídajících řešení
je nutný globální politický rámec. Je proto například
potřebné stanovit obecně platnou a realistickou cenu
uhlíku. Podporujeme také princip uhlíkové daně
založené na modelu „znečišťovatel platí“.

V čem spočívá speciﬁkum Veolie?
V přesvědčení, že je třeba změnit model
využívání zdrojů. Musíme přejít z lineární logiky
„vytěžit−vyrobit−zahodit“, která s sebou nese
vysokou spotřebu energie, na střídmější, odolnější
a nízkouhlíkový model. Ten by měl být založen na
kruhové ekonomice, v níž se každý odpad stává
zdrojem. Tato řešení jsou již nedílnou součástí našeho
partnerství s místními samosprávami i průmyslovými
aktéry. Poskytujeme tak nezbytné služby stále
rostoucímu obyvatelstvu, a přitom méně odčerpáváme
z přírodních zdrojů. To se samozřejmě neobejde bez
inovace. Umíme už zhodnocovat řadu zdrojů energie,
produkovat bioplyn na skládkách, získávat teplo
z odpadních vod apod.

Bude konference COP21 úspěšná?
Její úspěch nezávisí pouze na podpisu globálně
závazné dohody o emisích skleníkových plynů, která
bude pokračováním Kjótského protokolu. Bude dán
také mírou zapojení každé země, ale i nestátních
aktérů včetně firem. Nelze opomenout ani otázku
financování Zeleného fondu (viz rubrika Novinky na
s. 7), který má pomoci zranitelným zemím v obraně
proti klimatickým změnám.

•••
pokračování na str. 42
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Nízké riziko

Vysoké riziko

Nejzranitelnější země zároveň
patří mezi ty nejméně rozvinuté.
Jak ukazuje analýza agentury
Maplecroft , téměř všechny leží
v Asii a v Africe. Na 4. místě se
nachází Haiti, na 6. místě Nigérie
a na 1. místě Bangladéš.

to)
mís
(6.

změny srážkového režimu, zvyšování
hladiny moří a eroze. Klimatické katastrofy
mohou mít nedozírný dopad na její ekonomiku, která je silně závislá na ropě. V roce
2012 měly rozsáhlé záplavy za následek
ztrátu 500 000 barelů ropy denně. Nigérie
se rovněž potýká s málo rozvinutou
infrastrukturou a nedokonale fungujícími
institucemi.

Nigérie Nejlidnatější zemi Afriky hrozí

V Bangladéši pozorujeme souběh
několika hendikepů, které z něj činí klimaticky
nejzranitelnější zemi. Velkou hrozbu zde představuje vzestup hladiny oceánu (dvě třetiny povrchu
leží v nadmořské výšce menší než 5 metrů),
a dále časté cyklony. Rizikovými faktory jsou také
nedostatečná infrastruktura, značná závislost na
zemědělství a vysoká hustota zalidnění.

Bangladéš

Bangladéš (1. místo)

Zdroj: Britská agentura pro prognózu rizik Maplecroft, zpráva z roku 2013, maplecroft.com/about/news/ccvi_2013.html

bude značný: častější a silnější hurikány,
srážkové výkyvy (méně srážek v období sucha a záplavy v období dešťů), eroze pobřeží atd. To všechno ještě zhorší současnou
situaci, která není optimální – Haiti je závislé
na zemědělství, potýká se s odlesňováním
a má i politické problémy. Geograﬁcky
blízká Florida (USA) je vystavena týmž
klimatickým vlivům, avšak je mnohem lépe
vybavena k tomu, aby jim odolávala. Proto
není zahrnuta mezi nejohroženější území.

Haiti Dopad klimatických změn na Haiti
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Tato mapa znázorňuje zranitelnost zemí s ohledem na klimatické změny. Zranitelnost závisí na geograﬁckých a klimatických faktorech, ale také na stupni rozvoje každé země, na její
infrastruktuře a politickém systému. Čím větší bude teplotní vzestup, tím závažnější bude jeho dopad na tyto země, včetně nevyčíslitelných důsledků pro obyvatelstvo.

Mapa klimatické zranitelnosti

ODPOVĚDNOST

vé! Toho nelze dosáhnout, pokud nebudou současně využity
všechny dostupné prostředky:
energetické úspory, vyšší energetická účinnost, obnovitelné
zdroje… Skupina IPCC rovněž
poskytla výmluvnou odpověď
těm, kdo by sice chtěli přispět,
avšak ne hned: „Odložíme-li
opatření na zmírnění klimatických změn do roku 2030, podstatně ztížíme přechod na nižší
úroveň emisí,“ zdůrazňují autoři
zprávy. V závěru dokumentu
je připomenuta klíčová role,
kterou v boji proti klimatickým
změnám hrají podniky.

•••

odpovědnosti, patří k těm
nejméně zranitelným.
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2 °C − nelehká
výzva
Naštěstí ještě máme čas zasáhnout: „Globální rizika vyplývající z klimatických změn lze
snížit tím, že zpomalíme jejich
postup.“ Na vrcholné schůzce
v Kodani v roce 2009 se politici
rozhodli, že je třeba vzestup
teploty udržet pod 2 °C. Jde
o ambiciózní cíl: „K dnešnímu
dni jsme do ovzduší vypustili
více než 2000 miliard tun CO2,“
uvádí klimatoložka Valérie
Masson-Delmotte. „Nemá-li být
globální oteplení vyšší než 2 °C,
nesmíme přesáhnout objem
3200 miliard tun, což znamená
do roku 2050 omezit celosvětové emise o 70 %. Toto číslo
nejlépe dokládá, jak nelehký
úkol to bude!“

