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STALO SE

29. března, Dubaj.  Střední východ musí 
čelit dvěma výzvám, týkajících se životního prostředí: 
nedostatku přírodních zdrojů, jako jsou voda nebo 
suroviny, a nutnosti snižovat emise skleníkových plynů. 
Veolia nabízí pomoc orgánům veřejné správy, městům 
a místním podnikům v podobě nejmodernějších 
řešení. Například v Ajmanu je téměř polovina 
městských odpadních vod upravována a následně 
používána k zavlažování (zalévání parků, zahrad 
a rekreačních míst...) nebo jako voda pro výrobní 
proces v průmyslových podnicích. Tento přístup je 
dvojnásobně přínosný, protože snižuje množství 
mořské vody, používané k odsolování, a podle druhu 
použité technologie snižuje emise CO2 nejméně o 86 %. 
Středisko pro energetické úspory, založené před dvěma 
lety v Dubaji v sídle firmy Enova (společný podnik Veolie 
a Majid Al Futtaim Ventures), shromažďuje a zpracovává 
v reálném čase data o více než 5 000 zákaznících. Díky 
tomuto středisku se nám podařilo snížit energetickou 
spotřebu budov o 30 %, což dokazuje, že je možné 
snižovat emise skleníkových plynů, aniž by byl ohrožen 
ekonomický rozvoj. Z tohoto důvodu nelze považovat 
úsilí o zvyšování energetické účinnosti za omezení, ale 
spíše za příležitost umožňující průmyslovým podnikům 
zlepšit jejich konkurenceschopnost a udržitelnost.

25. května, Hongkong. Závod na zpracování 
čistírenských kalů, který jsme právě uvedli do provozu, 
se stává referencí pro oblast vodohospodářství. 
Z hlediska instalované kapacity se jedná o největší 
spalovnu kalů na světě. Tento závod je ekologicky 
šetrný, protože jeho provoz je naprosto soběstačný, co 
se energie a vody týče, odpadní vody se nevypouštějí, 
ale jsou plně recyklovány, a spalováním kalů, jež 
byly dříve vyváženy na skládku, se vyrábí elektrická 
energie. Navíc jeho elegantní tvary dokazují, že 
vytříbená estetika může jít ruku v ruce s vynikajícími 
technickými parametry. Tento průmyslový závod je 
navíc pozoruhodným environmentálním areálem, 

který spojuje urbánní ekologii s životním stylem: 
nalezneme v něm rozlehlou ekologickou zahradu 
věnovanou biodiverzitě, tři bazény, a dokonce i termální 
lázně. Je to skutečně nevídaný nápad, jak proměnit 
závod na zpracování kalů, což jsou odpady, v nichž se 
soustřeďuje značná část městských znečišťujících látek, 
na středisko environmentální excelence. Existuje snad 
lepší způsob, jak dokázat, jakých skvělých výsledků 
je možné již nyní dosáhnout? Tento závod navíc 
představuje zlom v koncepci městské infrastruktury pro 
odstraňování znečištění. Dříve se tyto provozy skrývaly 
kdesi na městských periferiích, kdežto nyní jsou to zcela 
mimořádné závody, v nichž se snoubí ekologie s kvalitou 
života. Tento provoz, který nevypadá jako průmyslový 
podnik, je důkazem, že „odvrácená strana“ města může 
být čistá, tj. dokonale kontrolovaná, a že jeho obyvatelé 
na ni mohou být hrdí. Je to zcela jiný úhel pohledu! Pro 
nás toto zařízení představovalo architektonickou výzvu. 
Chtěli jsme, aby bylo všem na očích a aby bylo krásné 
na pohled; aby se stalo prostorem s vysokou úrovní 
životního prostředí, určeným pro vycházky a trávení 
volného času. A v této výzvě jsme skutečně obstáli na 
výbornou!

