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STALO SE
30. listopadu –
11. prosince COP21, dohoda a řešení. Od

Antoine Frérot
generální ředitel
a předseda představenstva
skupiny Veolia

nynějška se o klima musíme starat spolu s přírodou.
Ačkoli se naše planeta dokáže části CO2 zbavit sama,
zbytek je na nás. Vytvořit nízkouhlíkovou ekonomiku je
možné, navzdory tomu, že jde o kolosální úkol. Poručit
klimatu pochopitelně nedokážeme, rozhodně ale
můžeme snížit závislost ekonomického růstu na uhlíku,
změnit současné výrobní metody či spotřebovávat
méně ropy. Kromě diplomatického úspěchu spočívá
význam tohoto mezinárodního setkání také v tom,
že se zde představila prokazatelně účinná řešení
problematiky CO2. Mezi projekty, jež realizovala naše
skupina, patří rekuperace ztrátové energie, získávání
energie z bioodpadu, nahrazení fosilních paliv
biomasou, kruhová ekonomika, zlepšování energetické
účinnosti atd. Lék na nemoci našeho klimatu skutečně
existuje! Člověk je sice pro klima nepřítel číslo jedna,
avšak pokud chce a nasměruje své úsilí správným
směrem, dokáže být i jeho nejlepším přítelem.

jsou problémy, jimž v současnosti města čelí. V tomto
ohledu pokrývá know-how skupiny Veolia celou řadu
oblastí: podpora klíčové infrastruktury, ochrana vodních
zdrojů před nedostatkem vody, decentralizované
dodávky energií, které zajistí jejich plynulý přísun
v kritických situacích, ochrana městských oblastí před
povodněmi, zavádění nouzových opatření, obnovení
provozu nejzákladnějších služeb tak, aby město co
nejdříve začalo přiměřeně fungovat, atd. Umožňuje
městům předvídat širokou škálu náhlých událostí
a přizpůsobit se jim, omezovat dopad krizových situací
na ekonomiku a zlepšit své celkové fungování. Odolnost
se tak neomezuje jen na prevenci rizik a rychlý návrat do
normálu v případě katastrofy. Představuje také přednost
a konkurenční výhodu. Toto pojetí je hlavní myšlenkou
memoranda o porozumění uzavřeného mezi Veolií
a společností Swiss Re, druhou největší zajišťovnou
na světě, pod záštitou Rockefellerovy nadace a jejího
programu 100 Resilient Cities (100 odolných měst).

14. prosince

3. února Závěr jaderného cyklu pod

Nový strategický plán
zaměřený na růst. Plán transformace, který Veolia
zavedla do praxe mezi lety 2012 až 2015, jí umožnil
zaměřit pozornost na nejlukrativnější odbytiště,
zavést integrovanější metody organizace, znovu
dosáhnout dřívější úrovně marží a významně
snížit zadlužení společnosti. Skupina Veolia je nyní
připravena znovu dosahovat růstu, což je primární
cíl nového strategického plánu na období 2016–2018
oznámeného v prosinci. Tento plán cílí na postupný
návrat k růstu tržeb ve výši průměrně 2–3 % v roce
2018. Chce toho dosáhnout vyvážením množství
klientů z řad obcí a průmyslových podniků. Své snahy
soustředíme zejména na následujících šest segmentů
trhu: chemické, ropné a plynárenské odvětví; těžbu,
energetiku a hutnictví; odvětví potravin, nápojů
a farmacie; nakládání s nebezpečnými odpady;
vyřazování zařízení z provozu a také na kruhovou
ekonomiku. Tento nový strategický plán rovněž
umožňuje pokračovat ve zlepšování naší provozní
efektivity pomocí programu, který by do roku 2018 měl
snížit náklady o více než 600 milionů eur.

22. ledna

Posilování odolnosti měst.
Přírodní katastrofy, technické nehody, zhoršené
životní prostředí, socioekonomické změny – to vše

kontrolou. Akvizice kalifornského startupu Kurion
umožnila skupině doplnit nabídku služeb pro jaderný
průmysl. Nyní disponujeme rozsáhlými vědomostmi
v oblasti nakládání s nízko a velmi nízko radioaktivním
odpadem a toto know-how chceme využít při vyklízení
ozářených zařízení a koordinaci znalostí potřebných ke
zpracování vody, toxického odpadu a kontaminované
půdy. Společnosti Kurion a Veolia se poprvé setkaly ve
Fukušimské elektrárně, těžce zasažené vlnou tsunami
v březnu 2011. Byly tam naléhavě povolány spolu se
společností Areva, aby navrhly a zavedly do praxe
opatření a vybavení pro dekontaminaci vody užívané
ke chlazení poškozených reaktorů. V budoucnu se
důležitost demontáže nukleárních zařízení bude dále
zvyšovat. Do roku 2030 bude na celém světě ukončen
provoz 100 až 150 jaderných reaktorů a demontáž bude
čekat i 50 výzkumných center. Při uzavření jaderné
elektrárny je potřeba se vypořádat se dvěma typy
odpadů: těmi, co pocházejí přímo z reaktorů, které
odpovídají za 99,9 % celkové radioaktivity, ale pouze
3 % celkového objemu. Zbývající odpad pak představuje
0,01 % radioaktivity, ale zato 97 % objemu! Naše
skupina se orientuje na nakládání s tímto druhým
typem. Smyslem existence skupiny Veolia je nacházet
řešení komplexních environmentálních problémů
a dokonale neutralizovat nebezpečné znečištění!
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Také v tomto čísle
Alexandra Palt
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ředitelka L’Oréal
pro udržitelný rozvoj
Již od roku 2012 aplikuje koncepty udržitelného rozvoje v celé
společnosti L‘Oréal a vede ji cestou
šetrnosti vůči životnímu prostředí
a společenských inovací. Alexandra, která je vzděláním právnička,
svůj život zasvětila boji za lidská
práva v rámci německé odnože
organizace Amnesty International,
prevenci diskriminace a prosazování
společenské angažovanosti společně
se sítí IMS-Entreprendre pour la Cité
a práci pro francouzskou Komisi proti
diskriminaci a pro rovné příležitosti
(HALDE), v níž měla na starosti podporu rovných příležitostí. Poté vedla
poradenskou agenturu pomáhající
podnikům uvádět do praxe principy
společenské odpovědnosti.

Mark Hoffman
ředitel KPMG
pro Jihoafrickou republiku
Mark stojí v čele oddělení pro integrovaný
reporting společnosti KPMG a poskytuje
společnostem na johannesburské akciové
burze (JSE) i velkým hráčům ve veřejném
sektoru poradenství zaměřené na jejich
přístup k integrovanému reportingu.
Má za sebou 25 let zkušeností s auditem
a poradenstvím v mnoha odvětvích, jako
jsou soukromé kapitálové fondy, veřejné
služby, doprava, těžba, finance, výroba,
spotřeba, chemie, farmacie či elektronika.
Specializuje se na hledání adresných
řešení pro organizace, které chtějí
zefektivnit svůj podnikový reporting.

Šéfredaktorka
Hélène Toury
ředitelka marketingu a komunikace Veolia
pro Blízký východ a Afriku

Neexistuje sice jednoduchá odpověď na to, jak využívat světové
zdroje, existuje však inkluzivní řešení. Řešení, které by z udržitelného
růstu učinilo nezbytnou podmínku pro výkonnost.
Jak toho docílit? Kombinací inovativních technologií, rozvojem
partnerství se zainteresovanými stranami, vytvářením řešení, která
berou ohled na obyvatelstvo – a to vše s cílem významně ovlivnit
podniky, lidský rozvoj, životní prostředí a konkrétní oblasti.
V tomto vydání časopisu Planeta jsme pro vás vybrali ty nejlepší
zkušenosti a případy, které tento nový obchodní model dokonale
ilustrují. Samozřejmě stále platí, že odpovědnost je více než jen
několik zajímavých příběhů – je to také mocný nástroj posilující
výkonnost.
Je mi potěšením být šéfredaktorkou tohoto vydání. Uvědomila
jsem si při tom, kolik práce a odhodlání je potřeba k přípravě
jediného čísla, a všem tvůrcům bych chtěla upřímně poděkovat.
Přeji příjemné čtení!

Pascal De Petrinii
výkonný viceprezident skupiny
Danone pro cykly strategických zdrojů
Jako osoba zodpovědná za dohled
nad veškerými vnějšími zdroji tohoto
potravinářského gigantu má Pascal za
hlavní úkol chránit, zajišťovat a optimálně
zhodnocovat klíčové zdroje skupiny
Danone, jako je mléko, voda a plasty. Do
firmy přišel v roce 1984 jako průmyslový
inženýr, následně se stal ředitelem
zásobovacího řetězce pro společnost LU
France a poté ředitelem divize sušenek
v Číně. Posléze pracoval na mnoha
pozicích pro různé značky. Do roku 2015
byl regionálním ředitelem společnosti
Fonterra pro Asijsko-tichomořskou oblast,
Blízký východ a Afriku.
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6.-8. Cervence 2016 Bonn (NEmecko)
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Mezinárodní norma

pro nízkouhlíková města

Cílem nově vytvořené normy ISO 37210 je poskytnout
rozhodujícím činitelům všech velkých měst jednotný
nástroj v oblasti udržitelného vývoje. Tento nástroj
zahrnuje přibližně stovku ukazatelů, a dokáže tak
zpracovat veškerá data o městě do podoby interaktivní
počítačové grafiky přístupné na internetu. Každé město tak
bude moci porovnat a zhodnotit své iniciativy s protějšky
po celém světě.

Účinnost na úrovni
v Bilbau
Hubgrade je
platforma se sídlem
v severošpanělském
Bilbau, která na
dálku řídí 2 000
energetických
zařízení po celém
Španělsku patřících
skupině Veolia.
Od svého vzniku
v prosinci 2015 se
toto dohledové
středisko věnuje
energetické
účinnosti. V této
oblasti kombinuje
rychlost digitálních
technologií
s cílenými
intervencemi.
Cílem je ušetřit
15 % energie oproti
v současnosti
dostupným službám.
.

Davos se připravuje

na čtvrtou průmyslovou revoluci
Ekonomické špičky celého světa zaměřují svou pozornost na novou průmyslovou
revoluci spočívající v energetické transformaci, nových obchodních modelech
a zásadních technologických průlomech. Na programu 26. světového ekonomického
fóra bylo deset klíčových témat, jako například globální správa, změny průmyslových
ekosystémů a obchodních modelů, udržitelný hospodářský růst, bezpečnost potravin,
zdraví či rovnoprávnost.
Setkání v rámci tohoto třídenního fóra nabízela možnost načrtnout dynamické schéma
proměn, jimiž společnost a podnikatelský svět v současnosti prochází. Toto schéma
vycházelo zejména z přípravných prací realizovaných v rámci Summitu o globální
agendě konaného v Abú Zabí v říjnu 2015. Generální ředitel Veolie Antoine Frérot
byl v Davosu osobně přítomen a potvrdil zde zásadní roli kruhové a nízkouhlíkové
ekonomiky v proměně globálního hospodářského modelu, před níž stojí společnosti
a následující generace.
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Danone na cestě k nulovým
uhlíkovým emisím
Při své snaze o dosažení uhlíkové neutrality do roku
2050 a řešení klimatických problémů 21. století spojil
potravinářský gigant své síly s Veolií. Vzniká tak globální
strategické a inovační partnerství zaměřené na vodní
cyklus, nakládání s odpady, udržitelné zemědělství
a energetickou účinnost. Toto spojenectví je založeno na
spolupráci, v jejímž rámci společné hodnoty vznikají ze
vzájemně se doplňujících dovedností obou společností.
Mezi hlavní priority patří zajištění zdrojů vody a udržitelné
nakládání s plastovými obaly, což jsou klíčová témata
nového přístupu skupiny Danone k otázce klimatu. Bylo
navrženo již několik nových projektů, jako je například vznik
nových závodů, které by nevypouštěly žádný tekutý odpad,
či zavedení výrobních jednotek využívajících recyklovaný
plast. Další projekty se v souladu s principy kruhové
ekonomiky zaměřují třeba na výrobu bioplynu z kombinace
průmyslového biologického odpadu a tekutých odpadů
z místních farem nebo na optimalizaci spotřeby energie
pomocí maximálního využití alternativních zdrojů.

Lepší správa

rozsáhlé vodní infrastruktury

Odpověď na problémy při správě rozsáhlých projektů
souvisejících s vodou by mohl přinést nový přístup
označovaný EEDS (Eco-Engineering Decision Scaling),
s nímž přišel mezinárodní tým výzkumníků. Jeho
originalita spočívá v přizvání všech zainteresovaných
stran – soukromých i veřejných aktérů, místních komunit
atd. – k účasti na obnově stávajících či výstavbě nových
zařízení. Autoři tohoto přístupu tak vysílají vzkaz:
„Předvídat rizika a být schopen se vyrovnat s nejistým
klimatem je možné jen tehdy, dojde-li k rozšíření správy
vodních zdrojů za hranice čistě ekonomických kritérií.“ Tato
inovativní logika řízení proto říká, že je třeba brát v potaz
rovněž společenskou hodnotu a prospěšnost ekosystémů.
Výsledkem je pak globální fungování významné
infrastruktury kombinující udržitelné nakládání s vodními
zdroji, energetickou účinnost a úctu k životnímu prostředí.
Zdroj: Nature Climate Change, leden 2016

V krátkosti
První partnerství svého
druhu ve Francii týkající
se prvního úplného
kruhového ekonomického
cyklu pro malé elektrické
spotřebiče.
Elektrický a elektronický
odpad sbírá společnost
Eco-systèmes a Veolia
jej následně znovu
využívá ve formě
recyklovaných surovin.
Ty pak dále zpracovává
například výrobce malých
elektrospotřebičů SEB
při produkci nových
zařízení určených k prodeji.
Prvním konkrétním
výsledkem tohoto
partnerství je napařovací
žehlička.

100 000 MWh

Tolik „zelené“ energie se každoročně vyrobí díky optimalizaci zpracování jedné třetiny
odpadu z domácností v šanghajské aglomeraci (24 milionů obyvatel). Toto množství by
pokrylo spotřebu elektřiny 100 000 domácností.
Zdroj: Le Figaro, 11. prosince 2015

Za prvenstvím v oblasti likvidace jaderného odpadu!
Akvizicí amerického startupu Kurion, který se specializuje na nakládání s jaderným odpadem, potvrzuje
Veolia své ambice na poli nakládání s nízko radioaktivním odpadem a zpracování vody v jaderném sektoru.
Společnost Kurion, která své služby poskytuje v Kalifornii, Velké Británii a Japonsku, je v současnosti jediným
mezinárodním hráčem, který působí ve Fukušimské elektrárně z iniciativy jejího japonského provozovatele
Tepco. Kurion vyvinul jedinečnou techniku přístupu do elektrárny pomocí robotického vybavení, které
umožňuje oddělit, koncentrovat a vitrifikovat nízko a středně radioaktivní odpad. Získání společnosti Kurion
vhodně doplňuje činnost naší dceřiné společnosti Asteralis, která se věnuje demontáži jaderných zařízení a je
partnerem francouzské Komise pro alternativní zdroje a atomovou energii (CEA). Skupina tak nyní disponuje
veškerou odborností potřebnou k nakládání s nízko a středně radioaktivním odpadem a zařízeními. Potenciál
globálního trhu pro tuto novou činnost skupiny je do roku 2030 odhadován na 210 miliard eur (dle poradenské
společnosti Roland Berger) a Veolia se netají tím, že má ambice stát se první společností na světě nabízející
komplexní řadu řešení a technologií pro likvidaci zařízení a odpadu s tímto stupněm radiace.