Některé ekonomické scénáře vypracované expertní
skupinou IPCC ukazují, že
tohoto cíle můžeme dosáhnout,
pokud ovšem výrazně snížíme
závislost na fosilních energiích
(uhlí, ropa a plyn) a ponecháme
80 % těchto zdrojů pod zemí.
K odvrácení klimatické hrozby
rozhodně nepostačí lokální iniciativy – podle shrnutí zprávy
IPCC o zmírňování klimatic-

kých změn4 je naopak nutné
„do poloviny století výrazně
omezit antropogenní emise
skleníkových plynů prostřednictvím rozsáhlých změn
v energetických systémech
a využití zemského povrchu“.
Je třeba pracovat na tom, aby
emise skleníkových plynů byly
v roce 2050 o 40–70 % nižší než
v roce 2010. A do roku 2100 by
dokonce měly být téměř nulo-

1
www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/W
G1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf
2
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf
3
www.maplecroft.com/portfolio/
new-analysis/2013/10/30/31global-economic-output-forecastface-high-or-extreme-climate-changerisks-2025-maplecroft-risk-atlas/
4
www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg3/ipcc_wg3

Valérie Masson-Delmotte, klimatoložka z Laboratoře pro klimatické a environmentální vědy, spolupředsedkyně pracovní skupiny I
panelu IPCC

„IPCC představuje cenný přehled
současných znalostí o klimatu.“
Vědecké poznávání klimatu je dlouhodobým procesem, zahájeným v 19. století. Dnes se tomuto oboru
věnuje 25 000 vědců.
„Již v polovině 19. století pochopili vědci, mezi nimiž byli i Francouz Joseph Fourier nebo Švéd Svante Arrhenius, principy klimatu. Odhalili
význam záření dopadajícího na Zemi, popsali skleníkový efekt… Zjistili také, že se klima v minulosti měnilo, zejména v dobách ledových.
Avšak teprve v roce 1979 spatřila světlo světa první podrobná studie mapující změny klimatu v závislosti na zvyšující se koncentraci CO2
v atmosféře. Později byly díky satelitům, které dosáhnou i do obtížně přístupných oblastí, zpřesněny meteorologické a oceánografické údaje
shromažďované přes sto padesát let, což umožnilo potvrdit domněnky vyslovené v 70. a 80. letech. V neposlední řadě se naše znalosti klimatu
prohloubily díky klimatickým modelům, zkoumání dalších planet sluneční soustavy a studiu podnebí v minulosti. Dnes se výzkumu klimatu
věnuje na celém světě 25 000 odborníků. Expertní skupina IPCC vznikla po konferenci v Riu v roce 1992. Neprovádí výzkum, nýbrž shromažďuje poznatky o klimatu na základě odborné literatury. Každá zpráva má několik stovek autorů a tisíce oponentů. IPCC zkoumá tři aspekty:
fyzikální podstatu klimatu, dopad klimatických změn a zranitelnost, a dále způsoby zmírňování změn klimatu. Expertní skupina sama rozhodnutí nepřijímá, avšak je poradním orgánem pro politické představitele.“
PL ANETA Prosinec 2015

Komunita

Pařížské centrum s názvem REcyclerie zahájilo program akcí na podporu ekologicky
odpovědného chování. Cílem je přesvědčit širokou veřejnost o tom, že je třeba aktivně
přispívat k boji proti klimatickým změnám. Jako jeden ze zakládajících partnerů se těchto
nově koncipovaných setkání účastní i Veolia.

REcyclerie –
stručný
portrét

Pro zelenější život

K

aždý měsíc naučit návštěvníky
něčemu, co bude užitečné pro
naši planetu – právě tento úkol si
stanovilo centrum REcyclerie,
které pro své publikum připravilo
hravý a zároveň výchovný program s názvem
Cílová stanice COP21. Akce probíhají na novém
„třetím místě“ 1 v XVIII. pařížském obvodě, jež je
naplněním jednoho z doporučení mezinárodní
klimatické organizace – podporovat občanskou
angažovanost. Projekt, realizovaný společně se
studentskou skupinou WARN! 2 a Veolií, „má šířit
správné návyky, které si každý z nás nezávisle
na věku může osvojit, aby snížil svůj dopad na
klima,“ shrnuje Claire Ruszniewski, programová
vedoucí.
Tato ambiciózní iniciativa zprostředkovává
veřejnosti vybraná témata konference COP21
a upozorňuje na veškeré možnosti ekologicky
odpovědného chování. Od února letošního
roku pořádá každý měsíc fóra a setkání, jejichž

1
2

tematika souvisí s klimatickými otázkami:
spotřeba a spolupráce, finance a odpovědnost,
zemědělství a výživa apod. Na setkání navazuje
řada praktických workshopů, během nichž se
mohou účastníci seznámit s pravidly recyklace,
sestavit si úsporný jídelníček či si založit
zeleninovou zahrádku s využitím vlastního
kompostu. REcyclerie se zaměřuje na pozitivní
a názornou osvětu a vyniká pozoruhodnou
akceschopností při propagaci konkrétních řešení
u městské populace, která je velmi různorodá
a nestejně citlivá na otázky udržitelného rozvoje.
Pro Veolii, která je partnerem a financovatelem
této iniciativy, „jsou přednášky a poskytované
vzdělávací materiály alternativním způsobem,
jak informovat o problémech občanského
života,“ dodává Fanny Demulier, vedoucí útvaru
pro komunikaci a společenskou odpovědnost ve
Veolii. Popřejme tedy centru REcyclerie, aby jeho
snaha o zelenější život obyvatel byla úspěšná
i po skončení konference COP21.