14. června, Boston. Převzetím divize Sulfur 
Products společnosti Chemours ve Spojených státech 
posiluje Veolia svoji odbornost v oblasti recyklace 
a regenerace průmyslových odpadů v odvětví těžby 
ropy a plynu, jež jsou nesmírně náročné z hlediska 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti a produktivity. 
Tato divize se specializuje na zpracování a regeneraci 
kyseliny sírové a sirných plynů v rámci procesu rafinace 
na čistou kyselinu a páru s možností dalšího využití 
v řadě průmyslových sektorů. Tato akvizice rozšiřuje 
portfolio našeho know-how na trzích s neznečišťujícími 
palivy, což je zásadní článek energetické transformace. 
Kromě toho nám v další etapě umožní více pokročit 
v kruhové ekonomice, která se zabývá systematickou 
transformací odpadů na zdroje a vytváří hodnotu tam, 
kde hodnoty již byly vyčerpány.

Antoine Frérot
generální ředitel  

a předseda představenstva 
skupiny Veolia



PL ANETA Podzim  2016

REDAKCE

Arnaud Mourot
ředitel Ashoka Evropa

Arnaud, který pracuje v humanitárním 
sektoru již od konce svých studií, je 

spoluzakladatelem nevládní organizace Sport 
bez hranic (1999); šestým rokem v ní pracuje 
jako ředitel a nyní se stal i jejím předsedou 

poté, co se změnila na Pl4International. 
V roce 2005, po svém příchodu do společnosti 

Ashoka, jež je největší celosvětovou sítí 
sdružující sociální podnikatele, zahájil akce 

propojující organizace Ashoka Francie – 
Belgie – Švýcarsko, a přispívá tak k vytváření 

a uznávání sektoru sociálního podnikání. 
Koordinuje rozvoj organizace Ashoka 

v Evropě, jakož i její iniciativu ve prospěch 
spoluvytváření se zapojením sociálně 

prospěšné a podnikatelské sféry, zvláště 
pak akci Making More Health ve spolupráci 

s firmou Boehringer Ingelheim.
Stále složitější okolní prostředí, rostoucí požadavky na provozní 

a finanční efektivitu a prudký rozvoj sdílené ekonomiky, to 
vše zásadním způsobem mění každodenní život podniků. Trhy 
se velmi rychle vyvíjejí a vztahy mezi zúčastněnými stranami 

procházejí změnami. Široký rozhled, výměna informací a hledání 
komplementárních odborných kompetencí ve stále kreativnějším 
okolním prostředí jsou v současné době nutností, ne-li zavedeným 
pravidlem. Spolupráce v rámci inovativních partnerství umožňuje 

zakládání platforem s vyšší environmentální, sociální ale také 
ekonomickou hodnotou. Jedinou podmínkou pro jejich udržitelnost 
je, že musí přinášet užitek všem zúčastněným. Spoluvytváření se tak 

stalo hnací silou růstu. 
Toto číslo Planety, jež poprvé vyjde ve španělské jazykové mutaci, 
přináší řadu velmi zajímavých článků na téma spoluvytváření: od 

používání recyklovaných plastů k výrobě domácích elektrospotřebičů 
až po spolupráci se sociálními podnikateli s cílem řešit problémy 

spojené s nedostatkem vody v Mexiku. Volám nahlas bravo a děkuji 
celému redakčnímu týmu za jeho inspirativní a důkladnou práci.

Přeji vám všem příjemnou četbu!

Šéfredaktorka
Aude Joël

ředitelka pro komunikaci a udržitelný rozvoj, Veolia  
Latinská Amerika

Dále v čísle:

Publikace společnosti Veolia (38, avenue Kléber – 75116 Paříž – Francie)

z Vedoucí vydání: Laurent Obadia. Hlavní editor: Nathalie Cottard. Šéfeditoři: Anne Béchiri, Étienne Collomb. Šéfredaktor: Aude Joël. z Obrazoví redaktoři: Laure Duquesne, Gilles Hureau. z Autoři příspěvků: Pierre 
Brunet, Ilon Florsheim, Philippe Langenieux-Villard, Christophe Maquet, Sarita Mazurka, Théophile Morice, Florence Rachet, Franck Richters, Christine Rodwell, Françoise Weber. z Redakční závěrka: Říjen 2016. 
ISSN: 1761-4996. z Fotoarchiv Veolia: Claudia Guadarrama/Polaris/Interlinks image, Olivier Guerrin, Stéphane Lavoué, Steeve Lincker/Agence VU, Christophe Majani d´Inguimbert, Nicolas Vercellino. Luis Pablo 
Rosales Herrera/Veolia, Johnny McClung/Veolia, Photodisc/Getty Images, Mario Tama/Getty Images, Veolia Polymers NK BV. z Agentury: J.Alpeyrie/Sipa, Shutterst/Sipa, Peres/AP/Sipa, Arthus-Bertrand/Hemis, 
Harnik/SP/Sipa.