Zbrusu nová iniciativa pro
obnovu infrastruktury
Rockefellerova nadace,
skupina Veolia
a společnost Swiss Re
chtějí společně městům
na celém světě pomoci
rychleji se vzpamatovat
z následků katastrof
a obnovit chod
hospodářství. Toto
partnerství si klade za
cíl poskytovat pomoc
při adaptaci na změny
klimatu, což vede ke
snižování rizika dopadu
přírodních katastrof
a také k posilování
a obnově infrastruktury.
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Cena skupiny C40:
odměna pro zelená města

Neste a Borealis,
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sdílená energie

Nejnovější elektrárna,
která bude elektřinou
i parou zásobovat
rakouskou petrochemickou společnost Borealis
a finskou rafinérii Neste
ve finském městě Porvoo,
bude výsledkem spolupráce mezi těmito dvěma průmyslovými podniky a Veolií. Elektrárna
Kilpilahti je společným
podnikem, který vybuduje čtyři zařízení na
výrobu elektřiny a páry,
jež budou v roce 2018
produkovat 450 MWh
tepelné energie
a 30 MWh elektřiny
ročně.

Investoři
odhodlaní dosáhnout
energetické
transformace
Iniciativa GIIC (Koalice
pro investice do
zelené infrastruktury)
vznikla na konferenci
COP21 z iniciativy
skupiny investorů,
rozvojových
bank, organizací
z finančního sektoru
a nevládních
organizací. Jejím
cílem je usnadnit
financování
energetické
transformace. Díky
přímému propojení
s vládními a lokálními
veřejnými činiteli
hodlá pomocí
prosazování
systému pro
financování rozsáhlé
infrastruktury
podporovat rychlý
přechod k odolné
ekonomice s nízkými
emisemi uhlíku.

Během konference COP21 vybrala skupina starostů největších měst světa
(C40 Cities Climate Leadership Group) deset měst, jejichž činnost přispívá k energetické
transformaci a boji s globálním oteplováním. Přehled těchto měst a jejich iniciativ:

Boston (USA): zavedení klimatického
akčního plánu Greenovate, platformy
zahrnující celou městskou komunitu.
Kapské Město (Jihoafrická
republika): program pro správu

a ochranu vodních zdrojů.

Johannesburg (Jihoafrická
republika): vytvoření měřicího nástroje

Green Bond, díky němuž může město
předvídat snižování svých uhlíkových
emisí.
Nanking (Čína): prosazování
obnovitelné energie a zřízení sítě
12 000 dobíjecích stanic.
New York (USA): desetiletý plán
„One City: Built to Last“ (Město, které
vydrží) zaměřený na zvýšení energetické
účinnosti jednoho milionu budov.

Rotterdam (Nizozemsko):

Rotterdamská adaptační strategie
– činnosti zaměřené na posílení

bezpečnosti města a na rozvoj
podnikatelských aktivit.

Stockholm (Švédsko):

projekt proměny zchátralého
průmyslového námořního přístavu
v ekologickou obchodní a rezidenční
čtvrť nezávislou na fosilních palivech.
Vancouver (Kanada): projekt
Greenest City Action Plan (Akční plán
pro nejzelenější město), jehož název
odkazuje na cíl proměnit do roku 2020
Vancouver v nejekologičtější město
světa pomocí 160 různých plánů na
snížení spotřeby fosilních paliv.

Washington, DC (USA):

dohoda o dodávkách energie, která má
zajistit, aby 30 % elektřiny pro město
pocházelo z větrných elektráren.
Wu-chan (Čína): projekt ekologické
rekultivace skládky Jinkou.

500 000 tun
Peru:

chránit sladkou vodu pomocí vody slané

Těžařská společnost Milpo pověřila Veolii pro příštích
osm let provozováním a údržbou svého odsolovacího
zařízení na peruánském pobřeží, 40 km od jejího
dolu Cerro Lindo. Veolia plánuje v tomto zařízení
zvýšit produkci užitkové vody o 20 %, a to při dodržení
peruánských environmentálních norem pro odsolování.
Její služby tak pomohou snížit chronický nedostatek
vody v tomto vyprahlém pouštním regionu. Tato
lokalita, nacházející se u řeky Topará, se v roce
2007 stala první těžební oblastí v Peru, která ke své
činnosti nepoužívá říční vodu. Nízký průtok této řeky
dlouhodobě představuje vážný problém pro zemědělský
rozvoj tohoto regionu a oslabuje místní komunity, pro
něž je voda životně důležitým zdrojem.
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Tolik CO2 by Velká Británie a Irsko za poslední 4 roky vypustily
do ovzduší nebýt elektráren na biomasu. Za rok se tak ušetří ekvivalent
uhlíkových emisí 90 000 aut.
Source: Veolia UK

Veolia recykluje užitkovou vodu

v Apalačských horách

Je naprosto nezbytné omezit dopad produkce břidlicového plynu a ropy na životní
prostředí. Americká společnost Antero Resources proto pověřila Veolii zpracováním
veškeré užitkové vody ve svých provozech v Apalačských horách (Západní Virginie,
USA). Naše dvě místní dceřiné společnosti v této oblasti během deseti let navrhnou,
vybudují a budou provozovat optimalizovanou čistírnu odpadních vod a recyklační
jednotku. Každodenně se zde bude recyklovat 9 000 m3 odpadních vod, které budou
posléze znovu odváděny do centralizovaného systému. Oddělování nečistot z vody
bude doplněno sběrem materiálů jako sůl či solné roztoky, které lze opětovně využít
například k hloubení vrtů. Bude se zde rovněž sbírat voda, kterou bude možno
v případě přebytku dodávat do zavlažovacích kanálů ve státech, jež (jako například
Kalifornie) se potýkají s extrémním suchem.

„Pařížská dohoda byla výzvou k činům, ale nyní je
na nás všech chtít změnit svět a prostřednictvím
vynalézavosti dosáhnout potřebného pokroku. V boji
za ochranu našeho křehkého klimatu před nevratným
poškozením a nepředstavitelnou zkázou jsme všichni
na jedné lodi.“
Leonardo DiCaprio, výherce ceny Crystal Award, na Světovém
ekonomickém fóru v Davosu (leden 2016)
Vyhlášení 22. ročníku ocenění Crystal Awards se uskutečnilo 19. ledna 2016 v rámci 46. světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.
Herec Leonardo DiCaprio byl jedním z oceněných, a to za svou roli v boji s klimatickou krizí.
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Vzdělávání podnikových lídrů budoucnosti
Americká Yaleova univerzita a Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) se dohodly na partnerství
spočívajícím ve vzájemné výměně odborných znalostí s cílem připravit budoucí lídry na změny ve společnosti.
Studenti a akademičtí pracovníci z 28 mezinárodních obchodních škol se propojí se členy této rady. Výsledkem
tohoto propojení by mělo být sdílení znalostí a odbornosti umožňující porozumět čím dále složitějším otázkám,
jež přináší dopad proměn životního prostředí na společnost. Tato spolupráce přinese budoucím podnikovým
lídrům schopnost účinněji zapracovat udržitelný rozvoj do inovativních a výdělečných obchodních modelů.

Low carbon 100 Europe,

nový index akciového trhu

Tento index byl navržen hlavní akciovou burzou
eurozóny Euronext ve spolupráci s nevládními
organizacemi AgriSud, GoodPlanet a WWF a představuje
revoluci v tradiční metodice používané společnostmi
k hodnocení emisí CO2. Poprvé v historii budou díky
němu označeny společnosti, které svým provozem
a produkty pozitivně přispívají ke zvládání změny
klimatu. Výběr této stovky společností, z nichž
19 pochází z Francie, zohledňuje emise, jejichž vzniku
tyto podniky díky svým inovačním snahám předešly.
Vznik tohoto nového indexu také svědčí o větší orientaci
investorů na „zelenou“ ekonomiku.

Odměna za ochranu
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biodiverzity

Francouzská ministryně
Segolène Royal
a astrofyzik Hubert
Reeves v rámci
konference COP21 udělili
značku Národní strategie
pro biodiverzitu (SNB)
dvanácti výhercům za
rok 2015. Patřila k nim
i Veolia, oceněná za
svůj závazek chránit
a obnovovat biodiverzitu.

Zelený

slovník

Dominique Bourg a Alain Papaux se stali vítězi ceny
Nadace Veolia pro nejlepší knihu o životním prostředí
za rok 2015, a to za svůj Slovník ekologického myšlení.
Toto historické, kritické a zároveň futuristické dílo
shromažďuje na jednom místě 357 článků od 260 autorů.
Jeho tvůrci se zaměřují na klíčové otázky týkající se naší
planety a představují vzájemně protikladné pohledy na
komplexní otázku ohledně místa, jež člověk v přírodě
zaujímá.

Inkubátor

329 miliard dolarů
Přesně tolik činí rekordní suma investovaná v roce 2015 na celém světě do obnovitelných
zdrojů energie. Jediným zádrhelem je skutečnost, že ve Francii ve stejném období naopak
došlo k poklesu těchto investic o 53 %.
Zdroj: Bloomberg New Energy Finance 2015

Dceřiná společnost verze 3.0

Nova Veolia je 100% dceřinou společností skupiny Veolia, která bude poskytovat nové
služby s významným podílem digitálních technologií, jež ve Francii napomohou růstu
v oblasti vodárenství a nakládání s odpadními vodami. Nejprve se tato nabídka zaměří
na současné veřejné i soukromé klienty a odběratele skupiny Veolia. Dlouhodobým
cílem je ale vytvořit nová odvětví činnosti a orientovat se i na další soukromé zákazníky
a sektory.
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sociálního podnikání
POP UP, nový inkubátor sociálního podnikání skupiny
Veolia, si klade za cíl vybudovat v oblastech své
působnosti silné podnikatelské prostředí. Jeho hlavní
myšlenkou je přizvat sociální partnery, aby se stali kouči
startupů ve fázi jejich vzniku nebo na počátku činnosti.
POP UP již spojil své síly se světovou sítí sociálních
podnikatelů Ashoka, sociálním inkubátorem Antropia
patřícím pod francouzskou manažerskou školu ESSEC
a startupem Ticket For Change, který se na sociální
podnikání specializuje. Veolia podporuje několik
iniciativ: optimalizaci nakládání s vodou a zpracování
odpadů (Lyon, Francie), vývoj nástrojů pro kontrolu
spotřeby vody (Mexico City) a podporu vzniku chytrých
měst (Toulouse, Francie).

JAK FUNGUJE METODIKA MĚŘENÍ SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI)?
Existuje několik metodik pro měření sociálního a společenského dopadu určitého projektu. Patří mezi ně i SROI (Social Return on Investment
neboli společenská návratnost investice). Tato metoda umožňuje měřit a pomocí monetizace prokázat sociální, environmentální a ekonomickou
hodnotu projektu v porovnání s vloženou investicí. SROI je víc než jen metoda výpočtu – představuje celý komplexní přístup. V šesti krocích a na
základě sedmi principů tak lze jejím prostřednictvím vytvořit mapu dopadů na smlouvy skupiny Veolia. Jedná se tak o nástroj pro řízení výkonu
Veolie v oblasti společenské odpovědnosti.

Rozsah
SROI

co?
Popis daného projektu: jeho
účel, cíle a analyzované
činnosti.

1

Metodika SROI vychází z konceptů sociálního reportingu a analýzy nákladů a přínosů. Spočívá na sedmi principech, které ovlivňují
způsob její aplikace. Má-li si postup zachovat svou důslednost
a etiku, je jejich dodržení naprosto nezbytné.

2

1
zapojit zainteresované strany

kdo?
Určení zainteresovaných
stran, které jsou zahrnuty
v analýze.

co?
Odhad, čím každá ze
zainteresovaných stran do
projektu přispívá a co si z něj
odnáší, provedený pomocí
„mapy dopadů“.

2

SEDM ZÁKLADNÍCH
PRINCIPŮ SROI

porozumět změnám

3

Stanovení rozsahu
analýzy spolu
s identifikací
a zapojením
zainteresovaných stran
Prokázání výsledků
a stanovení jejich
hodnoty pomocí
změření ukazatelů
a vyjádření jejich
peněžní hodnoty

1
2
3
4

4

vyjádřit hodnotu podstatných
věcí

zahrnout pouze to, co je
reálné

5

Výpočet SROI = součet
vzniklých dopadů /
součet použitých zdrojů, jedná se o čistou
realizovanou hodnotu

5
6

6

Jasný popis výsledků
pomocí mapy dopadů
vytvořené na základě
několika setkání se
zainteresovanými
stranami

Stanovení dopadů,
tedy změn, které byly
pozorovány čistě jako
následek dané činnosti

Závěrečná zpráva
(pro zainteresované
strany), využití výsledků
a začlenění procesu SROI
do chodu organizace

Tato šestidílná struktura by měla zajistit vyváženost informací.
být transparentní

nepřeceňovat svůj podíl

7
ověřit výsledky

3

ŠEST KROKŮ METODY SROI

Kvalitativní
Vysvětluje
a hodnotí výsledek
pro zainteresované
strany.

Kvantitativní
Monitoruje
a kvantifikuje
výsledky a prokazuje kauzalitu.

Peněžní
Vyjadřuje výsledky
v peněžní hodnotě.

APLIKACE METODY SROI V SOUTHWARKU* (LONDÝN)

Vzdělání, opětovné použití, životní prostředí, lokální nakupování

£1

nových pracovních míst

lidí seznámených s problematikou recyklace a životního prostředí

VZNIKNE SOCIÁLNÍ PŘÍNOS

£2.09
vznikne sociální přínos
v hodnotě 2,09 libry

Za každou 1 libru,
kterou VEOLIA
investuje,

school

.

*Smlouva britské pobočky Veolie o sběru a recyklaci domovního odpadu. Studie byla realizována v roce 2014. Kontakt: kevin.hurst@veolia.com

Příklady komunitních
projektů: sociální společnost,
která pečuje o zeleň, opětovně
využívá použitých nástrojů;
monitorování biodiverzity
v recyklačním závodě; školení
dobrovolníků v práci se dřevem atp.