Jedinečné místo Toto
centrum, otevřené v červnu
2014 v prostorách bývalého nádraží
na okraji Paříže, je zasvěceno
„novým způsobům každodenního
života“. Je držitelem labelu COP21
a o jeho chod se stará patnáctka
stálých pracovníků. Kromě jídelny
a obchodu s potravinami zde
najdeme také opravnu užitkových
předmětů a městskou farmu.
V prostorách centra rovněž probíhají
setkání, bazary a workshopy.
Úspěšný program „Cílová
stanice COP21“ Během
prvních měsíců programu
zorganizovalo centrum REcyclerie
21 workshopů a 17 setkání,
jichž se zúčastnilo více než
1500 z celkového počtu 9000
návštěvníků.
Další podrobnosti o programu až do prosince 2015:
www.larecyclerie.com

Angl. „third place“ – nový model společenského prostoru podporujícího komunikaci, inovaci a podnikání
We Are Ready Now! je francouzské celostátní sdružení zabývající se osvětou mládeže v oblasti klimatických změn.
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Metan: znečišťovatel
ovzduší i zdroj zelené
energie
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Snižováním množství metanu vypouštěného do
atmosféry můžeme bojovat proti změně klimatu.
Technologie, které k tomu potřebujeme, již existují
a postupně se začínají používat.

B

oj proti změně
klimatu se soustředí
především na CO2 .
Existují ovšem i další
skleníkové plyny,
zejména metan. „Snižování
emisí metanu, které jde ruku
v ruce s opatřeními proti
vypouštění CO2 , má okamžitý
pozitivní dopad,“ upozorňuje
Gary Crawford z oddělení
mezinárodních záležitostí
společnosti Veolia. „Technologie
již existují, takže můžeme začít
jednat.“ Z tohoto důvodu se stále
více společností a místních

1

samospráv pouští do boje proti
emisím metanu.
Metan tvoří 30 % emisí
skleníkových plynů společnosti
Veolia.1 „Máme ambiciózní
cíl – do roku 2020 chceme
zachytávat více než 60 %
metanu, který vypouštíme,“ říká
Gary Crawford. „Navíc chceme
tento metan znovu využívat.“
Opětovné využití metanu
má dvojí výhodu – nejenže se
neuvolňuje do atmosféry plyn
poškozující klima, ale zároveň se
jeho využitím předchází čerpání
fosilních zdrojů.

Ve vyjádření „ekvivalentu CO2“.

CO JE METAN?
H

H

C

H

H
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Jedná se o tzv. skleníkový plyn,
který vzniká především při rozkladu
organických látek. Čtyřicet procent
metanu vzniká v přírodě (močály,
termitiště apod.) a šedesát procent
pochází z lidské činnosti (zemědělství,
chov hospodářských zvířat, používání
fosilních paliv atd.). Potenciál globálního
oteplování metanu je za sto let 28× vyšší
než u CO2 a za dvacet let 80× vyšší. Další
důvod, proč metan zachytávat a opětovně
využívat.

4

VSTŘIKOVÁNÍ
METANU DO
PLYNOVODŮ

Jedná se o tzv. skleníkový plyn,
který vzniká především při rozkladu
organických látek. Čtyřicet procent
metanu vzniká v přírodě (močály,
termitiště apod.) a šedesát procent
pochází z lidské činnosti (zemědělství,
chov hospodářských zvířat, používání
fosilních paliv atd.). Potenciál globálního
oteplování metanu je za sto let 28×
vyšší než u CO2 a za dvacet let
80× vyšší. Další důvod, proč metan
zachytávat a opětovně využívat.

3

VÝROBA
ELEKTRICKÉ
ENERGIE A TEPLA

Po vysušení a zbavení
nečistot lze metan pálit ve spalovací
turbíně nebo turbogenerátoru za
účelem výroby elektrické energie nebo
tepla. Elektrická energie se předává do
přenosové soustavy a teplo se využívá
přímo v daném místě, v nedalekých
průmyslových podnicích nebo se
dodává do sítě vytápění.
Porost
Odpad

2

ZACHYCOVÁNÍ

Metan (či bioplyn) ze
skládek odpadu se zachytává
pomocí soustavy vertikálních
a horizontálních drenáží a poté se
shromažďuje a přepravuje potrubím
k dalšímu využití.

1

VYUŽITELNÝ PLYN

Další možností opětovného
využití metanu je jeho separace
od ostatních plynů (pára, CO2),
vyčištění a následné vstřikování do
rozvodné sítě zemního plynu. Zde
pak slouží k vytápění domácností,
kanceláří a podniků namísto fosilního
metanu.

Drenáž
Nepropustná
membrána

PŘEDNÍ ZDROJ METANU:
SKLÁDKY ODPADŮ
Skládky odpadů vytvářejí 11 % emisí
metanu vzniklých v důsledku lidské
činnosti, což představuje 800 mil.
tun ekvivalentu CO2. Plyn ze
skládek lze zachytávat systémem
drenáží a poté jej znovu využívat.
Veolia se zavázala, že bude znovu
využívat 60 % emisí metanu ze
svých skládek odpadů po celém
světě. Toto úsilí se vyplatilo: objem
metanu unikajícího ze skládek
v Evropě v letech 1990 až 2010
poklesl o 35 %.

Elektřina
Teplo

Městský plynovodní systém

PLYN
PLYN
Kogenerace

Čištění/odorizace
Sušení a separace nečistot

Hlavní kolektor

PLYN

Čerpadlo

PLYN

PLYN

PLYN

Skládka odpadů

Získávání bioplynu

Sběr odpadů

Zemědělský odpad
Průmyslový a komunální odpad
Komunální odpad
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Vize budoucnosti

„Zelené“ uchovávání potravin s Groundfridgem
Na první pohled se tato
podivná zakulacená
nora v ničem nepodobá
sklepům našich babiček.
A přesto čerpá sklípek
Groundfridge, který
dokáže uchovat
v čerstvém stavu
až 500 kg potravin
bez jediného
spotřebovaného
kilowattu, inspiraci
v podzemí tradičních
venkovských domů.
Tento autonomní
a trvale udržitelný

způsob skladování
potravin využívá
teplotní stability, kterou
nabízí půda, a zaručuje
konstantní teplotu
7–15 °C (v závislosti na
venkovní teplotě, která
se může pohybovat
od –10 do +35 °C).
Stejně jako do klasické
chladničky můžete do
hermeticky uzavřeného
a prakticky řešeného
prostoru Groundfridge
ukládat zeleninu, ovoce,
sýry i víno. Nápad se

Více informací na: www.weltevree.nl
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zrodil před několika
lety v hlavě Florise
Schoonderbeeka,
nizozemského
designéra, který
se nechal zlákat
trendem domácího
biozemědělství
(„food growing“),
v Nizozemsku velmi
rozšířeným. „Spolu
s alternativními způsoby
spotřeby vznikají
také alternativní
způsoby uchovávání
potravin,“ vysvětluje.