Realizace: Bords de Loir z Art Director: Jean-Jacques Farré. Editorský tým: Guillaume Frolet, Cecile Martin, William Mengebier, Yves Sciama. z Ilustrace na obálce: Mariette Guigal. z Koordinace: Sylvie 
Roussel. Vedoucí produkce: Caroline Lagaillarde. z Vytiskl: Altavia. z Balení a distribuce: Staci. z

10-31-1157 10-31-1222

María Fernanda  
Ramírez Castillo

ředitelka iniciativy SenseCube 
Mexiko

Před nástupem do organizace 
SenseCube pracovala Maria Fernanda 

jako vedoucí pro propagaci podnikavosti 
u fondu rizikového kapitálu Angel 

Ventures México. Poté se začala zabývat 
projektem Campus Party México, což 

je největší každoroční setkání mexické 
geek komunity, kde funguje jako 

prostředník mezi investory a start-upy. 
Tato zkušenost ji utvrzuje v tom, že 

technologie je základním urychlovacím 
faktorem dynamického rozvoje 

podnikatelských projektů. Je i nadále 
rozhodnuta pomáhat podnikatelům při 
řešení sociálních a environmentálních 
problémů, a proto pracuje pro firmu 
MakeSense v rámci CO_platformy.
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Megan Beck
společník, firma Open Matters

Vedoucí výzkumu, autorka četných 
publikací a animátorka pedagogi-
ckých projektů v rámci společnosti 

Data Science Open Matters, pracuje 
rovněž jako výzkumná pracovnice 
ve středisku Wharton SEI Center 

v Pensylvánii. Poté, co pracovala jako 
konzultantka ve společnosti Bain 
& Copany, se zaměřila na přímé 

poradenství zákazníkům v oblasti 
následujících odborností: digitální 

technologie, podnikavost a manage-
ment. Je vedoucí projektu inženýrství 

a e-businessu pro National Instru-
ments Corporation a ještě předtím 

pracovala ve firmě Austin Technology 
Incubator, kde podporovala členské 

podniky a podnikající studenty.



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.
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NOVINKY
Během diskusí v rámci 11. sympozia konaného letos v únoru v Maroku 
pod názvem (Re)sources (Zdroje) zaznělo celkem 21 doporučení. Tohoto 
mezinárodního think-tanku, dobře známého mezi odborníky na proble-
matiku vodohospodářství a energetiky a mezi zástupci veřejného sektoru 
s rozhodovacími pravomocemi, se v Tangeru zúčastnili maročtí specialisté 
a další zástupci této země. Na programu byly čtyři kulaté stoly s následující-
mi tématy, souvisejícími s budováním udržitelných měst v rozvíjejících se 
zemích: posílení správy, územní plánování, financování základních služeb 
a řízení klimatických rizik. Z jednotlivých zjištění tohoto sympozia vyply-
nulo především neexistující řízení při zavádění směrnic v mnoha městech 
jižního Maroka. Dále existuje vysoká míra nesouladu při rozvoji města, a to 
mezi jeho rozšiřováním, tvaroslovím a komunálními sítěmi. (Re)sources 
přijalo doporučení opatření, která je potřeba zrealizovat, a to především 
posilování vícestranné spolupráce v oblasti základních služeb a komunální 
pozemkovou politiku, zvýhodňující nejchudší obyvatele s cílem odstranit 
no-go zóny, které jsou skutečnou překážkou rozvoje přístupu ke službám. 