Kontakt: Veolia, divize udržitelného rozvoje – sonia.ouldali@veolia.com
Zdroje: průvodce společenskou návratností investice. The SROI Network. Leden 2012. The Seven Principles of Social Value. Social value international. www.socialvalueint.org
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Společenská odpovědnost
firem jako motor
výkonnosti?
Estelle Brachlianoff /
Alexandra Palt / Mark
Hoffman. Odborná debata.

Estelle Brachlianoff

Mark Hoffman

Alexandra Palt

výkonná viceprezidentka Veolie
pro Velkou Británii a Irsko

ředitel jihoafrického zastoupení
poradenské společnosti KPMG

ředitelka společnosti L’Oréal pro
oblast udržitelnosti

Společenskou odpovědnost
považujeme z dlouhodobého
hlediska za nejlepší cestu
k udržení ziskovosti.
Společenské hodnoty
a ziskovost spolu úzce souvisejí.

Společensky odpovědné podnikání
předpokládá propojení a reagování
na potřeby sociálního prostředí,
v jehož rámci funguje. Takto
uvažuje řada úspěšných firem, a to
nejenom proto, že cítí povinnost
chovat se odpovědně vůči
společnosti, ale také proto, že to
prospívá podnikání.

Společenská odpovědnost firem je
nejlepší cestou k dlouhodobému
zajištění ziskovosti […] Vedoucí
postavení v našem odvětví se nijak
nevylučuje s přijímáním velmi
ambiciózních závazků v oblasti
udržitelného rozvoje.
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V mnoha firmách se společenská odpovědnost stala nutností. Je to jen
módní trend, nebo uznání dlouhodobých dopadů jejích činností? Jak
společenskou odpovědnost uvádět do praxe? A jak ji měřit? Tři odborníci
vysvětlují své názory.

Jak by se podle vás dalo charakterizovat společensky
odpovědné podnikání?
Mark Hoffman: Stručně řečeno, společensky
odpovědné podnikání předpokládá propojení
a reagování na potřeby sociálního prostředí, v jehož
rámci funguje. Takto uvažuje řada úspěšných firem,
a to nejenom proto, že cítí povinnost chovat se
odpovědně vůči společnosti, ale také proto, že to
prospívá podnikání.
Alexandra Palt: Společensky odpovědné podnikání
vychází z předpokladu, že firmy, jako významní
aktéři působící v dnešní společnosti, mají
hrát aktivní roli při řešení environmentálních
a společenských problémů moderního světa, jako
například globálního oteplování, nedostatku zdrojů
nebo chudoby… Za sebe bych dodala, že je důležité
začleňovat zásady udržitelného rozvoje do všech
fází našich hodnotových řetězců, a pokoušet se
tak řešit všechny dopady činnosti našich firem.
A přesně o to se snažíme.
Estelle Brachlianoff: Ráda bych také zdůraznila
význam působení na úrovni jednotlivých
komunit: úspěšné a zdravé komunity umožňují
rozvoj úspěšného a zdravého podnikání, což na
oplátku vyžaduje přístup kompletně integrovaný
do všech oblastí, nejenom do izolovaných
bodů. Je velice důležité si vyškolit šikovné
a angažované lidi (v roce 2015 jsme se například
při náboru zaměstnanců částečně zaměřili na
vyloučené skupiny), podporovat lokální podniky,
spolupracovat s neziskovými organizacemi
a místními sdruženími atp.
Jak ale zavádět tyto modely chování do praxe v rámci
velmi konkurenčního prostředí, v němž ne všichni
daná omezení přijímají?
M. H.: Podniky by na tyto přístupy neměly
pohlížet jako na omezení. Měly by je považovat
spíše za nezbytnou podmínku naplňování svých
strategických cílů. V opačném případě, pokud se

„Společensky
odpovědné
aktivity by
neměly mít pro
podniky pouze
sociální rozměr,
ale měly by být
pro ně rovněž
strategicky
přínosné.“
Mark Hoffman

„Společenskou
odpovědnost
firem
považujeme za
ideální způsob
k dlouhodobému
udržení
ziskovosti.“
Estelle Brachlianoff

věci vymknou kontrole, mohou vznikat obrovské
náklady. Například nespravedlivý přístup
k zaměstnancům může postupem času zásadně
ohrozit pověst společnosti v očích zákazníků.
Z dlouhodobého hlediska může rovněž mít za
následek problematickou fluktuaci zaměstnanců.
A. P.: Stejně jako mí kolegové ve společnosti L’Oréal
jsem toho názoru, že změna našeho chování
a důraz na odpovědnější podnikání není jen
morální povinností, ale také zásadní podmínkou
pro přežití. Jde také o obrovskou příležitost
z hlediska inovace a angažovanosti zaměstnanců.
Vytvoření nezbytného rámce posiluje dlouhodobou
konkurenceschopnost.
E. B.: Domnívám se, že sociálně odpovědné
podnikání ve zkoušce času obstojí. Budujeme-li
v místech naší činnosti odolné komunity,
posilujeme zároveň také podnikání s pozitivními
dopady.
Měly by firmy přistoupit na myšlenku, že společenská
odpovědnost někdy snižuje ziskovost, nebo bychom
v ní měli naopak spatřovat nejlepší způsob, jak
ziskovost dlouhodobě udržet?
A. P.: Jak už jsem říkala: je to samozřejmě ta nejlepší
cesta k udržení dlouhodobé ziskovosti. L’Oréal
například v posledních 10 letech zvýšil produkci
o 22 %, snížil emise CO 2 o 50 % a při tom všem
si udržel vedoucí postavení. Být v našem oboru
na špici není v rozporu s ambiciózními závazky
v oblasti udržitelného rozvoje.
E. B.: Ráda bych rozptýlila mýtus, že zavádění
udržitelných postupů musí být pro firmy nutně
drahé, že se to dělá jen proto, aby se učinilo zadost
tlaku společnosti, a nezvyšuje to efektivitu nákladů.
Společenskou odpovědnost firem považujeme
za ideální způsob k dlouhodobému udržení
ziskovosti. Společenské hodnoty a ziskovost spolu
úzce souvisejí – někdy se to označuje jako sdílená
hodnota. Například naše recyklační středisko
•••
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domovního odpadu v Southwarku spolupracuje se
sociálními podniky, které od nás odebírají objemný
odpad. Proškolují lidi bez zaměstnání, kteří jej
následně opravují tak, aby ho bylo možné znovu
prodat. Jde o oboustranně přínosné partnerství,
díky němuž nekončí odpad na skládkách, šetří
se zdroje a školí lidi, takže se zvyšuje jejich
konkurenceschopnost na trhu práce, a zároveň
tyto sociální podniky získávají zdroj příjmů. Jde
o nejlepší způsob, jak v dlouhodobé perspektivě
udržet podnikání i komunity.
M. H.: Některé přístupy s sebou pochopitelně
přinášejí určité náklady: například zajištění toho,
aby dodavatelé dodržovali základní lidská práva
zaměstnanců a chovali se z ekologického hlediska
přijatelně. Tyto postupy ale zároveň mohou
předejít katastrofickým ztrátám, k nimž by došlo
při odhalení toho, že společnost přivírá oči nad
problematickým chováním svých dodavatelů.
Společnost samozřejmě nemůže bojovat na všech
frontách najednou – počínaje životním prostředím
přes vzdělání až po místní rozvoj. Jak tedy nastavit
priority v oblasti odpovědného podnikání?
E. B.: Je nám jasné, že nemůžeme být všude, ale
i tak toho dokážeme hodně. Při stanovování priorit
je nezbytné využít nějakou z forem smysluplného
oboustranného zapojení zainteresovaných stran.
Jen tak lze prostřednictvím externích osob a firem
hlouběji porozumět tomu, na co se zaměřit.
Využíváme k tomu komunikaci se zákazníky,
participujeme na činnosti řady zainteresovaných
skupin a také máme k dispozici poradní skupinu.
A. P.: Zastáváme názor, že odpovědná společnost
musí vyvíjet činnost na všech frontách, které mají
z hlediska dopadů jejího působení význam. To je
například rámec našich závazků realizovaných
formou programu „Sharing Beauty with All“.
Rozhodli jsme se řešit veškeré dopady – od výzkumu
přes marketing až po komunikaci se zákazníky.
Dopady činnosti firmy, jako je naše, se pochopitelně
projevují jak v oblasti životního prostředí, tak i ve
společnosti. To znamená, že máme-li se opravdu
stát vůdčí silou proměny, musíme řešit řadu
různých otázek.
M. H.: Iniciativy firem v oblasti společenské
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odpovědnosti musí mít pochopitelně význam
z hlediska jejich předmětu činnosti a měly by
reagovat na reálná rizika a příležitosti. Například
těžařská společnost se bude muset více zaměřovat
na oblast bezpečnosti a zdraví než dejme tomu
banka. Na druhou stranu ale banka musí zohlednit
to, aby její řešení byla dostupnější pro komunity,
které doposud nemají přístup k bankovním
službám, a reagovala na jejich potřeby. To vše je
zároveň strategickou příležitostí. Společensky
odpovědné aktivity by neměly mít pro podniky
pouze sociální rozměr, ale měly by být pro ně
rovněž strategicky přínosné.
To mne vede k otázce odpovědnosti a nástrojů pro
měření výsledků. Jaké ukazatele a prostředky ověření
sociálního dopadu své činnosti mají firmy k dispozici?
M. H.: Měření výkonnosti by se mělo odvíjet od
toho, čeho chce ta která firma dosáhnout z hlediska
strategické reakce v daném problému. Například lze
měřit míru dodržování lidských práv a ekologických
pravidel v rámci dodavatelského řetězce.
Prostřednictvím průzkumu trhu lze měřit třeba také
důvěru a loajalitu zákazníků vůči značce.
A. P.: Vykazování výsledků je pochopitelně velmi
důležité. L’Oréal každoročně transparentně
a přesně informuje o své strategii a výsledcích
v oblasti udržitelnosti. Využívá k tomu fakta
a čísla, jejichž většina prochází externím auditem.
Budujeme rovněž velmi silný kritický dialog se
zainteresovanými osobami mimo firmu zaměřený
na naše strategie. Vytvořili jsme třeba takzvaný
„panel kritických přátel“, v jehož čele stojí
renomovaný ekolog a bývalý kostarický prezident
José María Figueres. Toto uskupení jednou ročně
hodnotí naše výsledky a podrobuje je kritice.
E. B.: Pro konzistentní výpočet vytvářené přidané
hodnoty jsme navázali spolupráci s externím
konzultantem, profesorem Adrianem Henriquesem.
S jeho pomocí jsme vyvinuli vlastní přístup
vycházející z rámce pro měření podstatně
širšího konceptu označovaného jako Návratnost
sociálních investic (Social Return on Investment –
SROI). Metodika SROI přiděluje finanční hodnotu
jednotlivým aktivitám, které ji obyčejně nemají –
jde třeba o pocit pohody nebo omezení zločinnosti.•••

„Nespravedlivý
přístup
k zaměstnancům
může
postupem
času zásadně
ohrozit pověst
společnosti
v očích
zákazníků.“
Alexandra Palt

„Pro společnosti
je velice snadné
mluvit o tom,
jak ekologické
a sociálně
udržitelné
jejich podnikání
je. Jediným
způsobem,
jak získat
důvěryhodnost,
je ale vše
prokázat.“
Mark Hoffman
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Díky tomu lze přesně vyčíslovat výsledky.
Vyzkoušeli jsme si to formou pilotního projektu,
v jehož rámci jsme měřili sociální přínosy naší
smlouvy na zpracování odpadu v Southwarku.
Tento přístup nám umožňuje lépe porozumět tomu,
kde vstupujeme do interakce se společností a jaký
je náš význam pro komunitu. Díky tomu můžeme
postupně zvyšovat své sociální hodnoty.
Korporace bývají často obviňovány z tzv.
„greenwashingu“, tedy záměrných dezinformací
s cílem zlepšit vlastní obraz v očích veřejnosti. Je tato
kritika podle vás oprávněná? Jak se této pasti vyhnout
a předejít případným obviněním?
M. H.: Některé podniky nepochybně vytvářejí
samoúčelné zprávy a marketingové akce. Ale
ty firmy, které rozpoznaly významná rizika
a příležitosti, jež společenské problémy představují
pro jejich činnost, a dokázaly strategicky odpovědět
formou vhodných opatření na udržení výkonnosti,
se posílily: jsou teď schopné prokázat všem
zainteresovaným osobám, jaký význam tyto otázky
pro jejich podnikání mají.
A. P.: Ano, skutečně existuje nedůvěra vůči
velkým společnostem a je také fakt, že některé
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„Pro společnosti
je velice snadné
mluvit o tom,
jak ekologické
a sociálně
udržitelné
jejich podnikání
je. Jediným
způsobem,
jak získat
důvěryhodnost,
je ale vše
prokázat.“
Estelle Brachlianoff

firmy se dopustily chyb a spustily komunikaci
o strategii udržitelnosti ještě před tím, než
skutečně prošly proměnou. Z hlediska společnosti
L’Oréal to není otázka komunikace, ale budoucí
konkurenceschopnosti a v důsledku také otázka
přežití. Abychom se vyhnuli pasti „greenwashingu“,
stačí nejprve konat a teprve pak o věci mluvit, a tak
se to snažíme v L’Oréalu dělat.
E. B.: Pro společnosti je velice snadné mluvit o tom,
jak ekologické a sociálně udržitelné jejich podnikání
je. Jediným způsobem, jak získat důvěryhodnost,
je ale prokázat vše pomocí hmatatelných dopadů
a čísel. Zvláště to platí v dnešní „zelené“ době,
kdy se všude mluví o udržitelnosti a využívá se
jí jako prodejního nástroje. Klíčem k úspěchu je
objektivita. My se jí snažíme dosáhnout pomocí
našeho nástroje SROI a zpráv o udržitelnosti,
které zveřejňujeme na našem webu. Zabýváme se
v nich tím, jak v rámci našeho závazku „Pečujeme
o světové zdroje“ těmito zdroji šetříme. Velký
význam má rovněž podpora zvenčí, a proto nás
velmi potěšilo, že jsme v roce 2015 získali „Queen’s
Award for Sustainable Development“, tedy
nejvýznamnější britské nezávislé ocenění pro
podniky v oblasti udržitelného rozvoje. n
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Setkání se zaměstnanci Veolie z celého světa.
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Jeden nabízí úspory energie
městům na Středním východě
a druhý je nadějným lobbyistou
v Bruselu. Společné je jim
přesvědčení, že činnost Veolie
nezná hranic.