Tomu odpovídá
i originální design
Groundfridge: nejde ani
tak o architektonický
prvek, jako spíše
o kompaktní doplněk
s lehkou strukturou
z laminovaného
polyesteru (300 kg,
průměr 2,3 m). Tato
„low-tech“ novinka je
snadno přemístitelná
a lze ji zapustit do
většiny povrchů. Použití
sklípku je snadné:
po uložení do země

a zasypání zeminou
do něj lze vstoupit
po integrovaných
schůdcích.
Groundfridge byl
představen v dubnu
tohoto roku na světové
výstavě v Miláně
a nominován na
Dutch Design Awards.
A ještě než se rozjela
výroba, má už výrobek
příznivce: dva ze tří
dokončených prototypů
našly svého kupce.
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ZKUŠENOSTI

v České republice
by Veolia

Prosincové vydání magazínu Planeta je věnované Světové klimatické
konferenci (COP21) a aktivitám, které Veolia realizuje po celém světě.
Říkáte si – v zahraničí jsou daleko, ale kdy můžeme něco podobného
čekat u nás v České republice? Opak je pravdou. Pro skupinu Veolia byl
dlouhodobý rozvoj a ochrana klimatu velkou prioritou již od počátků
působení v ČR. Pojďme se společně podívat, jaké konkrétní aktivity se
skupině podařilo již realizovat. .

O co jde

Cíle

Veolia řešení

> Činnost skupiny Veolia je ze své podstaty spjata se
životním prostředím. Skupina se snaží minimalizovat
dopad svých činností na životní prostředí na globální
i lokální úrovni.

> Snížit uhlíkovou stopu u všech
aktivit skupiny Veolia a přispět
k ochraně klimatu v České republice.

> Ve vodárenských provozech klade skupina důraz na
energetickou soběstačnost, snižování ztrát vody, optimalizaci spotřeby chemických látek, ale také dopravy.
> V energetických provozech se skupina zaměřuje zejména
na ekologizaci, do které investovala miliardy korun.

•••
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Naším cílem je energetická
soběstačnost provozů
Protože nejčistší energie je ta, která
nemusela být spotřebována, snaží se
skupina Veolia Česká republika o maximální úspory elektřiny ve všech
oblastech své činnosti.
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Z hlediska emisí skleníkových
plynů je nejlepší vyrábět co nejvíce
elektrické energie z obnovitelných
zdrojů, tedy bez využití uhlí a dalších
fosilních paliv. Ideální je pak využívat
k této výrobě odpady. Ve vodárenství
to jsou především čistírenské kaly.

Paříž se chystá na uzavření
světové dohody o klimatu
Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se ve Francii
uskuteční Světová klimatická konference (COP21)
pod francouzským předsednictvím. Po více než
dvaceti letech jednání chce
OSN dosáhnout pevné,
právně závazné a univerzální dohody o klimatu,
s jednotným cílem udržet
globální oteplování pod
hranicí 2 °C.
Současná dohoda o emisích
skleníkových plynů vyprší
už v roce 2020, a proto
je nutné v mezinárodním
měřítku prioritně řešit, co
bude po tomto roce následovat. Každá ze 196 zemí
OSN musí předložit vlastní
plán na snižování emisí
skleníkových plynů. Francie
bude hrát v pořádání této
mezinárodní konference
vedoucí roli – COP21 bude
jednou z největších mezinárodních akcí, které se
kdy v zemi konaly. Očekává
se účast až 50 000
návštěvníků, z toho 25 000
oﬁciálních delegátů z vlád,
mezivládních organizací,
agentur OSN, nevládních
organizací a občanské
společnosti.

Ve vodohospodářství klesla
uhlíková stopa o více než 145 tun
Skupina Veolia patří v České republice mezi
významné společnosti, a je tedy nesporné,
že na jejích krocích v oblasti ochrany klimatu
hodně záleží. Hlavními oblastmi, kde tuto snahu uplatňuje, je energetika, hospodaření s vodou, optimalizace dopravy, snižování spotřeby
chemických látek a snižování uhlíkové stopy.
Uhlíková stopa neboli carbon foot print je
jedním z měřítek dopadu lidské činnosti
na životní prostředí a na klimatické změny.
Zjednodušeně lze říct, že uhlíková stopa je převedení spotřebovaného materiálu, surovin a
energie na ekvivalentní emise CO2. Hlavní část
uhlíkové stopy je tvořena spotřebou elektrické

Díky všem projektům, jejichž cílem je
úspora elektrické a tepelné energie,
zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení soběstačnosti provozů, optimalizace spotřeb
chemikálií a pohonných hmot, snižují
vodohospodářské společnosti skupiny svou celkovou uhlíkovou stopu.
Za rok 2014 dosahuje 145 930 t eq. CO2.
Uhlíková stopa klesla o 13 % ve srovnání s rokem 2013.

Bioplyn vyrobený na čistírnách
odpadních vod (ČOV) je spalován
v kogeneračních jednotkách, které
umožňují výrobu elektrické energie současně s energií tepelnou. Za
posledních pět let se podařilo snížit
objem nevyužitého bioplynu z téměř
2 miliónů kubíků v roce 2010 na
868 000 m3 v roce 2014. Tedy o 56 %.