Pařížská dohoda:  
Historický rekord 
a první ratifikace

V prosinci 2015 se 196 států zavázalo 
dodržovat „Pařížskou dohodu“, uzavřenou 

během Mezinárodní klimatické konference 
v Paříži (COP21). 22. dubna tuto dohodu 

podepsalo 177 států v sídle OSN v New Yorku. 
„Je to historický moment. Nikdy předtím 

nepodepsalo tolik států nějakou mezinárodní 
dohodu během jediného dne,“ prohlásil 

Pan Ki-mun, generální tajemník OSN. Nyní 
zbývá ratifikace, což je poslední etapa před 
zahájením provádění dohody. Francie jde 

příkladem, protože francouzský parlament 
dal dohodě zelenou na počátku května. 
Připomeňme si, že tato dohoda vstoupí 

v platnost poté, co ji ratifikuje alespoň 55 států 
produkujících nejméně 55 % celosvětových 

emisí skleníkových plynů. Malé ostrovní státy 
již své nástroje pro ratifikaci využily  

a z velkých světových producentů skleníkových 
plynů se k ratifikaci dohody ještě v průběhu 

tohoto roku zavázaly Kanada, Austrálie a Čína. 
Celkem to tedy bude 60 zemí produkujících 

přibližně 56 % emisí, což je víc než požadovaný 
limit. A to je dobré znamení pro COP22, která se 

bude konat koncem listopadu v Maroku.  Operace Sequana 2016: čekání na stoletou vodu
Každý rok od historických povodní v roce 1910 se odhaduje riziko, že 

Seina vystoupí z břehů, s přesností na 1 %. Otázkou tedy není „jestli“, ale 
„kdy“ nastane další povodeň. Záplavy, k nimž došlo v červnu letošního 

roku, mohou být ostatně považovány za výstražné varování. A to 
vlastně bylo smyslem mimořádně rozsáhlého cvičení, jež se uskutečnilo 

letos v březnu v Paříži a v pařížském regionu, což ostatně odpovídá 
směrnici o povodních z roku 2013, v níž Evropská unie vybízí členské 

státy, aby vypracovaly strategie pro řízení rizik. Operace Sequana 2016 
umožnila za účasti pozorovatelů z mnoha zemí simulovat situace pro 

všechny zúčastněné veřejné a soukromé subjekty. Cílem bylo simulovat 
jejich jednání ve chvíli, kdy se objeví problém, a hlavně zajistit návrat 
do normálního stavu. Předpokládané následky jsou totiž v závislosti 
na jednotlivých scénářích varující: 800 000 tisíc obyvatel by se ocitlo 
v zaplavené zóně, 1,5 miliónu obyvatel Paříže a okolních regionů by 

bylo bez dodávek elektřiny a 1,3 miliónu osob bez dodávek plynu. Podle 
studie OECD z roku 2014 by „taková katastrofa vedla k přímým škodám 

ve výši 3 až 30 miliard eur, doprovázeným významným snížením 
hrubého národního produktu, jež by během pěti let dosáhlo 1,5 až  

58,5 miliard eur, tj. 0,1 až 3 % kumulovaně. A v extrémním případě by bylo 
ohroženo až 400 000 pracovních míst“. 

Náklady   
na vyřazování 

jaderných elektráren 
z provozu

Ve své zprávě 
z letošního dubna 
Evropská komise 

zaznamenala 
pořadí jednotlivých 

členských států 
v závislosti na jejich 

připravenosti na 
vyřazování elektráren 

z provozu a na 
nakládání s jaderným 

palivem. Nejlépe 
připravenými 

zeměmi jsou Velká 
Británie, Nizozemsko 

a Německo 
s vytvořenými 

rezervami ve výši 
100 % (Spojené 

království), 94 % 
(Nizozemsko) a 83 % 
(Německo) nákladů. 

Evropský průměr 
činí 56 % a Francie 

pokrývá pouze 31 % 
zmíněných nákladů.

Klimatická 
mobilizace:  

francouzští investoři 
na 4. příčce 

Takové je pořadí 
posledního 
hodnocení 

institucionálních 
investorů při 
zajišťování 

klimatických rizik, 
které vypracovala 

nevládní organizace 
Asset Owners 

Disclosure Project. 
První tři místa 

zaujímají Švédsko, 
Norsko a Austrálie. 