Francisco Silvério
Marques,

ředitel pro rozvoj a marketing
společnosti Enova, Dubaj, SAE

„Energetická výkonnost mne zaujala už v dětství,“ přiznává na rovinu Francisco
Silvério Marques. Dokladem toho je dosavadní kariéra tohoto vystudovaného inženýra
a architekta – od počátků v jedné bruselské architektonické firmě, v níž se podílel na
inovativní modernizaci sídla Evropské komise, až po Spojené arabské emiráty, kde
v současné době řídí růst společnosti Enova v oblasti energetických služeb pro budovy. Od
okamžiku, kdy v roce 2014 přistál v Dubaji, se Francisco stará o tuto dceřinou společnost
skupiny Veolia působící na stále se vyvíjejícím trhu: „Energetická účinnost se zde do popředí
zájmu dostává teprve v poslední době, nicméně cíle, jež si město stanovilo, – 30% omezení
spotřeby do roku 2030 – jsou odrazem jeho snahy stát se příkladem v oblasti zelené
ekonomiky.“
Takovýmto výzvám je těžké odolat. Zvláště pak, pokud máte jako Francisco za sebou slušné
zkušenosti v oblasti marketingu a rozvoje podnikání. Od roku 2010 se podílel na návrhu
nového portfolia služeb společnosti Dalkia a následně měl na starost jejich celosvětovou
koordinaci a uvedení do praxe. Právě tyto podnikatelské základy by nyní rád rozvinul
prostřednictvím společnosti Enova v sedmi zemích Středního východu. Tato iniciativa je
zatím úspěšná: v roce 2015 společnost získala řadu zásadních kontraktů s nákupními centry,
kancelářskými budovami a letišti. Tento již beztak oslnivý výsledek byl ale v nedávné době
korunován podpisem smlouvy o energetické výkonnosti s největší světovou zónou volného
obchodu Jafza sídlící v Dubaji.
„Sledovat reálný úspěch našeho modelu a přizpůsobovat ho místnímu trhu mi přináší
uspokojení,“ poznamenává Francisco, který nepodceňuje význam rozsáhlé přípravné
komunikační kampaně zaměřené na veřejnost a rozhodující soukromé činitele. „Nabízení
energetických úspor není nic snadného, je nutné nejprve vybudovat atmosféru důvěry,“
shrnuje. „Je třeba pochopit, o co všem zainteresovaným lidem jde, a následně najít správná
slova pro vysvětlení problematiky energetické účinnosti a vhodných řešení.“ A to je pro
tohoto polyglota plynně hovořícího pěti jazyky s nadšením pro města a správu budov úkol
jako dělaný. n
1. V roce 2014 si skupiny Veolia a EDF rozdělily svou dceřinou společnost Dalkia. Veolia si ponechala
mezinárodní provozy, zatímco EDF si ponechala značku Dalkia a operace ve Francii.
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Mathilde Prete,

specialistka na politiku,
zastoupení při Evropské unii
v Bruselu.

Vzdělání

Mathilde má magisterský
titul v oboru práva
a ekonomie a také
v oboru politických věd se
specializací na evropské
záležitosti.

M
PROGRA
PANGEO

V Bruselu se Mathilde pohybuje ve světě každodenních politických rozhodnutí. Poté, co

získala různé zkušenosti ve styku s evropskými institucemi, rozhodla se začít svou profesionální kariéru
v programu Pangeo, vedeném oddělením vztahů s veřejností skupiny Veolia. V posledním roce se
Mathilde v rámci činnosti bruselské pobočky podílela na hájení zájmů společnosti v oblasti evropských
rozhodnutí. Hned po svém příjezdu se tato sedmadvacetiletá odbornice s francouzskými a italskými
kořeny ponořila do strategické činnosti spočívající v monitorování legislativních a regulatorních
opatření a každodenním informování různých divizí skupiny Veolia. Aby mohla podávat bezprostřední
informace o navrhovaných krocích a vývoji kauz, jež by mohly mít vliv na činnost Skupiny, studuje
zprávy a při všech vhodných příležitostech navštěvuje zasedání parlamentních komisí. „Z hlediska
mé činnosti je zásadní identifikovat témata ještě dříve, než se vůbec dostanou na program debat,“
vysvětluje. Přesto, že ji tento úkol značně zaměstnává, nenechá si uniknout ani žádnou příležitost
k získání evropského financování, které by jednotlivé divize Veolie mohly využít.
Začínající lobbyistka Mathilde zahájila své působení prostřednictvím organizace účasti Skupiny na
akcích jako například Open Days, přičemž využívala zdrojů společnosti: „Při přípravě této důležité akce
jsme se museli ponořit do problematiky inteligentních měst a partnerství veřejného a soukromého
sektoru, což jsou pro poskytovatele služeb strategické oblasti.“ Mathilde působí rovněž jako
dopisovatelka největší sítě evropských měst Eurocities a koordinuje také příspěvky Veolie na webovém
fóru o životním prostředí tohoto sdružení. Všechny tyto aktivity jí pak pomáhají budovat kontakty
s organizacemi působícími v evropské politice. David Berman, zástupce ředitele pro evropské záležitosti,
který toto zastoupení vede, k tomu dodává: „Mathilde je dostatečně vyzrálá osobnost a disponuje
osobnostními dovednostmi potřebnými k budování partnerství, jež naše společnost potřebuje k tomu,
aby se prosadila.“ V následujícím roce budeme její talent moci využít ve službách kruhové ekonomiky:
„Je to pro mne nová výzva, která je o to zajímavější, že právě toto téma bude v Evropském parlamentu
velmi žhavé,“ uzavírá Mathilde. n

1. Evropský týden regionů a měst je každoroční akce, jíž se Veolie účastní společně se svým partnerem
z veřejného sektoru UDITE (Evropská federace vedoucích regionálních představitelů).
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Pitná voda
pro co nejvíce lidí
I v těch nejchudších zemích existují řešení schopná zajistit dostupnost
vody pro všechny. V Nigeru se tomu přizpůsobuje také infrastruktura –
kašny v městských a příměstských centrech umožňují přístup ke kvalitní
vodě milionům lidí.

O co jde

Cíle

Řešení podle Veolie

> V Nigeru je dostupnost pitné vody
stále problematická, a to zejména
vzhledem k rychlému nárůstu
městské populace.

> Poskytnout pitnou vodu co největšímu množství
obyvatel měst, a to za přijatelnou cenu.
> Dodržovat normy jakosti srovnatelné s Evropou
a zajistit hladké fungování služeb.

> Realizovat zároveň klasické vodovodní přípojky vody
s měřením spotřeby i distribuci prostřednictvím vodních
kašen zásobujících jednotlivé čtvrtě, jejichž správu mají na
starost místní obyvatelé. Navrhnout a zavést platební řešení
šitá na míru.
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Dostupnost vody je
zásadní věc. V žebříčku
indexu lidského rozvoje
Rozvojového programu
OSN (UNDP) zaujímá
Niger jedno z posledních
míst.

Otočit kohoutkem

je pro většinu z nás natolik běžné, že si
při tomto automatickém pohybu ani
neuvědomíme, jak skvělá věc dostupnost
vody vlastně je. Řada lidí ale takové
štěstí nemá a musí za tímto základním
zdrojem putovat mnoho kilometrů. Mezi
těmito dvěma extrémy však existují
řešení přizpůsobená rozvojovým zemím.
Kašny zásobující jednotlivé čtvrti,
jako třeba ty, které Veolia vybudovala
v Nigeru, představují skvělý způsob, jak
zajistit vodu rodinám žijícím v oblastech
s nedostatečnou infrastrukturou a zdroji.

Voda: priorita
pro Niger
V této západoafrické zemi je otázka
dostupnosti vody životně důležitá. Niger
se nachází na jednom z posledních
míst žebříčku indexu lidského rozvoje
Rozvojového programu OSN (UNDP). Země
zároveň zažívá výrazný populační růst
(4,2 %), který má za následek zvyšování
počtu obyvatel měst. Kombinace těchto
dvou faktorů způsobuje strmý vzestup
poptávky po pitné vodě. „Dokázat pokrýt
tuto poptávku a nalézt schopné místní
lidi není nic snadného,“ konstatuje Rémi
Bourgarel, ředitel Veolie Afrika. Aby bylo
možno co nejrychleji zajistit zásobování
jednotlivých oblastí, spolupracuje
skupina s institucemi, jako je Světová
banka či Francouzská rozvojová agentura,
které financují výstavbu infrastruktury.
Navzdory těmto snahám „překračují
potřeby obyvatel výrobní kapacitu
PL ANETA Jaro 2016

Tři otázky pro…

Rémiho Bourgarela, ředitele společnosti Veolia Afrika

„Propojujeme miliony lidí.“
Čím se Veolia v Nigeru zabývá?

V zemi působíme od roku 2001
a naším cílem je zlepšovat zde dostupnost vody. Z tohoto důvodu jsme
založili společnost Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN). Niger
je pro Veolii důležitým modelovým
případem: dokládá naši schopnost
zavádět do praxe vlastní know-how
v oblasti rozvoje dostupnosti vody pro
země a komunity, které mají k dispozici
jen omezené zdroje, a zároveň podávat
dobré výkony z hlediska kontinuity
služeb. Během poslední investiční vlny,
jež byla dokončena v roce 2014, jsme
realizovali asi 50 000 vodovodních
přípojek, které zásobují asi půl milionu
lidí. V celkovém součtu brzy oslavíme
naši 200 000. přípojku.

Jak zajišťujete vodu co
největšímu počtu lidí v zemi
s tak nedostatečně rozvinutou
infrastrukturou?

Naší specialitou je distribuce vody jak
přes měřená odběrná místa, z nichž
každé dokáže zásobit dvanáctičlennou
rodinu, tak prostřednictvím kašen
spravovaných místními lidmi, kteří
prodávají vodu po nádobách, typicky
20litrových. Tito lidé s námi uzavírají
smlouvu a následně zajišťují pomocí

podniků, které tak musí neustále běžet
naplno,“ poznamenává Adamou Issaka
Djibo, zaměstnanec elektrárny v Niamey.
„Nepřetržitě musí pokrývat obrovskou
poptávku, což vede ke snižování životnosti
jejich vybavení.“ V současné době se
realizují opatření, která by tento stav měla
napravit – jedná se zejména o optimalizaci
sítě (nalezení úniků) a výstavbu nových
závodů.

vozíků rozvoz vody nebo její prodej
přímo u kašny. Každá kašna průměrně
zásobuje 250 lidí. Tímto způsobem
SEEN provozuje 3 500 kašen. Snažili
jsme se zavést tuto službu především
v oblastech, které ji potřebují nejvíce.
Spolupracujeme rovněž se sousedskými organizacemi… Když je v plánu
rozšíření města, nejprve na periferii
umístíme kašnu a teprve poté vybudujeme síť.

Není voda pro obyvatele příliš
drahá?

Průměrná cena je 300 CFA franků za
metr krychlový, což odpovídá 0,50 eura.
Ceník je nicméně členěn podle sociálních kritérií, přičemž v prvním pásmu
činí cena jen 0,15 eura/m3. Vyúčtování
probíhá každý měsíc, aby účty nedosahovaly přílišné výše, a průměrná
měsíční platba tak nepřesáhne deset
eur. V důsledku malého rozšíření bankovních služeb je v Nigeru v oběhu velké množství hotovosti. Vyvinuli jsme
proto mobilní aplikaci – nikoli však pro
chytré telefony, protože ty jsou stále
vzácností. Tato aplikace zákazníkům
nabízí digitální možnost placení účtů.
Nám pak na oplátku umožňuje rozvíjet
naše služby bez finančního rizika.

Obsloužit co
nejvíce lidí
Tato země má k dispozici několik
významných zdrojů vody: řeka Niger, která
protéká hlavním městem Niamey, má
dostatečný průtok, ačkoli se na ni několikrát
ročně nelze plně spolehnout. Tuto vodu
Veolia zpracovává za použití stejných
technologií a při dodržování stejných

Tři otázky pro…

Aboubacara Mohameda,
správce kašny

Kolik lidí bere vodu z vaší kašny?

Starám se o kašnu, která zásobuje asi
2 000 lidí. Jsem schopen uspokojit
potřeby každého, kdo si sem pro vodu
přijde.

S jakými obtížemi se setkáváte?

Především jsou tu náklady spojené se
zřízením kašny. Pokud není součástí
sociálního projektu, je její cena vyšší.
Další překážku představují problémy
s nízkým tlakem vody, který někdy
zpomaluje provoz. A v horkém období
od března do května je vody často
nedostatek…

Zlepšila tato kašna životní
podmínky lidí?

Ano, z dlouhodobého pohledu
optimalizovala zásobování pitnou
vodou, zlepšila rovněž zdravotní
a hygienické podmínky místních
obyvatel. Nezapomínejme ani na to, že
jde o činnost, která mi přináší peníze
a umožňuje mi tak pokrývat potřeby
moje i mojí rodiny.

norem jako v Evropě.
Skupina však nezásobuje pouze hlavní
město – působí rovněž v 54 provinčních
městech. V místech příliš vzdálených od
řeky je pak voda získávána z vrtů.
Oblasti bez jakékoli vodárenské
infrastruktury, na které se smlouva
s Veolií nevztahuje, řeší zásobování
vodou prostřednictvím studen a vrtů

vybudovaných místními obyvateli. Niger
rovněž zcela postrádá infrastrukturu
pro odvod a likvidaci odpadních vod,
tímto problémem se nicméně zabývá
Francouzská rozvojová agentura.
Přestože absence kanalizace představuje
v některých oblastech problém,
„není většina dodané vody po použití
vypouštěna, takže ji nelze znovu

Veolia slaví svou 200 000. přípojku a každodenně
dodává vodu téměř třem milionům lidí.

zpracovat,“ zdůrazňuje Rémi Bourgarel.
„Individuální spotřeba vody je ve
skutečnosti nízká – činí přibližně 20 litrů
vody na osobu a den, oproti 180 litrům ve
Francii.“ Proto se Veolia soustřeďuje na ten
nejnaléhavější problém – jak zajistit vodu
pro co nejvíce lidí. n
Jaro 2016 PL ANETA
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Wood
lawn
Austrálie

Vítejte v ekosvětě
Woodlawn
Tento australský ekologický areál se pyšní řadou inovací a je
skvělým příkladem udržitelného využívání půdy. Ve Woodlawnu
naleznete nejenom jeden z největších bioreaktorů na výrobu
zelené energie na světě, ale Veolia zde hledá i další inovativní
způsoby, jak podporovat udržitelnost. Tento přístup prospívá
životnímu prostředí, okolí i rozvoji podniků.

PL ANETA Jaro 2016

> Bioreaktor: zdroj plynu
Tento bioreaktor funguje na
principu fermentace bioodpadu.
K té dochází po dodání potřebné
vlhkosti, bakterií a živin, které
vytvářejí optimální podmínky
pro rozklad odpadu za pomoci
mikroorganismů. Vlhkost je
zajištěna cirkulací průsakové
vody a teplota společně s pH jsou
průběžně monitorovány. Účinný
oběh tekutin a zachytávání plynu
zajišťuje řada samostatných komor.

O co jde

Cíl

Řešení podle Veolie

> Nalezení inovativních cest, jak se
vyrovnat s rostoucím množstvím
odpadu, nedostatkem zdrojů energie
a jak využít bývalý důlní areál.