Další skvělou možností podporující
energetickou soběstačnost je využití
vodních elektráren. V České republice provozuje skupina Veolia celkem
19 malých vodních elektráren s celkovým instalovaným příkonem 4,2 MW.
Ve vytipovaných vodárenských
zařízeních skupiny, zejména pak ve
společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, byly posuzovány vhodné lokality, kde by mohl být efektivně
využit spád a průtok k instalování
malé vodní elektrárny (MVE). Jde
zejména o vodojemy a několik
přerušovacích komor. V roce 2013
byly do provozu uvedeny malé vodní
elektrárny Čtyřlístek a Liščí vrch, obě
provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace. Kapacita
MVE Čtyřlístek dosahuje 37 kW a kapacita MVE Liščí Vrch 90 kW.
Nejnovější instalace malé vodní
elektrárny proběhla v Úpravně

Vývoj objemu nevyužitého bioplynu v čase
objem
nevyužitého
BP (m3)

Celkové přímé a nepřímé emise skleníkových plynů VEOLIA
celkové
emise (t)
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energie (obvykle 70–80 %). Následuje
spotřeba tepelné energie zastoupená
zemním plynem, LTO nebo uhlím.

Ukazuje se, že i „špinavá“ voda umí
rozsvítit dům. Bioplyn, který v procesu anaerobní stabilizace kalu vzniká,
je pouze vedlejším produktem, ale
Veolia ho stále více využívá. Naší
snahou je vyrobit více bioplynu, více
čisté elektrické energie, a zvýšit tak
energetickou soběstačnost provozu.

Skvělým příkladem efektivního
využití energie může být Čistírna odpadních vod (ČOV) Zlín, jejíž elektrická soběstačnost v roce 2014 přesáhla
77 %. Na této čistírně se do vyhnívací
nádrže dávkují lihovarnické výpalky.
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vody v Hradišti, která se s celkovou
kapacitou 2800 kW zároveň stala
největším provozovaným zařízením
podobného typu ve skupině Veolia
Česká republika.
Dalšími využívanými zařízeními na
podporu energetické soběstačnosti
jsou tepelná čerpadla. Teplota vody
ve vodovodní síti nebo na úpravně
pitné vody se obvykle pohybuje
v rozsahu od 8 °C do 12 °C. Tepelné
čerpadlo přenáší teplo vody do
topných těles, jejichž teplota může
dosáhnout až 40 °C. V České a Slovenské republice provozuje Veolia celkem 11 tepelných čerpadel využívajících teploty vody. Nejnovější instalací
je tepelné čerpadlo v Úpravně vody
Horní Bříza. Kromě využití tepelného
potenciálu pitné vody je možné využít také teplo odpadní vody. Takovým
zařízením je například tepelné čerpadlo o výkonu 9 kW umístěné v ČOV
Krompachy.
Tam, kde je to vhodné, instaluje
skupina Veolia také fotovoltaické
elektrárny. Společnost Pražské vodovody a kanalizace například využívá
fotovoltaickou elektrárnu, která
sestává z 83 kusů fotovoltaických panelů o celkové instalované kapacitě
19,92 kW. Čtyřicet procent vyrobené
elektrické energie je použito pro
krytí vlastní spotřeby čerpací stanice
a šedesát procent je dodáváno do
distribuční sítě společnosti Pražská
energetika.
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Kdo šetří má za tři

Speciﬁcké ztráty vody sníženy o 80 %

Spotřeba elektrické energie na výrobu a distribuci pitné vody se ve skupině Veolia dlouhodobě snižuje. Jako
příklad lze uvést čerpání na jímacích
zařízeních v Mělnické Vrutici, kterou
provozuje společnost Středočeské
vodárny. Technické ředitelství provedlo energetický audit tohoto čerpání a po sérii provozních měření bylo
analýzou dostupných provozních
dat zjištěno, že celý systém čerpání
je předimenzován. Následoval návrh
investice do nových čerpadel, opatřených frekvenčními měniči.

Dlouhodobou strategií vodárenských společností skupiny Veolia Česká republika je udržitelné hospodaření s vodou. Snižování ztrát vody (reálných i fakturačních) je pro skupinu prioritním tématem, proto maximální pozornost věnuje
sledování poruchovosti, jejímu hodnocení, hledání významných příčin vzniku
poruch a přijímání opatření k jejich omezení.

Spotřeba elektrické energie na výrobu
a distribuci pitné vody
150 000
145 000
140000

Zavádění inovativních technologií umožňuje společnostem ze skupiny Veolia
také snižovat spotřebu technologické vody, tedy vody, která je nezbytná pro
výrobu, distribuci i čištění odpadních vod. Například v Úpravně vody Bedřichov, provozované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, byla v roce 2012
provedena výměna filtračního materiálu. Stávající běžný písek byl nahrazen
filtračním materiálem na bázi hlinitokřemičitanů – filtralite. Z hlediska kvality
vyčištěné vody bylo dosaženo srovnatelných výsledků s původní filtrační náplní, zároveň ale došlo k významným úsporám v množství prací vody.

V dopravě uspořeno 91 000 l benzínu
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Ve společnostech provozovaných Veolií se podařilo od roku 1996 snížit specifické ztráty vody vztažené na jeden kilometr provozované sítě o 80 %. Specifické
ztráty poklesly z původní hodnoty 13 tis. m3/km/rok v roce 1996 na 2,6 tis. m3/
km/rok v roce 2014. Pokud by ztráty vody zůstaly ve společnostech skupiny Veolia ČR na stejné úrovni jako v roce 2000, pak by zcela bez užitku jenom v roce
2014 odteklo přes 60 miliónů m3 pitné vody.
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Podobný trend můžeme sledovat
i ve vztahu spotřeby elektřiny
k množství vody, která byla potrubím dopravována ke koncovým
zákazníkům (vodě určené ke spotřebě).
Významných úspor elektrické
energie lze ve vodárenských provozech dosáhnout také sofistikovanými metodami řízení jednotlivých
technologických celků. Ukázkovým
příkladem pokročilého řízení technologických procesů probíhajících
v čistírně odpadních vod je zavedení řídicího systému WTOS na ČOV
Plzeň.