V celém světě učinilo 
konkrétní akce za 
účelem zajištění 

klimatických 
rizik pouze 19 % 

investorů. 

Růst měst na jihu a jejich  
základních služeb:  
Maroko se mobilizuje
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4,2 biliónu dolarů
Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (International Renewable Energy 

Agency – IRENA) by světová ekonomika mohla zdvojnásobením podílu obnovitelných energií 
ve světovém energetickém mixu na 36 % do roku 2030 ušetřit až 4,2 biliónu dolarů ročně. 

Zdroj: Roadmap for a Reneweble Energie Future (Plán obnovitelných zdrojů energie), březen 2016

V New Yorku  je domovní toxický odpad  
na pořadu dne…
30. duben 2016 se zapíše do historie New Yorku. Toho dne totiž více než 3 100 vozidel a 1 730 chodců dorazilo do 
Cunnigham Parku ve čtvrti Queens u příležitosti dne bezpečné likvidace odpadů „Safe Disposal Day“. Uložili 
zde k likvidaci více než 122 tun elektroodpadu a ostatního domovního toxického odpadu (pesticidy, detergenty, 
rtuť, nátěrové hmoty, vyjeté oleje atd.); následně bylo třeba přistavit 12 návěsů, které nashromážděný odpad 
rozvezly do závodů na recyklaci, na výrobu paliv a popřípadě do spalovny. Toto nadšení Newyorčanů pro sběr 
nebezpečných domovních odpadů se datuje od jara 2012, kdy radnice a Veolia, jež má na starosti sběr, svoz 
a recyklaci velmi specifických odpadů, poprvé uspořádaly každoroční akci „Safe Disposal Day“.

V krátkosti:

Švédské město Borås 
pověřilo Veolii, s níž 

spolupracuje již 
více než deset let, 

aby vyprojektovala 
a vybudovala čistírnu 

odpadních vod. Smlouva, 
jejíž hodnota činí  

42 miliónů eur, počítá 
s uvedením tohoto zařízení 

do provozu v listopadu 
2018.

Společnost Tarkett, která 
je světovým lídrem na trhu 
s podlahovými krytinami 
a sportovními podlahami, 

pověřila Veolii sběrem, 
svozem a tříděním odpadů 

z pokládky měkkých 
podlahových krytin, vinylu 
a linolea u svých zákazníků 

ze stavebního sektoru.

Be’ah, státní podnik 
odpadového hospodářství 

Ománského sultanátu, 
uzavřel s Veolií a s jejím 
ománským partnerem 

Al Ramooz National 
sedmiletou smlouvu na 
sběr, svoz a skládkování 
komunálního odpadu, 

pocházejícího 
z guvernorátů  

Al-Zahíra a Al-Burajmi 
v severozápadní části 

sultanátu.

V Kataru získala 
Veolia smlouvu na 

vyprojektování, výstavbu 
a dodání čistírny 

odpadních vod pro závod 
na výrobu zkapalněného 

zemního plynu společnosti 
Dolphin Energy v Ras 

Laffanu. Předpokládané 
uvedení do provozu: září 

2017.
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Pojištění a adaptace:    
utužování vztahů
Článek otištěný v dubnu tohoto roku v časopise „Nature Climate Change“ 
přináší analýzu přínosů, kterých je možné dosáhnout v oblasti ochrany 
osob, jež jsou mimořádně ohrožené riziky extrémních klimatických 
událostí. Rovněž uvádí některá rizika, jichž je třeba se vyvarovat při 
uzavírání pojistných smluv s touto kategorií osob. V květnu 2015 skupina 
G7 zahájila iniciativu „InsurResilience“ zaměřenou na rozvíjející se země. 
V současné době spočívá v přípravě specifických pojistných smluv pro 
400 miliónů osob, patřících mezi nejchudší na světě. Navazuje tak na 
program R4 Rural Resilience Initiative (R4 Iniciativa pro odolnost vesnic), 
což je strategické partnerství, které uzavřely v roce 2009 humanitární 
organizace Oxfam America a Světový potravinový program (World Food 
Programme, WFP). V současné době „R4“ pokrývá rizika 40 000 osob v pěti 
afrických zemích, a přináší tak konkrétní individuální řešení navrhovaná 
vesnickými komunitami, jež spravují shromážděné prostředky. Ostatně 
článek 8 Pařížské dohody, jejíž ratifikace právě probíhá, začlenil tyto 
iniciativy do svého akčního programu.