> Podporovat recyklaci a minimalizaci vzniku odpadu,
revitalizovat opuštěný důl a posílit udržitelnou produkci energie a zemědělství.

> Uzavřený recyklační systém obsahující zařízení
a technologie na výrobu bioenergie schopné přeměnit
odpad na cenné produkty, a chránit tak přírodní zdroje.
Toto řešení je postaveno na kombinaci zařízení na
zpracování odpadu a technologií výroby bioenergie.
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Geoff Kettle

starosta Goulburn Mulwaree
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Kdyby měl někdo za

úkol navrhnout zábavní park zaměřený na
prezentaci řady inovativních udržitelných
technologií, mohl by výsledek dost
dobře vypadat jako australský ekoareál
Woodlawn.
Nachází se 250 km na jih od Sydney, poblíž
města Goulburn ve státě Nový Jižní Wales,
a začal před dvanácti lety jako projekt na
zpracování odpadu. Od té doby se proměnil
v ambiciózní síť vzájemně propojených
„zelených“ projektů, které společně slouží
metropolitní oblasti Sydney a místním
obyvatelům.
Tento projekt, provozovaný skupinou
Veolia, byl v minulosti opakovaně oceněn za
udržitelnost a inovace a neustále se rozrůstá
o nové a nové dílčí projekty a infrastrukturu:
v poslední době přibyla například jednotka
pro mechanické i biologické zpracování
bioodpadu (MBT).

Místo zasvěcené
zpracování odpadu
Tento areál vznikl na místě bývalého
povrchového dolu, v němž se těžil zinek,
měď a olovo. Jeho majitel však na sklonku
90. let zbankrotoval a důl byl následně
uzavřen. Hlavní součásti ekologického
provozu tvoří:
• bioreaktor, který ročně vytěží metan z více
než 500 000 tun rozložitelného odpadu.
Vznikne tak dostatek „zelené“ energie pro
více než 2 500 domácností,
• akvakulturní a zahradnické projekty
využívající přebytečné teplo k chovu ryb,
které dodávají na místní trh ročně 2 500 tun
okounů barramundi,
• farma s 18 000 ovcí využívající rotační
systém pastvy a obnovy živin ke zvýšení
produkce masa i vlny a snížení dopadů na
půdu,
• větrná farma o výkonu 50 MW
(provozovaná společností Infigen Energy),
PL ANETA Jaro 2016

„Goulburn Mulwaree a sousední samosprávy velice oceňují fond Veolia
Mulwaree Trust, který má na starost správu poplatků pocházejících
z areálu Woodlawn. Takto získané prostředky fond rozděluje ve formě
grantů a dotací pro komunitní skupiny, které je využívají k realizaci
projektů v oblasti infrastruktury. Tento trust nám pomáhá uskutečnit
mnohé projekty, které by bez něj vůbec nemohly vzniknout. Je
pro Goulburn Mulwaree ohromným přínosem a na rozvoj místní
infrastruktury již přispěl mnoha miliony dolarů. Příkladem je třeba
Veolia Arena nacházející se v místním rekreačním areálu Goulburn
Recreation Area.“

Danny Colon

generální manažer Veolie pro oblast Austrálie a Nového Zélandu
„Woodlawn je skvělým příkladem inovace a udržitelnosti a zároveň je
v souladu s dlouhodobým závazkem skupiny omezovat a recyklovat
odpad.
Díky nejmodernějším technologiím pro přeměnu odpadu na zelenou
energii máme momentálně kapacitu umožňující zásobování až
6 000 domácností a podniků připojených k elektrické síti.
Tato investice do udržitelných činností a technologií je zároveň investicí
do místní komunity.“

Hlavní údaje
1,1 milionu tun: nově schválená kapacita
bioreaktoru
300 000 MWh: maximální roční produkce
areálu Woodlawn, ekvivalent spotřeby
37 500 domácností
2 500: tun okounů barramundi
vyprodukovaných díky akvakulturním
a zemědělským činnostem v areálu
25 milionů metrů krychlových: kapacita
bývalého dolu, který nyní prochází revitalizací
8 milionů australských dolarů: výše příspěvků
fondu Veolia Mulwaree Trust na místní
komunitní projekty od roku 2005

která pomocí 23 větrných turbín využívá
místního velmi větrného počasí k celoroční
výrobě čisté energie.

Několik variant
vývoje
Nové projekty vznikající v rámci tohoto
systému znovu a znovu ukazují, jak
se jednotlivé složky mohou vzájemně
podporovat a napomáhat tak zájmům
ochrany životního prostředí i místních

Rybí farma Woodlawn
využívá zbytkového tepla
z odpadu k chovu okounů
barramundi – tropického
příbuzného známého
okouna říčního, kterému se
nejlépe daří při teplotě 28 °C.

obyvatel. Nový závod na mechanické
i biologické zpracování bioodpadu slouží
k separaci organické složky směsného
odpadu z domácností, což vede ke
snížení objemu odpadu končícího na
skládkách a napomáhá tak místním
úřadům a průmyslu plnit stanovené cíle
v oblasti využití zdrojů z odpadu. Část
zbytkového materiálu z tohoto zařízení míří
do bioreaktoru, čímž se produkce ekologické
energie zvyšuje na množství dostačující pro
7 000 domácností. Celková výroba energie,
při stoprocentním vytížení bioreaktoru
a započítání větrného parku, by podle
očekávání měla ročně dosáhnout téměř
300 000 MWh, což je ekvivalent spotřeby
přibližně 37 500 domácností.
Organická složka odpadu je zároveň
přeměňována na kompost, který slouží
k rekultivaci bývalého dolu, což je pro
Veolii významná priorita. Ve fázi studia
proveditelnosti se v současnosti nachází
návrh skleníku pro pěstování rajčat, který

by mohl využívat přebytečné teplo a CO2,
a recyklována bude rovněž ocel získaná
z odpadu. Poblíž Sydney se zároveň staví
nové překladiště, které bude mít za úkol
zvýšit podíl odpadu přepravovaného
po železnici a omezit tak emise CO2,
jež v současnosti vyprodukuje více než
30 000 jízd kamionů ročně. Všechny tyto
investice a rozšíření navíc v bezprostředním
i vzdálenějším okolí vytvářejí nové pracovní
a podnikatelské příležitosti.

Dobrý soused
Kromě přímého ekonomického dopadu se
zaměstnanci Veolie ze závodu ve Woodlawn
aktivně věnují i poradenství a podpoře
místních obyvatel. Prostřednictvím fondu
Veolia Mulwaree Trust skupina přispívá
jedním dolarem za každou tunu odpadu
přivezeného ze Sydney. Takto získané
prostředky následně slouží k podpoře
místních komunitních projektů. Od vzniku

fondu v roce 2005 bylo na nejrůznější
užitečné projekty rozděleno již 8 milionů
australských dolarů.
Areál Woodlawn je také dějištěm různých
akcí určených pro veřejnost, jako jsou
například závody v běhu na 10 km či
prohlídky pro návštěvníky. „Máme zde
jeden z největších a nejhlubších bioreaktorů
na světě a naši návštěvníci jsou jeho
rozměry často velmi překvapeni,“ říká
výkonný ředitel Veolie Nový Jižní Wales Ben
Sullivan. „Při pohledu z vyhlídkové plošiny
je 800 metrů široký a 150 metrů hluboký.
Většina návštěvníků je rozmanitostí našich
aktivit ohromena. Často nám také říkají,
jak na ně zapůsobila exkurze do provozů
na produkci zelené energie, chov ryb
určených pro místní trh či naše plány na
přeměnu odpadu na biologický kompost
v rámci rekultivace tohoto starého dolu.
Být součástí tohoto ekologického projektu
právě teď, když zde neustále vznikají nové
a nové nápady, je úžasný pocit!“ n
Jaro 2016 PL ANETA
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Mex
iko

Nestlé získává vodu
z mléka
Úspěch, jehož skupina Nestlé dosáhla v oblasti
nulové spotřeby vody při výrobě mléčných výrobků
ve vyprahlém mexickém státě Jalisco, dává naději na
zlepšení nakládání s vodou v zemi, kde je o vodu nouze.
Vznikla zde technologie, která se nyní zavádí
a respektuje po celém světě.
O co jde

Cíl

Řešení podle Veolie

> Chránit vzácné zdroje podzemní
vody v Mexiku a omezit jejich čerpání.

> Recyklovat vodu používanou při výrobě sušeného
mléka v továrně na mléčné výrobky Nestlé v Lagos
de Moreno.

> Ve dvou krocích zpracovat tekutý odpad z vody
použité při výrobě mléčných výrobků. Nejprve
se pomocí membránového reaktoru odstraní
pevné částice a následný proces reverzní osmózy
umožňuje opětovné využití použité vody.

PL ANETA Jaro 2016
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V říjnu 2014,

kdy skupina Nestlé zprovoznila svůj
mlékárenský závod v mexickém městě Lagos
de Moreno, se neoslavovala jen světově
vyhlášená dětská výživa Nido, která se zde
začala vyrábět. Důvodem k radosti byl také
úspěch v podobě zavedení technologie
výroby mléčných výrobků s nulovou
spotřebou vody.
Úkolem snížit spotřebu vody závodu
v pouštním státě Jalisco byly pověřeny
společnosti Veolia a GEA Filtration,
specializovaná na technologie pro výrobu
mléčných výrobků. Tento projekt byl zároveň
součástí globálního závazku skupiny Nestlé
chránit vodní zdroje. Vzhledem k tomu, že za
PL ANETA Jaro 2016

posledních 60 let se populační růst prakticky
nezastavil, došlo v celém Mexiku k velkému
snížení zásob spodní vody. Závod v Lagos de
Moreno – který se ve skutečnosti skládá ze
tří továren, jež kromě sušeného mléka Nido
produkují také zmrzlinu a cereálie – vyžaduje
každý den 1,6 milionu litrů vody, což se
přibližně rovná denní spotřebě 6 400 lidí.

Ani kapka
nazmar
V roce 2013 zavedla Veolia nové technologie
na úpravu vody odcházející z čistírny
odpadních vod vybudované společností GEA
Filtration, aby ji bylo možno v rámci závodu

znovu využívat. Tato tekutina se skládá
z kondenzátu vzniklého odpařováním
mléčných výrobků a z tekutých odpadů po
čištění stacionárního vybavení.
Vzniklou směs zpracovává bioreaktor
s membránou Aquantis vyvinutou
společností Veolia, přičemž vzniká filtrát
takřka dokonale zbavený pevných částic.
Reverzní osmóza následně zajistí zachycení
rozpuštěných pevných materiálů a solí,
přičemž výsledek dosahuje kvality pitné
vody. Projekt skupiny Nestlé nazvaný „Cero
Agua“ („Ani kapka“) umožňuje opětovné
využití vyčištěné vody pro nepotravinářské
účely, jako je chlazení, zavlažování nebo
čištění. Nutnost používat vnější zdroje vody
tak v závodě zcela odpadá.

Inženýr Veolia Water Technologies Mexico
při práci na modulu s membránou pro
reverzní osmózu

V čele světového
trendu

Za posledních deset let snížila skupina
Nestlé svou celosvětovou spotřebu vody
o jednu třetinu a spotřebu svých mexických
provozoven dokonce o polovinu – a to
přesto, že její globální objem výroby vzrostl.
Projekt Cero Agua ve státě Jalisco je jednou
z více než 370 iniciativ na zachování vodních
zdrojů, jež Nestlé zavádí ve svých provozech
na celém světě. V odvětví mléčných
výrobků došlo k zavedení metody nulové
spotřeby vody vůbec poprvé a Nestlé ji nyní
rozšiřuje do svých dalších mlékárenských
provozů na celém světě – počínaje oblastmi

Za posledních
deset let snížila
společnost Nestlé
svou celosvětovou
spotřebu vody o jednu
třetinu a spotřebu
svých mexických
provozoven dokonce
o polovinu, a to
přesto, že její globální
objem výroby vzrostl.

postiženými nedostatkem vody v Jihoafrické
republice, Pákistánu, Indii a Číně.
Za projekt Cero Agua získala skupina Nestlé
na Světovém summitu o vodě v Aténách
v roce 2015 ocenění Corporate Water
Stewardship. „Před dvanácti lety jsme
slýchali, že to nepůjde kvůli nákladům,
problémům s výslednou kvalitou vody či
technologické náročnosti,“ říká Jim Knill,
ředitel pro mléčné výrobky společnosti
Nestlé. „Ukázali jsme však, že naše
technologie funguje, a nyní ji chceme
zavést i na dalších místech.“ n
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Časopis Paris Match vyzval loni
v létě fotografické nadšence, aby
se podělili o svůj pohled na stav
planety v kontextu konference
COP21. Ohlasy na sebe nenechaly
dlouho čekat, a o několik měsíců
později tak vznikla díky soutěži Love
Planet.photo gigantická mozaika
15 000 snímků ze všech koutů světa.
Postesknutí, poselství naděje,
zoufalé výkřiky, vyznání lásky…
Amatérští i profesionální
fotografové ve svých příspěvcích

oslavovali krásu přírody, varovali
před jejími proměnami, ukazovali
pestrost života, tesknili nad
zranitelností ekosystémů či
vychvalovali řešení pro budoucnost.
Ať už je náš názor jakýkoli, tváří
v tvář obrovskému počtu svědectví,
z nichž následně vznikla celá
kniha, nebylo jednoduché ubránit
se návalu emocí. Tuto publikaci*
následně obdržely hlavy států
a delegace, jež se koncem roku
2015 účastnily pařížské klimatické

* Elektronická verze je dostupná na
www.parismatch.com/Actu/Environnement/
Ma-Terre-enphotos-872315

konference. Veolia, jako významný
podporovatel občanské aktivity
a uvědomělosti, zorganizovala
mezi svými zaměstnanci soutěž,
která přinesla ovoce v podobě
téměř 2 000 příspěvků! V tomto
vydání se za touto klíčovou událostí
ohlédneme spolu s fotografiemi pěti
finalistů a vítěze, kterým se stal Jerry
Fer Damian.

Fotografiemi
za lepší svět
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použitého textilu. Filipíny každý rok zasáhne v průměru 15 až 20 tajfunů, které jsou vinou klimatických změn čím dále ničivější.

Jerry Fer Damian, provincie Baler Aurora (Filipíny). Lodní plachta sešitá z hadrů. Rybář vytahuje svou loďku do bezpečí na břeh. Blížící se tajfun poškodil její improvizovanou plachtu sešitou z kusů

GRAND
PRIX
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Martin Mecnarowski. Zanzibar, Tanzanie. Když stoupá příliv… Když stoupá přiliv, je na čase opustit korálový útes. Obyvatelé Zanzibaru se již dlouho živí pěstováním mořských řas. Za odlivu je – zejména ženy
– lze spatřit, jak v tradičních oděvech stojí po pás ve smaragdově zeleném moři a sklízejí cennou surovinu. Tyto mořské řasy mají mnoho využití, avšak místní si stěžují, že jich v důsledku zvyšující se kyselosti vody roste čím
dále tím méně.