Společnost Veolia Česká republika vytvořila ve svých filiálkách funkční systém
optimalizace dopravy, který zahrnuje softwarově řízenou optimalizaci tras pro
provozní vozy, GPS sledování vozidel vozového parku, ale i osobní motivaci jednotlivých zaměstnanců k úsporám během běžného provozu. To vše vede jak ke
snižování průměrné spotřeby, tak k tankování pohonných hmot na vybraných
definovaných místech s nižší cenou.
Spotřeba benzínu ve skupině klesla za posledních 5 let o více než 12 %. V absolutních číslech to znamená, že vodárenské společnosti skupiny svým odpovědným přístupem ušetřily 91 000 litrů benzínu v roce 2014 oproti roku 2010.

Veolia Energie investovala do ekologizace
provozů miliardy korun

Optimalizace spotřeby chemických
látek

Mnohdy obecné fráze o udržitelném
přístupu k životnímu prostředí mají ve
Veolii zcela konkrétní obsah. Ochrana
životního prostředí, rozumné nakládání s přírodními zdroji, čisté ovzduší…
S podobnými hesly se setkáváme stále
častěji. Společnosti skupiny Veolia
Energie v České republice však skutečně myslí na udržitelný rozvoj a do
ekologizací provozů v minulých letech
investovaly miliardy korun. A obdobně
tomu bude i v letech následujících.

V České republice byl již v roce 2012 zaveden komplexní systém kontroly kvality
provozních chemikálií, který zajišťuje, aby se u nejčastěji používaných chemikálií,
jako jsou chlornan sodný, síran železitý, síran hlinitý, vápno a další, sledoval obsah
účinných látek i nežádoucích příměsí. Tento systém umožňuje optimalizovat
spotřebu chemikálií a zamezuje možnosti sekundárního znečištění prostředí.
Úspora chemikálií na provozech skupiny je častým ukazatelem, který mají ve
svých osobních cílech například technologové zařízení, a jsou tak motivováni
k hledání inovativních řešení. Příkladem úspěšného zásahu do řízení, který
vedl k významným úsporám chemikálií, konkrétně síranu železitého sloužícího ke srážení fosforu v ČOV, je systém zavedený technology pobočných čistíren
ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Tímto způsobem bylo například
v ČOV Čertousy ušetřeno v roce 2013 přes 5 tun síranu. V ČOV Kbely se dokonce dávka síranu snížila až o 6 tun měsíčně.

V současné době investice směřují především do snížení
emisí oxidů síry a dusíku a tuhých znečišťujících látek.
Dále pak do modernizace provozů či rozvodných sítí. Za
účelem snižování emisí oxidu uhličitého bylo vybudováno několik zdrojů na spalování biomasy. Také kogenerační
výroba tepla a elektřiny, ve které je Veolia Energie jedničkou na českém trhu, je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí než oddělená výroba, protože umožňuje
zvýšit účinnost zařízení a ušetřit až 40 % paliva. Produkce
emisí je tak výrazně nižší. Skupina aktuálně provozuje
39 kogeneračních jednotek: 27 parních protitlakých a kondenzačních odběrových turbín a 12 spalovacích motorů.

•••

PL ANETA Prosinec 2015

Prosinec 2015 PL ANETA

ZKUŠENOSTI

54/55

Ekologizace kotlů
– snižování emisí oxidů síry a dusíku
„Ekologizace našich zdrojů je technologicky i organizačně složitá činnost,
kterou musí naše týmy plánovat
dlouho dopředu. Zajistit ji po technické stránce, získat všechna nezbytná
povolení k výstavbě a také její financování,“ vysvětluje Marcel Vrátný,
technický ředitel Veolie Energie ČR.
„Máme však tým odborníků, který
má za úkol, aby nejpozději do roku
2022, kdy budou platit nová evropská
pravidla na ochranu ovzduší pro
všechny energetické zdroje, bylo vše
hotovo,“ ujišťuje. Protože jednotlivé
kotle a závody mají jiné parametry,
výrobce i rok výstavby, jedná se vždy
o složitou technologii vytvořenou
přímo „na míru“.
Ekologizace za účelem snížení emisí
vypouštěných do ovzduší z teplárenské činnosti se aktuálně týká hned
několika provozů skupiny Veolia
Energie v Moravskoslezském kraji.
Jedná se například o Elektrárnu Třebovice, Teplárnu Karviná, Teplárnu
ČSM a Teplárnu Darkov.
V Teplárně Karviná a Elektrárně Třebovice byly již úspěšně uvedeny do
provozu jednotky odsíření a odprášení spalin. Další jednotka odsíření
a odprášení je ve stadiu rozpracovanosti v Elektrárně Třebovice, kde
také probíhá rekonstrukce kotlů za

Spalování biomasy významně snižuje produkci CO2
Veolia Energie zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných zdrojů
energie, zejména biomasy. Energie
biomasy má svůj prapůvod ve
slunečním záření a fotosyntéze,
a proto se jedná o obnovitelný zdroj
energie. Výroba zelené energie má
kromě příznivého vlivu na životní
prostředí také pozitivní dopad
na ceny tepla i elektřiny a také na
místní zaměstnanost.