Zdroj: „Nature Climate Change“ č. 6, duben 2016; 
 R4 Rural Resilience Initiative, Oxfam America

Horko ohrožuje produktivitu chudých zemí 
Podle nedávné zprávy Mezinárodní organizace práce by zvyšování teplot zapříčiněné klimatickými změnami mohlo mít do roku 2030 za následek 
ztrátu produktivity odpovídající částce 2 000 miliard dolarů. Ostatně již nyní uvádějí rozvíjející se ekonomiky ztráty ve výši 10 % z celkového objemu 
odpracovaných hodin, a to převážně z důvodu četnějších pracovních přestávek na staveništích, vystavených prudkému slunečnímu žáru. Přestože 
by měla povrchová teplota na Zemi stoupnout o 1,5 °C až v roce 2100, situace bude stále méně snesitelná v nejteplejších oblastech planety, kde 
jsou teploty kolem 35 °C (což je hodnota, při níž hrozí zdravotní rizika)  velmi často překračovány. Tato vývojová tendence ohrožuje dosažení 17 cílů 
udržitelného rozvoje, jehož cílem je vymýcení chudoby a hladu na naší planetě.

Zpráva MOP „Zaměstnanost a sociální otázky ve světě v roce 2016 – Transformace zaměstnanosti pro vymýcení chudoby“, květen 2016

Velká zásobárna   
podzemní vody 

v Africe 
Vědci poprvé zjistili, 

jaké jsou zásoby 
vody nahromaděné 
ve skalním podloží, 

jež tvoří základy 
kontinentů 

a představuje 
přibližně 40 % 
rozlohy Afriky. 

Hydrogeologové 
z Výzkumného 

ústavu pro rozvoj 
(Institut de 

Recherche pour le 
Développement, 

IRD) a jejich afričtí 
partneři, kteří spojili 

své síly v rámci 
programu GRIBA 

(Groundwater 
Ressources in 

Basement Rocks 
of Africa, Zdroje 

podzemní vody ve 
skalním podloží 
Afriky), odhadli 

zásoby vody v Beninu 
na 500 litrů na  

1 m2 plochy. Nyní 
zbývá zjistit míru 

obnovování těchto 
zásob.

100 měst  
přijímá výzvu k odolnosti 

Světová síť odolných měst 100 Resilient cities 
posiluje. Během května se k této platformě, 

která se zabývá odolností městských 
aglomerací a která doposud sdružovala 
63 měst, připojilo 37 nových členů. Tato 

celosvětová iniciativa vznikla v roce 2013 pod 
záštitou Rockefellerovy nadace za účelem 

pomoci městům s řešením úkolů všeho 
druhu: klimatická rizika, rostoucí urbanizace, 

zastarávání infrastruktur zajišťujících základní 
služby, riziko terorismu. Od založení nadace 

jsou po celém světě, od Paříže přes Rotterdam 
až po New York, jmenovány osoby odpovědné 
za odolnost. Použitá metodika je všude stejná: 

v každém vybraném městě se nadace opírá 
o síť expertů. V rámci této platformy spojila 

Veolia své síly se švýcarskou zajišťovnou 
Swiss Re, aby společně zpracovaly plán 

obnovy životně důležitých infrastruktur, a to 
především v New Orleansu (viz str. 20).