GALERIE

který sklouzne do údolí, rozzáří každou z miliard kapiček vody a dotváří obraz lidské radosti uprostřed bujné a nedotčené přírody.

Peng Du. Provincie Chej-lung-ťiang. Čína. „Báječný den!“. „Báječný den,“ říkají si asi ti, kteří se rozhodli využít k osvěžení vod horské říčky v srdci národního parku Ta-liang-c’-che (Daliangzihe). Sluneční paprsek,
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Sungsoo Jang. Jižní Korea. Láska, štěstí a požehnání. Ačkoli volavka snese za rok v průměru čtyři vejce, z nichž přežije méně než polovina, v tomto hnízdě jsou jasně vidět tři ratolesti… Zázrak přírody? Projev
schopnosti odolat drsnému zákonu divočiny? Odpověď je záhadou. V Koreji je volavka se svým neposkvrněným bílým peřím symbolem velkorysosti a upřímnosti.

GALERIE

Kang In Ho. Záliv Homi. Jižní Korea. Pozdrav slunci. Čekání na východ slunce a přání, ať je obloha stejně klidná i zítra. Náměstí východu slunce na pláži Homigot je oblíbeným místem, neboť právě sem dopadají každý
den první sluneční paprsky v zemi. Je rovněž známé svými unikátními sochami nesoucími název „Ruce harmonie“ představujícími novoroční východ slunce. Levá ruka se nachází na pevnině, zatímco ruka pravá je obklopena
mořem. Od roku 1999 zde symbolizují snahu Korejců vést lepší život.
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obličeje. Není však důvod k obavám – jsou to jen obrovské LED projekce tváří, z jejichž úst zdánlivě proudí voda. Jedná se o skvělý příklad využití vody ve městě a toho, jak dokáže lidi spojovat.

Johnny McClung. Millenium Park. Chicago. Pozitivní odrazy. Fontána Crown Fountain se těší obrovské oblibě mezi dětmi, které v ní pobíhají naboso a snaží se vyhnout proudům vody, jež na zem plivou obří lidské

GALERIE

Mars 206 PL ANET

„Fotografovat přírodu je způsob,
jak lze napomoci její ochraně,“
tvrdí Jerry Fer Damian. Jeho
příspěvek do soutěže Love Planet.
photo toto přesvědčení dokonale
ilustruje a je působivým symbolem
křehkosti světa ohroženého
klimatickými změnami. Na pozadí
hrozivě vypadající oblohy vidíme

Jerry Fer Damian:
moje planeta Země
v obrazech

rybáře, který spěšně vytahuje
na břeh malou loďku s větrem
potrhanou plachtou sešitou ze
starých hadrů, jejichž sílu si lze
domyslet. Jerry Fer vzpomíná:
„Tuhle scénu jsem zachytil na
dovolené v provincii Baler Aurora
krátce předtím, než udeřil tajfun.“
Filipíny každoročně zasáhne
15 až 20 těchto ničivých tropických
bouří. Podle tohoto čtyřicetiletého
filipínského inženýra je „jejich
zvýšená intenzita v posledních
několika letech způsobena

změnami klimatu“. Jeho země se
stále ještě zcela nevzpamatovala
z následků bouře Haiyan z roku
2013 – jednoho z nejničivějších
tajfunů v historii. Prostřednictvím
tohoto snímku nabízí Jerry
Fer Damian pozoruhodnou
interpretaci onoho pověstného
„ticha před bouří“ a zároveň nám
připomíná, jak naléhavě potřebuje
tento region, těžce stíhaný
důsledky globálního oteplování,
nová řešení.

Jerry Fer Damian je povoláním
strojní inženýr a přibližně
dvanáct let již žije v Abú Zabí. Od
roku 2011 má na starost údržbu
hydraulických systémů čistírny
odpadních vod provozované
společností VeBes O&M (společný
podnik Veolie, společnosti Besix
a místní vlády). Jako vášnivý
cestovatel a lovec snímků rád
uzavírá svůj pracovní den několika
fotografiemi pouště, která
obklopuje jeho pracoviště. Stal se
vítězem interní soutěže pořádané
skupinou Veolia v rámci výzvy Love
Planet.photo.

Bio

Jerry Fer Damian. Obrovský kontrast leží mezi fotografií chicagské fontány, symbolem čím dále významnějšího městského života, a syrovou krásou snímků přírodních krajin. Každý z nás musí dělat všechno,
co je v jeho silách, aby se těmto ekosystémům dostalo patřičné úcty a ochrany.
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Podniky, které se zamýšlejí
nad environmentálním
a společenským dopadem své
činnosti, si v dlouhodobém
horizontu vedou lépe.
Uvažování beroucí v potaz
„vytváření globálních hodnot“
zásadně ovlivňuje oblasti
jejich podnikání i ekonomické
modely.

Devět závazků pro udržitelný
rozvoj
Péče o přírodní zdroje planety
1 Nakládat s přírodními zdroji udržitelným způsobem
a podporovat kruhovou ekonomiku
2 Podílet se na boji s klimatickými změnami
3 Chránit a obnovovat biologickou rozmanitost
Péče o regiony
4 Budovat nové modely vztahů a tvorby hodnot se
zainteresovanými stranami
5 Přispívat k místnímu rozvoji
6 Dodávat a spravovat služby klíčové pro lidské zdraví
a rozvoj
Naše zaměstnankyně a zaměstnanci
7 Zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí
8 Podporovat profesní rozvoj a angažovanost každého
zaměstnance
9 Zajistit úctu k různorodosti a lidským i základním
společenským právům
www.veolia.cz: „Naše závazky v oblasti udržitelného
rozvoje“ a „Zpráva společnosti Veolia o společenské
odpovědnosti za rok 2014“

Hélène Lebedeff, náměstkyně ředitele skupiny Veolia pro udržitelný rozvoj

„Tvorba globálních hodnot je součástí složité snahy
o dosažení rovnováhy.“
Co si máme
představit pod
pojmem tvorba globálních hodnot?

Pro mě to znamená, že podnik ve
svém ekosystému, tedy v interakcích
se všemi zainteresovanými stranami,
vytváří hodnotu, která se neměří pouze
finančními výsledky. Veolia tak buduje
společenskou hodnotu prostřednictvím
efektivity svých služeb v oblasti správy
zdrojů, přispívá k rozvoji a přitažlivosti
regionů a školení zaměstnanců či
integrace osob vyloučených z pracovního
trhu pomáhá vytvářet hodnotu
intelektuální. V neposlední řadě pak
zpracování negativních externalit jako
znečištění vytváří environmentální
hodnotu pro naše klienty a regiony. Jde

především o udržování rovnováhy, která
tvorbu globálních hodnot umožní.

Veolia si určila devět závazků
rozdělených do tří kategorií:
planeta, regiony, zaměstnanci.
Proč?

Veolia je významným hráčem na poli
environmentálních služeb. V oblastech
své působnosti je pevně zakořeněna,
jelikož poskytuje klíčové služby, které
nelze přemístit. Jejími primárními zdroji
jsou odborné znalosti a výkonnost
jejích zaměstnanců. Naše závazky byly
následně definovány na základě těchto
tří charakteristik. Představují naše DNA.

Jak hodnotíte jejich účinnost?

Závazky jsme doplnili o vyčíslitelné cíle
do roku 2020. Ty bude možné každoročně
změřit v rámci iniciativy vedené na
nejvyšší úrovni společnosti.

Můžete uvést příklad vytváření
globální hodnoty?

Vzorovým příkladem jsou projekty
týkající se biodiverzity. Pro zaměstnance
jsou smysluplné, přinášejí jim nové
dovednosti, zlepšují obraz regionů
a mezi našimi klienty jsou vysoce
ceněné. Mohou kupříkladu vést ke
snížení nákladů nebo vývoji nových
služeb v oblasti ekologického inženýrství.
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Dnes již podniky

nemohou jen provozovat svou
činnost a nehledět přitom na její
následky pro životní prostředí
a společnost. Jsou ve svých
oborech pevně etablovány,
a musí se proto snažit o zajištění
udržitelnosti svého podnikání.
„Nejde jen o otázky vlivu na
životní prostředí, které samy
o sobě nespočívají v pouhém
dodržování příslušných zákonů,“
zdůrazňuje Edwin Piñero,
viceprezident společnosti Veolia
Severní Amerika pro udržitelnost
a veřejné záležitosti. Udržitelné
podnikání zohledňuje zároveň
životní prostředí, ekonomiku
i společnost.

Ochrana
životního
prostředí
Jednou z oblastí, na něž se Veolia
zaměřuje, je vliv zemědělsko-potravinářského odvětví na
životní prostředí. Na základě
smlouvy se skotskou palírnou
whisky Cameronbridge patřící
britské společnosti Diageo’s
skupina shromažďuje odpad
z výroby, produkuje z něj energii
a recykluje odpadní vody. Proces
probíhá následovně: k palírně
patří elektrárna na biomasu, jež
spaluje odpad vzniklý při výrobě
whisky a produkuje elektřinu,
kterou pak pro změnu využívá
palírna. Odpady skládající se ze
směsi pšenice, chmele, kvasnic
a vody o ročním objemu
90 000 tun se umístí do
kontejnerů, kde ho bakterie
přeměňují na bioplyn. Tímto
způsobem lze v této palírně
pokrýt 80 % spotřeby elektřiny
a 98 % spotřeby páry. Kromě
toho dojde rovněž k eliminaci
tekutého odpadu, který se dříve
vypouštěl do řeky Forth.

ředitel francouzské divize
Veolia Waste Solutions

Lokální
přínosy

Zaměření na globální výsledky
s sebou přineslo kompletní
přehodnocení ekonomického
modelu skupiny Veolia.
„V lineární ekonomice jsme
byli dodavatelem služeb,“ říká
Bernard Harambillet, výkonný
ředitel francouzské divize
Veolia Waste Solutions. „Nyní
se stáváme producentem
obnovitelných zdrojů
a posouváme se směrem ke
kruhové ekonomice.“
Jedním takovým příkladem
je dohoda mezi Veolií a sítí
společného stravování Restau’Co
spočívající v navržení cyklů
kruhové ekonomiky zahrnujících
nespotřebované jídlo. Síť
Restau’Co, jejíž členové ročně
vydávají 2,3 miliardy porcí, bude
podporovat sběr bioodpadu,
který následně Veolia přepraví
do svých kompostáren. Kompost
se posléze bude dodávat
zemědělcům, kteří síť Restau’Co
zásobují, čímž se tento
jednoduchý cyklus uzavře. První
pilotní projekty se v současnosti
zavádějí v regionu Calvados.
Pro Bernarda Harambilleta je
lokálně orientovaný přístup
základem kruhové ekonomiky.
V duchu tohoto principu se
také skládka odpadu ve městě
Lapouyade v jihozápadní Francii
stala především zdrojem energie
pro město a následně pak také
zdrojem pracovních míst pro
zdejší obyvatele. Díky extrakci
bioplynu dokáže tento závod
vyrábět 7 MW elektřiny, čímž
pokrývá spotřebu poloviny celé
konurbace (35 000 obyvatel).
Některé části zařízení se při
výrobě elektřiny zahřívají,
ale toto teplo se původně
nevyužívalo. Ale proč by to
vlastně nešlo? Po konzultacích
s místními úřady padlo proto
•••
Pokračování na str. 46
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„Stává se z nás
producent obnovitelných
zdrojů.“
Co pro vás znamená tvorba globálních
hodnot?

V oblasti odpadu představuje rozsáhlou
změnu uvažování. V minulosti bylo naším
úkolem nejprve sbírat odpad a poté hledat
řešení. Pokud však chceme vytvořit uzavřené
cykly podle zásad kruhové ekonomiky, je
potřeba přemýšlet opačně, tedy nejprve
definovat potřeby koncového zákazníka
v oblasti zdrojů. Stává se z nás producent
recyklovaných surovin. Tomu je nutné
přizpůsobit sběr materiálů a jejich přípravu
k danému účelu. Sběr odpadu se bude muset
stát selektivnějším, aby bylo možné materiály
zpracovávat efektivněji. K přeměně odpadu
na zdroj je nutná průmyslová transformace.
A abychom byli schopni přesvědčit průmyslové
podniky k nahrazení nových materiálů
recyklovanými zdroji, budeme muset zajistit
srovnatelný objem výroby, kvalitu i cenu.

Jaký to vše má přínos?

Pro životní prostředí pochopitelně velmi
významný. Při výrobě plastové lahve
z recyklovaného materiálu se do ovzduší
vypouští o 70 % méně CO2 než při její výrobě
z ropy. Tento přístup je ale výhodný i pro
ekonomiku. Díky recyklaci může vzniknout
pětadvacetkrát více pracovních míst než při
ukládání odpadu. Za tři roky jsme ve společnosti
Elise, která se zabývá sociální integrací a má
rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanské a sociální
ekonomiky, vytvořili 275 pracovních míst.
Uzavřeli jsme dohodu o partnerství, která nám
umožní při našem podnikání spolupracovat.
Společnost Elise sbírá kancelářský papír a my ho
pak zpracováváme. Rozšířením sběru i na další
typy odpadu plánujeme do roku 2020 vytvořit
300 nových pracovních míst.

Jaké výhody z toho pramení pro Veolii?

Stanovili jsme si cíl do roku 2017 generovat
20 % příjmů, tedy 500 milionů eur, na základě
smluv souvisejících s produkcí obnovitelných
zdrojů – ať už se jedná o recyklované suroviny,
či zelenou energii. Smlouvy na dodávky těchto
nových služeb v hodnotě 265 milionů eur
uzavřené do konce roku 2015 ukazují, že jsme
na správné cestě.

Edwin Piñero,
viceprezident společnosti Veolia
Severní Amerika pro udržitelnost
a veřejné záležitosti

„Jak prokázat ekonomickou
prospěšnost iniciativ zaměřených
na životní prostředí.“
Jak byste definoval vytváření globálních hodnot?

Jako rovnováhu mezi environmentálními,
ekonomickými a společenskými aspekty. To znamená,
že některá řešení šetrná k životnímu prostředí
nemusí nutně být ta nejudržitelnější, protože jsou
třeba příliš nákladná nebo mají negativní dopad
na kvalitu života. Ani nejméně nákladná možnost
nemusí být nejudržitelnější. Je potřeba, abychom
byli našim zákazníkům a ostatním zainteresovaným
stranám schopni ukázat, že je v jejich nejlepším
zájmu investovat do toho nejudržitelnějšího řešení
i v případě, že patří k těm dražším. Je naprosto
nezbytné měřit environmentální, ekonomické i sociální
výsledky. V Bostonu například máme projekt s názvem
Green Steam, který slouží k produkci páry využívané
k vytápění části města. Tím, že jsme zvolili obzvláště
výkonnou technologii produkce, ztrácíme méně tepla
a vypouštíme méně skleníkových plynů, což nemá
pozitivní dopad pouze na životní prostředí a kvalitu
života, ale i na peněženky spotřebitelů. V tomto
případě je přínos zjevný na všech třech rovinách –
environmentální, společenské i ekonomické.