účelem snížení produkce emisí oxidů
dusíku. Rovněž probíhají práce na
ekologizaci Teplárny ČSM Sever. Průběžně se aktualizuje harmonogram
prací i dlouhodobý strategický plán
společnosti.
Díky zmíněným ekologickým akcím
se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku, jelikož se množství
vypouštěných emisí oxidů dusíku
sníží minimálně o 833 tun, oxidů síry
minimálně o 1463 tun a tuhých znečišťujících látek o téměř 9 tun.
V rámci ekologizace provozů byl
zároveň instalován nový kotel na
spoluspalování degazačního plynu
na Teplárně Darkov a jeden z uhelných kotlů na ČSM Sever prochází
rekonstrukcí na plynový.
Ekologizace třebovické elektrárny nezůstala bez povšimnutí ani u odborné
veřejnosti. Teplárenské sdružení ČR
ocenilo odsíření dvou kotlů prvním
místem v soutěži o Projekt roku v kategorii Snižování emisí znečišťujících
látek.
Je všeobecně známo, že především
Moravskoslezský kraj má dlouhodobě problémy s kvalitou ovzduší. Proto
snahu společnosti Veolia Energie ČR

Nejvýznamnějším zdrojem biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní hmoty
během těžby dřeva, dále různé
zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, jako jsou obilné
otruby, zbytky z lisování olejnatých
semen, pelety ze slámy apod.

o snižování emisí kladně hodnotí
představitelé přilehlých měst
i Moravskoslezského kraje. „Pokud
by zůstal Moravskoslezský kraj ve
své snaze zlepšit životní prostředí
v regionu osamocen, výsledek by
nikdy nebyl totožný, jako když se
do ekologických aktivit zapojí i veřejný a soukromý sektor,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík
a dodává: „Investice podniků do
zlepšení stavu ovzduší kraj vítá,
protože pouze vzájemná spolupráce může přinést viditelný efekt,
který obyvatelé kraje pocítí.“

Veolia Energie provozuje celkem
8 zdrojů na biomasu, například
v Mariánských Lázních, Novém
Jičíně a Vlašimi. Nejvýkonnější
kotel na spalování biomasy je pak
instalován v severomoravském Krnově. Jen v roce 2014 spotřeboval
téměř 65 tisíc tun paliva.
Ještě v roce 2003 spálila společnost Veolia Energie pro výrobu
tepla a elektřiny 2400 tun biomasy
a snížila emise CO2 o 2700 tun.
V roce 2014 se množství spálené
biomasy vyšplhalo už na 173 tisíc
a emise oxidu uhličitého se snížily
o 148 tisíc tun. Aby byla tato čísla
názornější, můžeme uvést, že od
roku 2003 ušetřila Veolia Energie
celkem 15 000 vagónů uhlí.

Množství emisí ze zdrojů Veolie Energie ČR v Moravskoslezském kraji
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Zelená energie ve městě
Mariánské Lázně
Ve městě Mariánské Lázně
dodá Veolia Energie přibližně 240 tisíc GJ zelené
tepelné energie ročně, což
představuje 70 % celkového
objemu ročních dodávek do
tepelné soustavy ve městě.
V roce 2013 byla uvedena do
provozu nová technologie–
kotel na biomasu a protitlaká
turbína – která nahradila těžký
topný olej, a je tak šetrnější
k lázeňskému prostředí.
Emise CO2 klesly o 14 tisíc tun
ročně. Zároveň se snížila cena
tepla pro konečné zákazníky.
Zvolené technické řešení navíc
počítá s efektivním využitím
biopaliva při výrobě elektřiny
a tepla v kogeneraci.
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PRŮZKUM

Jaké jsou příčiny globálního
oteplování?

Jak vnímá

V české společnosti panuje
souhlas s tvrzením, že životní
prostředí je v současnosti
v ohrožení a vyžaduje zásadnější ochranu. Často se globálního oteplování obáváme
a více než polovina z nás cítí
negativní dopady globálního
oteplování osobně ve svém životě. Zajímavé je, že ženy a lidé
kolem padesátky jsou vůči této
problematice obecně o něco
citlivější.

globální
56/57

oteplování

česká

veřejnost
Média jsou plná zpráv
o životním prostředí. Jaký je
ale názor široké veřejnosti?
Uvědomujeme si rizika
změny klimatu, nebo je
to pro nás jen virtuální
problém? Podle nejnovějšího
výzkumu agentury IPSOS
berou Češi problematiku
globálního oteplování vážně.
Osmdesát čtyři procent
české populace je považuje
za závažný problém, čtyřicet
čtyři procent dokonce za
velmi závažný.

Životní prostředí
v ohrožení
Názory, že změny klimatu jsou
přirozeným jevem, ke kterým
na zeměkouli vždy docházelo,
nenachází v České republice
úrodnou půdu. Téměř 90 %
české populace se domnívá,
že ke globálnímu oteplování
dochází a že k němu přispívají
lidé. Pouze 2 % populace odmítají existenci globální změny
klimatu. Na druhou stranu lidé
nejsou schopni vybrat jednoho
hlavního viníka. Většina (77 %)
dotazovaných se domnívá, že
za globální oteplování může
celkově lidská činnost a konkrétně určit viníka není možné.

Co považujeme
za nejzávažnější
problémy?
Pro drtivou většinu Čechů jsou
klimatické změny důležitým
společenským problémem.
Zhoršující se životní prostředí
je pak vnímáno ještě důrazněji.
Více než osm Čechů z deseti
je považuje za důležitý nebo
velmi důležitý problém.
Co vnímají Češi vůbec nejzávažněji? Jsou to aktuální
témata jako uprchlická krize
a riziko terorismu, které vnímá
jako velmi důležité více než
80 % české populace.

Globální oteplování spojujeme kromě změn počasí a většího
tepla, také s táním ledovců a zvyšující se hladinou oceánu. „Globální oteplování je způsobeno zvyšováním koncentrace CO2
v ovzduší, což má za následek skleníkový efekt a oteplování
planety. Oteplování planety má pak vliv na migraci živočišných
druhů a rostlin, proměnu klimatu, zvyšování hladiny oceánu
a podobně,“ zaznělo v rámci výzkumu.

Změny počasí, klimatu obecně

37 %

Tání ledovců

32 %

Větší teplo

27 %

Zvyšující se hladina oceánu

13 %

Vysychání vodních ploch, sucha
Výkyvy počasí
Působení člověka, vin? člověka
Skleníkový jev, skleníkové plyny

Nicméně slyšet byly také názory z opačného spektra: „Globální
oteplování je pro mě konspirační teorie, reálně prý hrozí tání
ledovců a zvyšování hladiny oceánu. Podle mě je to přirozený
jev v koloběhu na planetě Zemi.“ Tento názor ale zastává jen
1 % české populace.