A z metanu  se stává plast…
Přeměnit skleníkový plyn s nejvyšším potenciálem globálního 

oteplování na materiál, který je stejně odolný a levnější než 
materiály vyráběné z ropy, to je mistrovský kousek, jenž se povedl 

společnosti Newlight Technologies díky vývoji látky AirCarbon. Tento 
termoplast vyráběný z metanu se získává pomocí biokatalýzy, jež 
v porovnání s tradičními výrobními postupy výroby polymerů až 

devítinásobně zvyšuje produktivitu výrobního procesu. AirCarbon 
lze vyrábět na zemědělských farmách, v čistírnách odpadních vod, 
na skládkách odpadů nebo v tepelných elektrárnách. Příští výzva 
pro společnost Newlight: zpracování oxidu uhličitého na plast za 

přijatelné ceny.

24 miliónů eur:   
cena za „Smarter Together“

Jak se stát „chytrým městem“ v evropském měřítku? 
V příštích pěti letech se o to pokusí Lyon (Francie), 

Mnichov (Německo) a Vídeň (Rakousko). Doprava, digitální 
technologie, energie – zmíněná města posuzují nejrůznější 

stávající možnosti, jak dosáhnout toho, aby byla města 
inteligentnější, a jak zlepšit kvalitu života v městském 
prostředí. Tento projekt, nazvaný „Smarter Together“, 

je financovaný Evropskou komisí, která na něj vyčlenila 
rozpočet ve výši 24 miliónů eur. Je součástí nejrozsáhlejšího 

programu Evropské unie pro výzkum a inovace. Program, 
který nese název Horizont 2020, podporuje převádění 

zásadních poznatků z výzkumu do praxe a jeho celkový 
rozpočet je 79 miliard eur.



Podzim 2016 PL ANETA

„New Orleans (…) 
se stal vzorem 
odolnosti pro 
města 21. století. 
Naše poučení 
z hurikánu Katrina 
je takové, že 
posílením své 
odolnosti se 
města mohou 
připravit na to, 
jak čelit další 
katastrofě, 
a současně 
budovat silnější 
ekonomiku 
a společnost.“ 
Odpověď Judith 
Rodin, prezidentky 
Rockefellerovy nadace, 
na otázku „Jaké poučení 
si mohou města vzít 
ze zkušenosti New 
Orleansu?“
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Kosmetika a recyklace  
jdou ruku v ruce

Každý rok se ve Francii prodá 47,6 miliónu 
flakónů s parfémy a 440 miliónů kusů 

kosmetických přípravků a líčidel ve skleněných 
nebo plastových obalech. Značka Marionnaud 

se rozhodla nabídnout svým zákazníkům 
možnost odevzdat použité kosmetické 

výrobky, ať již zakoupené v její prodejní síti, 
či mimo ni, do kterékoli z jejích 515 prodejen. 

Výměnou za tuto snahu o třídění obdrží 
zákazníci okamžitou slevu ve výši 20 % na 
svůj oblíbený výrobek a získají věrnostní 

body navíc. Marionnaud přijímá zpět veškeré 
skleněné obaly a dále plastové kelímky, 
tuby a jiné plastové obaly a zavazuje se, 

že je všechny beze zbytku recykluje nebo 
dále zpracuje. Počínaje rokem 2016 je cílem 

recyklovat a zhodnotit 160 tun použitých 
flakónů a dalších obalů, což díky partnerství 

s Veolií představuje významný přínos pro 
životní prostředí. Skleněné flakóny budou 
zpracovány ve specializovaném provozu, 

zatímco plastové obaly najdou energetické 
využití.

Více žen ve vedoucích funkcích  ještě do konce tohoto roku 
Koncem roku 2015 dodržovala pouze třetina ze 60 významných 

francouzských podniků kótovaných na burze požadavek 
čtyřicetiprocentního zastoupení žen ve vedoucích funkcích. Podíl žen 
s několika vysokoškolskými diplomy představuje 83 %; tyto ženy jsou 

mladší než jejich kolegové (v průměru 55 let). Cizinek bylo 45 % a z 
toho 75 % pracovalo v čele společností kótovaných na burze v rámci 

indexu SBF 120. Proces feminizace nicméně pokračuje. Ostatně počínaje 
1. lednem 2017 vstoupí v platnost zákon, který stanoví, že podniky 

kótované na burze nebo podniky s více než 500 zaměstnanci budou za 
nesplnění této kvóty sankcionovány.