Čím se Severní Amerika liší?

V dnešní globální ekonomice jsou si různé způsoby
měření udržitelnosti a tvorby hodnot do značné
míry podobné. Severní Amerika je však stále
poněkud odlišná ve způsobu začlenění regulatorních
i ekonomických a podnikatelských požadavků do
rozhodování o životním prostředí. Například v případě
rozhodování o projektu týkajícího se biodiverzity
zvažujeme rovněž jeho přínos pro komunitu
a společnost, stejně jako ekonomickou hodnotu
souvisejících služeb pro ekosystém.

„Při rozhodování o prioritách
hrají roli kulturní rozdíly.
V Severní Americe
přikládáme velikou
důležitost biodiverzitě.“

Má Veolia ke globálním hodnotám specifický
přístup?

Kromě snahy za všech okolností nabízet to
nejudržitelnější řešení se snažíme vždy objasnit
i jeho ekonomický rozměr. Ukazujeme, jak mohou
iniciativy prospěšné pro životní prostředí pomáhat
i ekonomice a společnosti. Máme také nástroje
a metodiky umožňující vyčíslení finanční hodnoty
environmentálních činností.

Edwin Piñero,
Viceprezident společnosti Veolia Severní Amerika pro udržitelnost
a veřejné záležitosti
Jaro 2016 PL ANETA
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Pascal De Petrini,
••• rozhodnutí pěstovat ve

vyhřívaných sklenících rajčata,
čímž v obci o 450 obyvatelích
vzniklo 25 pracovních míst
(v dlouhodobém horizontu jich
bude až 60).
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Hlavním
zdrojem jsou
lidé
Jelikož Veolia své zaměstnance
považuje za naprosto zásadní
zdroj, uplatňuje v rámci skupiny
osvědčené postupy v oblasti
lidských zdrojů. V roce 2015 tak
Veolia v duchu svého hesla
„Sociální iniciativy: nápady
vedoucí k pokroku“ vybrala
z celkem 270 zavedených
postupů pocházejících
z 34 zemí 70 iniciativ. V Austrálii
se například rozhodla
prostřednictvím programu
„Always Safe“ (Vždy v bezpečí)
pěstovat mezi zaměstnanci
kulturu bezpečnosti. Tento
program sice existuje teprve
od roku 2013, ale už nyní
začíná přinášet plody, a to
především v oblasti podávání
zpráv o případech, kdy téměř
došlo k nehodám. Výrazně se
rovněž snížil počet pracovních
úrazů, a v roce 2014 dokonce
nedošlo ani k jednomu! Ze
společenského hlediska
je dalším pozoruhodným
projektem smlouva se
společností Ecocis. Jedná se
o první příklad znovuotevření
papírny ve Francii. Výsledkem
této smlouvy pak bude
vznik doplňkových činností

a potenciálně i 70 přímých
pracovních míst (bez započtení
doplňkových činností). „Máme
na starost dohled nad celým
dodavatelským řetězcem
recyklovaných materiálů pro
tento podnik,“ vysvětluje
Bernard Harambillet. „To, že
zde fungujeme zároveň jako
výrobce i správce zdrojů, je pro
Veolii naprostá novinka. Tento
ekonomický model vypadá velmi
slibně – smlouva s firmou Ecocis
dosahuje v pětiletém horizontu
hodnoty 150 milionů eur.“

Řešení pro
společnost
Jeden z partnerů Veolie, skupina
Danone, se také zajímá o dopad
svých činností na společnost.
To zahrnuje například i snahy
prosazovat recyklaci v zemích,
které se v tomto ohledu z velké
části spoléhají na neformální
ekonomiku. „Snažíme se proto
spolupracovat s komunitami,
které se sběrem odpadu živí,
abychom je mohli zapojit do
oficiálnějšího ekonomického
cyklu,“ říká Pascal de Petrini,
výkonný viceprezident skupiny
Danone pro cykly strategických
surovin. „Tímto způsobem lze
činnost těchto lidí odměnit a oni
pak mohou využívat služeb jako
zdravotnictví či vzdělání. Veolia
nám poskytuje pomoc formou
svého technického know-how
při zavádění sběru odpadů
a budování třídicích center
a také své dovednosti při jednání
s těmito neoficiálními aktéry.“ n

výkonný viceprezident skupiny Danone
pro cykly strategických surovin

„Nulová uhlíková bilance
do roku 2050.“
Proč se skupina Danone zajímá o otázky
udržitelnosti?

Udržitelný rozvoj byl pro skupinu Danone vždy velmi
důležitým tématem: ve svém legendárním proslovu
v Marseille v roce 1972 upozornil její zakladatel Antoine
Riboud na to, že odpovědnost firmy nekončí na podnikové
vrátnici, že má vliv na životní prostředí i životy lidí.
V současnosti jsou tyto otázky ještě palčivější: nedostatek
zdrojů a kolísání jejich cen (voda, zemědělské suroviny) nás
vedou k tomu, že kriticky posuzujeme odolnost našeho
modelu podnikání. Environmentální či hospodářské
problémy budou mít dopad na naše dodavatele a tím i na
jejich schopnost dodávat nám zemědělské produkty. Tím, že
se například zajímáme o otázky kruhové ekonomiky, řešíme
zároveň udržitelnost našeho podnikatelského modelu.

Co to znamená konkrétně?

Vezměme si například skleníkové plyny. Stanovili jsme si
ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2050 nulové uhlíkové
bilance. Soustředíme se přitom především na mléko, které je
zodpovědné za 50 % našich emisí. Dám vám dva konkrétní
příklady: pokud se krávy krmí kukuřicí nebo sójou, jsou jejich
emise skleníkových plynů (především metanu) vyšší, než
když se krmí vojtěškou nebo lnem. Stejně tak i v mnoha rozvíjejících se zemích nejsou zemědělské postupy příliš efektivní a mají za následek vyčerpávání půdy a tím i menší míru
zachycování CO2. Tím, že pomůžeme farmářům zlepšovat
jejich postupy, omezujeme rovněž emise skleníkových plynů.

V jakých oblastech podnikáte konkrétní kroky?

Soustředíme se především na čtyři oblasti. Zaprvé
jde o ochranu vodních zdrojů, pak o řízení obalového
hospodářství a recyklaci obalů. Zatřetí se hodně zabýváme
energetickou účinností, optimalizujeme naše závody
a využíváme obnovitelnou energii z biomasy, tj. dřeva
a zemědělských odpadů. A konečně se soustředíme také
na zpracování odpadních vod, a to především z vedlejších
produktů mlékárenské výroby, nebo udržitelné zemědělství,
což v praxi například znamená, že se zajímáme o nakládání
s tekutými odpady z živočišné výroby a budujeme
bioplynové stanice.

„Tím, že se zajímáme o otázky kruhové ekonomiky, řešíme zároveň
udržitelnost našeho podnikatelského modelu.“

Pascal De Petrini,

výkonný viceprezident skupiny Danone pro cykly strategických surovin
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Komunita

Pro potřeby integrovaného petrochemického komplexu (PPIC) v malajském městě Kertih
vybudovala společnost Veolia Water Dungun (VWD) v roce 1999 závod na úpravu vody,
který se nachází v pralese s vysokou mírou biodiverzity. Společnost Veolia proto uzavřela
partnerství s místní univerzitou, aby společně zhodnotily dopad tohoto podniku na životní
prostředí a zvýšili ekologičnost jeho provozu.

Ekosystémy
pod
mikroskopem

Sdílená biodiverzita

Z

achování biologické rozmanitosti
v první řadě vyžaduje snahu o její
co nejlepší poznání. Jak ale vytvořit
soupis živočišných a rostlinných druhů
obývajících oblast o rozloze přes
350 hektarů zahrnující džungli, louky, sady
a rozlehlou vodní nádrž? „Abychom tuto výzvu
dokázali zvládnout, přizvali jsme si na pomoc
uznávané odborníky z univerzity ve státě
Terengganu,“ vysvětluje Amiruddin Ibrahim,
vedoucí závodu VWD. Pod vedením zkušených
výzkumníků se do akce pustil tým složený ze
studentů biologie a managementu biodiverzity,
jehož cílem bylo v letech 2010 a 2011 změřit
bohatství vodních a pozemních ekosystémů.
K přesnějšímu vyhodnocení zdraví této lokality
se univerzitní tým soustředil na druhy, které jsou
pravděpodobně dobrými bioindikátory pro každou
ze šesti studovaných oblastí. Skupina dvaceti
vědců tak detailně zkoumala přírodu, sbírala malé
savce, ptáky, hmyz, mikroorganismy i rostliny. Pro
studenty se jednalo o přínosný vzdělávací počin

(značně ztížený monzuny) a univerzita díky tomu
získala soupis vzácných či endemických druhů
(jako například kaloň jeskynní či jistý vzácný
druh palmy), jež rozšíří její znalostní bázi. Závěr
průzkumu potvrdil dobrou ekologickou kondici
daných lokalit, vedl k posílení jejich ochrany
a vzniku dosud platného akčního plánu. „Na
základě doporučení našich partnerů pokračujeme
v monitorování životního prostředí v této oblasti
a hlavně organizujeme sázení stromů, zavádíme
pozdní sečení porostu a odstraňujeme invazní
druhy rostlin,“ zdůrazňuje Tuan Ahmad Bin Tuan
Dalam, vedoucí oddělení technické podpory, VWD.
Zároveň toto dynamické partnerství dokázalo
z komplexní problematiky biodiverzity učinit
téma sdílené všemi zúčastněnými – zaměstnanci
podniku i místní obyvatelé si nyní uvědomují
nutnosti omezit lidskou činnost v částech lesa
procházejících regenerací. Návštěvníci a žáci
škol zase mohou pomoci chránit tuto oblast
prostřednictvím výsadby léčivých rostlin ve
firemním arboretu.

V areálu bylo
identifikováno
310 druhů rostlin,
74 druhů živočichů a 8 druhů
jednobuněčných organismů.
Patří mezi ně i Neptenthes
ampullaria – tato masožravá
rostlina, která se živí i rozloženými
těly jiných rostlin, poskytuje
útočiště drobnému endemickému
druhu žab Mycrohyla
nepenthicola, objevenému
v roce 2010.
V zahradě závodu
Dungun roste několik
set ovocných stromů a léčivých
rostlin, jako například Eurycoma
longifoli, známá svými
antimalarickými, antidiabetickými,
antimikrobiálními,
afrodiziakálními a dalšími účinky.
Areál o rozloze 2 000 m2 mají
na starost dva zaměstnanci a od
otevření v roce 2 000 jej navštívilo
1 500 lidí.
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Cíl: žádné odpadní
vody
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Cílem technologie nulových odpadních vod
je opakované využívání vody v systému. Jde
o technologii s velkou budoucností, a to především
všude tam, kde je opakované použití vody povinné.

P

rincipem technologie
Nulových odpadních
vod (ZLD) je uzavřený
vodní cyklus. O co
jednodušší je
princip, o to složitější je však
technologie. Voda se udržuje
v uzavřeném cyklu v rámci
závodu a postupně se zbavuje
všech znečišťujících složek.
Ve finále dosahuje její
jakost takové úrovně, že
ji lze opakovaně používat
v průmyslových procesech.
K tomuto cíli vedou čtyři
dekontaminační kroky:
fyziochemické předčištění,
biologické čištění, filtrace
a konečně koncentrace
vypařováním (viz protější
strana). Některé znečišťující
látky jsou během procesu
izolovány, vyčištěny a znovu
použity. „Technologie
uzavřeného vodního
cyklu nachází uplatnění
v nejrůznějších průmyslových
odvětvích, a to včetně ropného
a plynárenského průmyslu,
potravinářství, výroby nápojů,
léků i jinde,“ konstatuje Dionisio
Visintin, manažer marketingu
divize Řešení společnosti Veolia
Water Technologies Italia. „Na
počátku byla tato technologie
zaměřená především na rozsáhlé
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výrobní a průmyslové komplexy,
ale teď už to tak není.“
Proč tedy používat tuto
složitou technologii, když by
bylo mnohem jednodušší vodu
vyčistit tradiční technologií
a vypustit? „Technologie
nulových odpadních vod
je zásadní v ekologicky
zranitelných prostředích, která
nezvládnou ani odtok vyčištěné
vody,“ upozorňuje Visintin.
„Tato technologie ale přináší
i jiné výhody: vhledem k tomu,
že nedochází k vypouštění žádné
vody, není třeba brát ohled na
zákony o nakládání s vodou.
A v neposlední řadě se lze tímto
způsobem někdy vyhnout
nutnosti dodatečného čištění.“
Tento postup je nezbytný
i v jiném scénáři: v oblastech
s nedostatkem vody někdy její
opakované použití nařizují přímo
zákony. V takovém případě,
jako je tomu třeba v Kalifornii,
kterou postihlo v posledním
více než roce obrovské sucho,
musí všechny podniky používat
uzavřený vodní cyklus.“
Většina odvětví se tak v zájmu
vlastní udržitelnosti snaží
omezovat dopady vlastní
činnosti na životní prostředí,
a to především v oblasti
spotřeby vody. n

Technologie
nulového
odpadu
ve čtyřech
krocích

RECYKLOVANÁ
VODA

SEKUNDÁRNĚ
ZÍSKANÉ
SUROVINY
•Soli

KONCENTRACE VYPAŘOVÁNÍM
V závěrečné fázi se další voda získává
pomocí koncentrace vypařováním. Cílem
je koncentrovat zbývající znečišťující látky
prostřednictvím odpařování a získat tak
prakticky veškerou vodu s minimální
spotřebou energie.

FYZIOCHEMICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

V prvním kroku dojde k odstranění materiálů jako je písek
a oleje a také dalších kontaminantů včetně těžkých kovů,
fluoridů a sádry. Veolia nabízí komplexní řadu procesů
zaměřených na konkrétní znečišťující látky, které zahrnují
koagulaci, precipitaci, dekantaci a filtraci.

Následně se do práce dají
mikroorganismy a odstraní
znečišťující látky organického
původu. Jako vedlejší produkt zde
vznikají „pevné části“ a CO2.
K optimalizaci biologických procesů
se používají bioreaktory s fluidní
vrstvou (FBB), membránové
bioreaktory a sekvenční šaržové
bioreaktory (SBR).

ODPADNÍ
VODA

ČTYŘSTUPŇOVÉ ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Technologie nulového odpadu spočívá
v odstranění veškerých nečistot z vody.
Skládá se ze čtyř kroků. Pro každý
z těchto kroků jsou k dispozici různé
technologie v závislosti na objemu
a typu průmyslového použití.