12 %
8%
8%
7%

Povodně, záplavy

7%

Úbytek ozónu, vznik ozónové díry

7%

Riziko katastrof

5%

Oteplování oceánů

5%

Vymírání živočichů

5%

Svítá na lepší časy...
Podle Čechů by se na řešení problému
globálního oteplování měli podílet
všichni lidé. Silnou roli v řešení by
měli mít také politici a vlády. Muži
častěji než ženy vidí řešení na straně
politiků a nadnárodních firem, ženy
častěji tvrdí, že na řešení by se měli
podílet všichni lidé. Téměř polovina
se domnívá, že mohou pomoci
i konference na toto téma.

Za výchovu nastupující generace
ke vztahu k životnímu prostředí
jsou podle Čechů zodpovědné
především rodina a škola. Roli
rodiny vnímají jako výraznější
ženy a lidé s vysokoškolským
vzděláním.
Výzkum o postojích české veřejnosti k problematice globálního
oteplování uspořádala agentura
IPSOS v listopadu 2015. Respondenti byly dotazováni v on-line
panelech. Reprezentativní vzorek
respondentů činil 501 osob ve ve
věku 18–65 let.

Dvě třetiny lidí se snaží svou činností
životní prostředí aktivně chránit,
nejčastěji tříděním odpadu a úsporou
energie a vody. Podle výzkumu třídí
odpad dokonce 93 % respondentů,
72 % se snaží šetřit energii a 70 %
vodu.

Jak lidé podporují životní prostředí?
Vnímání problémů v české populaci

93 %

Třídění odpadu
Snažím se držet nízkou spotřebu energie

72 %

18 %
44 %

34 %

Snažím se držet nízkou spotřebu vody

70 %

59 %
44%

82 %

85 %

40 %

40 %

Riziko
terorismu

10 %

14 %

Uprchlická
krize

Zhoršující
se kvalita
životního
prostředí

54 %

Kupuji produkty šetrné k životnímu prostředí

42 %

26 %

34 %
12 %

Šetřím potravinami

Klimatické
změny
(globální
oteplování)

14 %

Zvyšující se
rozdíly mezi
bohatými
a chudými

7%

Diskriminace
menšin

Používám méně často automobil
Přispívám neziskovým organizacím
Podporuji životní prostředí jinak

40 %
6%
2%

(respondenti měli možnost vícečetné odpovědi)
velmi důležité

spíše důležité

spíše nedůležité

zcela nedůležité

nevím
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Voda pro Afriku po šesté
I letos Nadační fond Veolia a společnost Veolia Česká republika uspořádaly charitativní prodej karaf z limitované edice projektu
Voda pro Afriku. Výtěžek z šesté edice prodeje karaf bude použit na zajištění zásobování pitnou vodou ve vesnici Teso, a pomůže
tak všem 4200 obyvatelům této jihoetiopské obce.

Společná pomoc pro tisíce
chudých vesničanů
„Věříme, že má smysl pomáhat lidem
v nouzi zejména v místě, kde žijí. Voda
je základem života, ale bohužel i příčinou řady nepokojů a válek. Společně
můžeme pomoci tento problém řešit na
chudém etiopském venkově, kam výtěžek směřuje,“ říká Vendula Valentová,
ředitelka Nadačního fondu Veolia.
Veškeré finanční prostředky získané
z prodeje karaf věnuje Nadační fond
Veolia na sbírku Skutečná pomoc
neziskové organizace Člověk v tísni,
o. p. s., která za tyto prostředky realizuje opravy vodních vrtů v africké
Etiopii. Až 74 % venkovanů nemá v
této lokalitě přístup k nezávadné vodě
a za zdrojem vody musí denně putovat i několik kilometrů. „Humanitární
organizace Člověk v tísni, která v Etiopii
dlouhodobě poskytuje rozvojovou
pomoc, je pro nás garantem profesiona-

lity při poskytování konkrétní pomoci
i hospodárného využití finančních
prostředků,“ uvádí Vendula Valentová.
Za uplynulých 5 let poskytly Veolia
a Nadační fond Veolia na obnovu a
výstavbu vodních zdrojů v Etiopii již
více než 2,5 milionu korun. Výtěžek
z 5. ročníku projektu ve výši 760 tisíc
korun byl využit na vybudování
zdrojů vody pro vesnice Mito Dubela
a Buko Timbane v okrese Alaba na jihu
Etiopie. Z výtěžku čtvrté edice se zase
opravil vodní vrt u vesnice Konicha
v jižní Etiopii, kde bylo nutné vyměnit
celý generátor. Vrt slouží jako zdroj
vody pro více než 5000 lidí z okolí.

Karafy pomáhají i u nás
Křišťálové karafy se vyrábějí v tradičním sklářském regionu v Novém Boru
dle designu Daniela Piršče (karafa
s víčkem znázorňujícím kapku vody)
a Jiřího Pelcla. Celý proces výroby je

čistě ruční záležitost, každá
karafa je tak opravdu unikát,
stojí za ní velký kus lidské práce a energie. Skleněné karafy
se vyrábějí ve školní huti Vyšší
odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. Dodavatelem karaf je společnost
Space, která si huť v Novém
Boru pronajímá. V prostorách
vlastní výroby se potom karafy
pískují, čistí a balí. Vlastní karafy jsou ze sodnodraselného
skla, které má dobré chemické
i fyzikální vlastnosti.
Prodej unikátních karaf
probíhá přes nadační e-shop
a vybrané partnery. Zásilky
expeduje společnost Denní
stacionář POHODA, o. p. s.,
poskytující sociální služby
dospělým lidem s mentálním
a kombinovaným postižením.
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