MEMBRÁNOVÁ FILTRACE
Rozpuštěné kontaminanty byly odstraněny biologickým čištěním, ale
nerozpuštěné ve vodě zůstávají. K jejich eliminaci se používají různé
technologie filtrace, včetně filtrů s granulovaným médiem (písek, aktivní uhlí
atp.), mikrofiltrace (membránové technologie) či ultrafiltrační membránové
technologie schopné odstranit bakterie, viry i větší organické molekuly.

Duben
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Vize budoucnosti
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Energie z větru.
Konstrukce mrakodrapu
inspirovaná bambusovým lešením
je vyrobena ze standardizovaných
prefabrikovaných ocelových
trubek. To výrazně usnadňuje
výstavbu a omezuje její nepříznivé
dopady na okolí. Pro zvýšení
odolnosti vůči větru jsou tyto
prvky duté. Toho se dále využívá
k instalaci sítě turbín poháněných
větrem vanoucím trubicemi.
Stavba tak využívá své expozice
vůči větru k výrobě energie.

Organický mrakodrap, který sám roste
Nové alternativy
tradičních stavebních
materiálů inspirují
stále více architektů.
Organický mrakodrap,
navržený studiem
Chartier-Corbasson
a specialisty na
konstrukce z VS-A, je
součástí tendence,
jejíž základní koncept
přináší obrovskou žeň
nových nápadů.
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Tato kancelářská
budova, která obdržela
zvláštní uznání
v ideové soutěži
SuperSkyScrapers, je
jedinečná tím, že „roste“
díky odpadům, jež
produkují její obyvatelé.
Jak je to ale možné?
Papír a plastové láhve se
sbírají a přímo na místě
se v malých dílnách
recyklují na akustické
obklady. „Při hodnocení
proveditelnosti projektu
jsme vyšli z odhadu

spotřeby průměrné
osoby na jejím
pracovišti,“ vysvětluje
Thomas Corbasson,
který společně s Karine
Chartierovou tento
mrakodrap navrhl.
„Materiál na pokrytí
fasády pro skupinu
kanceláří by se vytvořil
přibližně za rok.“ Teprve
pak by se postavily
další a tak stále dokola.
Tato samostatně
rostoucí výšková
stavba by se mohla

vyvíjet v závislosti na
konkrétních potřebách.
Čím více by v budově
pracovalo lidí, tím více
odpadu by vytřídili a tím
by také bylo k dispozici
více stavebního
materiálu. Tento princip
průběžné stavby není
zdaleka tak utopický, jak
by se mohlo zdát, a je
také atraktivní tím, jaký
ekonomický a sociální
model podporuje. Ve
srovnání s investicemi,
které jsou v současnosti

potřeba k postavení
mrakodrapu, se
organický mrakodrap
ukazuje jako relativně
levné řešení, které
lidi zároveň inspiruje
k úvaze o tom, jak
může každý z nás
přispět k ochraně
životního prostředí.
Pokud je recyklace
cestou k udržitelnější
budoucnosti, pak stojí
za to tuto ekologicky
přívětivou věž jednou
postavit.

Česká republika

Vodní dům
Království vody a hadce pro celou rodinu

Nadační fond Veolia
Tahle země není jen pro mladý

Firma pro zdraví
Zdravá firma má zdravé zaměstnance
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VODNÍ DŮM

V moderním návštěvnickém
středisku Vodní dům čeká
zajímavá interaktivní expozice
pro děti i dospělé. Unikátní areál
podle návrhu architektonického
studia AND najdete nedaleko
hráze vodní nádrže Švihov na
Želivce v obci Hulice.

Království
vody a hadce
pro celou
rodinu
Návštěvníkům se tu představí dvě tváře vody. Ta první je voda
jako nezbytná podmínka veškerého života. Ta druhá voda jako
biotop pro rostliny a živočichy. Vodní nádrž Švihov-Želivka patří
do evropské soustavy chráněných území Natura 2000
a právě druhy žijící v nádrži a jejím okolí Vodní dům představuje.
Expozice má i venkovní část, která zahrnuje atrium s vodními
atrakcemi na hraní a naučnou stezku po okolí, kde se rozkládá
expoziční nádrž, mokřad a skalka z hadce.
Kámen se zajímavou tmavou barvou zvaný hadec je pro tuto
oblast typický a některé velmi vzácné druhy rostlin se vyskytují
právě jen na hadcovém podloží, třeba Kuřička hadcová. V roce
2011 tu také byla vyhlášena národní přírodní památka Hadce
u Želivky. Dekorativní stěny z hadce se staly vizuálním symbolem
Vodního domu.
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VODNÍ DŮM

Čím
interaktivnější,
tím
zajímavější
Interaktivní expozice Vodního domu je navržena tak, aby učila
prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování,
které vytváří sám návštěvník. Proto zapojujeme do hry všechny
lidské smysly  vedle zraku také sluch, hmat, a dokonce i chuť.
Architektonický návrh Vodního domu od ateliéru
AND získal již před zahájením stavby cenu České
komory autorizovaných inženýrů a techniků
v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický
projekt roku 2010“. Odborná porota ocenila
ohleduplné umístění stavby, její nízkoenergetický
standard, využití místních přírodních materiálů
a citlivé zapojení do krajiny.

První část je nazvaná Vodní mikrosvět. Tady návštěvníci uvidí vodní
organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní jim
to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.
Druhá část, nazvaná Podvodní makrosvět, představí vodní rostliny
a zvířata. V několika akváriích návštěvníci uvidí ryby a vodní hmyz
a do sluchátek jim bude znít zurčení vody. Strop se hrou světel
a stínů promění v průhled pod hladinu vody, kterým je možno
pozorovat nejrůznější sladkovodní ryby.
V další části Mokřadní život mohou návštěvníci pozorovat přírodní
scenérii na břehu, včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.
V poslední části, nazvané Pitná voda a koloběh, se přeneseme
z přírody do světa lidí. Návštěvníci zjistí, že většinu jejich těla tvoří
voda. Při ochutnávce ve vodním baru se přesvědčí, že každá voda
chutná maličko jinak.
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VODNÍ DŮM

Škola na vodě
Vodní dům má přichystané speciální výukové programy pro
mateřské i základní školy. Po předchozím objednání lze v letních
měsících navštívit také hráz vodního díla Švihov. Prohlídka
hráze s průvodcem Vodního domu je jediná možnost, jak toto
unikátní místo navštívit.
Veolia se stará o přírodu
Dům provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, projekt
jeho výstavby je financován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj – Operačního programu Životní prostředí. Generálním
partnerem je společnost Veolia Česká republika.

Kudy se k Vodnímu domu dostanete
> Z dálnice D1 sjeďte na exitu 56 směr Soutice.
Na první odbočce zahněte doprava a v obci Hulice doleva.
> Vstupné: dospělí 90 Kč a děti 50 Kč.
> Otevřeno je celý rok od 9.00 hodin do 16.00 hodin

kromě pondělí. V turistické sezóně je otevírací doba
prodloužena do 17.00 hodin.
> Parkoviště pro auta i autobusy najdete

přímo u objektu, parkování je zdarma.
> GPS: N 49° 43,134 E 015° 05,199.
> www.vodni-dum.cz

Kdo si hraje s vodou, nezlobí
Rozhovor s Mgr. Terezou Ptáčkovou, manažerkou návštěvnického střediska
Vodní dům.
Čím je Vodní dům jiný?
Chtěli jsme, aby se nová budova stala přirozenou součástí zdejší krásné
krajiny. Proto má minimalistický design, je částečně zapuštěná do terénu
a postavená hlavně z přírodních materiálů.
Velkým lákadlem jsou interaktivní expozice. Jak jste je vytvářeli?
Nápady jsme vymýšleli sami. Inspiraci jsme hledali v zahraničí, dlouhá léta
jsme poctivě objížděli obdobné expozice po celé Evropě. Výrobu expozic pak
zajistily většinou místní firmy, i když něco jsme zakoupili také v zahraničí.

Jak malé děti mohou Vodní dům navštívit?
Všechny. U nás se nenudí ta nejmenší batolata. U každého infopanelu je
v dolní části speciální schránka na hračku pro roční nebo dvouleté děti. Mohou
si ji vytáhnout a zabavit se, aby si rodiče a starší sourozenci mohli v klidu
prohlížet expozici. Další zajímavostí je malá schovávačka ve tvaru lastury. Je
vyrobená ze sklolaminátu, aby vydržela i ty největší malé uličníky.
Na co se můžou těšit starší děti?
Čeká na ně řada zážitkových expozic. Zajímavá je například interaktivní
mapa povodí. Stačí jednoduše vhodit kuličku u pramene zvolené řeky a pak
jen pozorovat, jak se voda vlévá do dalších vodních toků a nakonec do moře.
Další expozice vysvětluje, jak je důležitá hydratace lidského organismu.
Model znázorňuje člověka, který při různém stupni hydratace vydává
doprovodné zvuky. Efektní je také výrobník bouřkových mraků.
Jak jste upravili okolí areálu?
Máme tu například kořenovou čistírnu vody, potok, mokřady a mnoho
dalšího. Prohlídkou vnitřních a venkovních expozic včetně okolí zajímavě
strávíte půl dne. A na své si přijde celá rodina.
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V loňském roce jsme zahájili nový
program na podporu aktivního
života seniorů nazvaný Stále
s úsměvem – Aktivně po celý život.
Chceme, aby se seniorům u nás
žilo lépe. Snažíme se o to hlavně
v regionech, kde působíme, protože
místní prostředí a jeho potřeby
dobře známe.

Tahle země
není jen
pro mladý
Až do roku 2017 bude probíhat pilotní fáze programu. Nadační
fond Veolia v ní na základě uzavřeného výběrového řízení
poskytuje granty organizacím, které se snaží seniory aktivně
zapojit do života v komunitách a umožnit jim, aby co nejdéle
mohli žít ve svém domácím prostředí.
Celý projekt jsme pečlivě plánovali a konzultovali s předními
odborníky z oboru gerontologie, geriatrie, ale i dobrovolnictví.
Zatím také máme jen samé pozitivní reakce, ať ze strany
uchazečů o grant, partnerů ze samosprávy, nebo odborné
veřejnosti.
Někdy se zdá, že svět patří jen mladým lidem. Ve skutečnosti
v naší populaci stále roste podíl starších věkových skupin a lidský
život se prodlužuje. Do seniorského věku postupně přichází stále
větší počet kvalifikovaných lidí, kteří ve svém profesním životě
něco dokázali a zvládli i převratné změny, jež v posledních letech
přinesly informační technologie a mobilní komunikace.
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Česká společnost své seniory často podceňuje a mnohé jim dluží.
Upozorňují na to odborníci a dokazují to i výzkumy. V nejhorší
situaci se nacházejí senioři opuštění, nemocní a bez aktivních
zájmů. Pro ně, ale také pro ty, kteří i v seniorském věku mají
energii, nápady i schopnosti pomáhat svým vrstevníkům nebo se
věnovat aktivitám, na něž dříve neměli dost času, jsme připravili
program Stále s úsměvem – Aktivně po celý život.
Správní rada našeho nadačního fondu v minulém roce podpořila
prvních 14 projektů dary celkem za 1 milión Kč. Jejich příjemci
jsou profesionální organizace i ryzí amatéři – nadšení senioři,
kteří jako dobrovolníci organizují program pro své spoluobčany.
Těm nadační fond kromě finanční podpory poskytuje i potřebné
rady a konzultace. Podpořené projekty během jejich realizace
sledujeme, dokumentujeme a vyhodnocujeme jejich přínos.
Informace o nich průběžně zveřejňujeme na svých stránkách
www.nfveolia.cz.
Krásným příkladem je odlehčovací služba obecně prospěšné
společnosti Dotek z Vizovic, která výjimečným způsobem
individuálně pracuje s každým klientem – seniorem a zároveň
pomáhá pečujícím rodinám načerpat síly. Další projekt zase
rozšiřuje možnosti trávení volného času pro seniory s mentálním
postižením. Výjimečná byla Mezinárodní filatelistická výstava,
kteru s naším finančním přispěním organizovali sami senioři,
pro něž je filatelie celoživotním koníčkem.
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Ojedinělý je i ambiciózní projekt putovní
venkovní expozice, doprovázené mediální
kampaní a besedami zejména s vysokoškolskými studenty, který významně pomáhá
proměně postojů veřejnosti k seniorům.
Děti si berou příklad z rodičů. Jak se chováme
k předchozím generacím my, tak budou
jednou naši potomci jednat s námi. Proto se
snažíme, abychom se jako celá společnost,
ale i jednotlivci v rodinách a obcích, o své
seniory starali dobře a s úctou.
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Zdravá firma
má zdravé
zaměstnance
Společnost Veolia Česká republika
získala za svůj vzdělávací program
Veolia Santé prestižní titul Firma pro
zdraví, který se letos uděloval vůbec
poprvé. Z rukou pana Tomáše Junga,
vedoucího oddělení zdravotních
programů Ministerstva zdravotnictví
ČR, ocenění převzal Petr Slezák,
ředitel lidských zdrojů skupiny Veolia
pro střední a východní Evropu. Při
té příležitosti jsme Petru Slezákovi
položili několik otázek.
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Co si pod pojmem Veolia Santé máme představit?
Je to projekt, který vychází z firemní kultury skupiny Veolia.
Bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců je pro nás na prvním místě.
Proto jim pomáháme pravidelně a aktivně chránit zdraví své i svých
nejbližších v oblasti onkologických onemocnění.
A jak to vypadá v praxi?
Je to e-learningový kurz, zaměřený na prevenci nemocí i na podporu
a ochranu zdraví na pracovišti. Jeho součástí je i praktický trénink
první pomoci, kterým ve skupině Veolia už od roku 2003 procházejí
zaměstnanci skupiny Veolia všech úrovní. Díky němu už zachránili
deset životů.
Proč je prevence tak důležitá?
V současnosti u nás každoročně onemocní rakovinou prsu více než
6 000 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1 000 žen
a rakovinou tlustého střeva asi 8 000 osob. Přitom platí, že čím
dříve se onemocnění začne léčit, tím větší je šance na uzdravení.

Co všechno se v kurzu zaměstnanci dozví?
Všechny důležité informace včetně instruktážních videí. Co
přináší riziko a jak se mu bránit, kam a jak chodit na preventivní
prohlídky a screeningové programy. Kurz také obsahuje řadu kvízů
a je zakončen testem.
Ta cena vypadá skutečně hezky.
Ano, také ji navrhl osobně Lukáš Jabůrek, držitel ceny Czech Grand
design a umělecký ředitel společnosti Moser-Glass. Jsme na ni
opravdu hrdí.
Co byste vzkázal zaměstnancům?
Ať se nebojí do programu zapojit. Nejlepší pocit je přece jistota,
že jsem v pořádku. A všem přeji pevné zdraví.
Děkujeme za rozhovor.
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My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody
a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně
tak společnosti skupiny ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jediný
funkční celek. Jsme tu pro vás, ať už potřebujete vodu, energii, nebo
odpadové hospodářství.
Jsme jedna Veolia.