Založení sítě CNRS Increase  pro zelenou chemii

Mexiko  
v čele Úmluvy OSN 

o změně klimatu
Patricia Espinosa, 

velvyslankyně 
Mexika v Německu, 
byla jmenována do 
funkce výkon-
ného tajemníka 
Rámcové úmluvy 
OSN o změně 
klimatu. V této 
funkci nahradí 
v červenci Chris-
tianu Figueres, 
jež ji zastávala 
od roku 2010. 

Toxické kombinace  
u endokrinních disruptorů

O tom, že koktejlový efekt endokrinních disruptorů skutečně existuje, již 
není třeba diskutovat. Výzkumníci ze Střediska strukturální biochemie 
v Montpellier (Francie) prokázali in vivo synergický efekt, který by měl 
násobit nebezpečnost některých složek. Zkoušky byly provedeny na  

780 možných kombinacích známých disruptorů, jako je bisfenol A, a jedním 
ze 48 lidských hormonálních receptorů, PXR. Připomeňme si, že roční 
náklady na zdravotní péči, spojenou s vystavením evropské populace 

endokrinním disruptorům, činí podle SZO minimálně 150 miliard  
eur, což představuje 1,2 až 2 % HDP Evropské unie při pesimistickém 

hypotetickém odhadu.

Zranitelnost a odolnost    
10 největších světových velkoměst
Schopnost přizpůsobovat se změnám klimatu se u jednotlivých světových 
velkoměst výrazně liší. V případě odolnosti vůči změně klimatu si obyvatelé 
měst skutečně nejsou rovni, přičemž nejvíce zranitelná zůstávají města 
na jihu. Toto zjištění není překvapivé, nicméně bylo třeba ho dokázat. Ze 
studie University College London (UCL) vyplývá, že náklady na adaptační 
politiku 20 největších světových velkoměst kolísají od 15 miliónů liber 
šterlinků v případě hlavního města Etiopie Addis Abeby až po téměř 1 600 
miliónů liber šterlinků, které na svoji adaptabilitu věnuje New York. Studie 
rovněž zdůrazňuje, že použité finanční prostředky chrání spíše majetek 
než lidské životy, což zvláště platí v případě rozvíjejících se zemí. Veřejné 
výdaje 10 největších megalopolí, vynaložené na účinná opatření proti 
klimatickým změnám, byly důkladně přezkoumány a porovnány podle 
klíčových oblastí (zdravotnictví, environmentální služby a energetika). 
Rovněž bylo připomenuto, že z celosvětového hlediska představuje 
financování adaptačních opatření 0,38 % světového HDP. 

V roce 2050 bude 
čtvrtina světové 

populace    
žít v pobřežních 

městech 
Pozor, stav nouze! 

Od New Yorku 
po Bangkok a od 
Vancouveru až 
po Tokio musí 

136 pobřežních 
megapolí již nyní 

čelit hrozbám záplav. 
A co víc, v roce 2050 
bude téměř čtvrtina 

světové populace 
žít v nějakém 

velkoměstě na 
pobřeží.

Plachetnice Tara    
bude provádět 
výzkum korálů 

v Tichém oceánu 
Koncem května se 

tato loď pro námořní 
výzkum opět 

vypravila na moře. 
Tentokrát zamířila 
do Tichého oceánu 

s cílem mapovat 
genomovou, 

genetickou, virovou 
a bakteriální 

biodiverzitu korálů 
a schopnost těchto 

organismů odolávat 
vlivům způsobeným 

lidskou činností 
a klimatickými 

změnami.

Přístup k vodě má   
pákový efekt na 

zaměstnanost
Letošní celosvětová 

zpráva OSN 
o zhodnocování 
zdrojů uvádí, že 
přístup k vodě 

má daleko větší 
multiplikační účinek 

v rozvíjejících se 
zemích: 1 milión 

dolarů investovaný 
v Jižní Americe 

vytvoří 100 nových 
pracovních míst, tj. 

5x až 10x více než ve 
Spojených státech. 

Nicméně bude 
třeba odstranit ještě 

mnoho překážek, 
aby se ekonomické 
a sociální přednosti 
přisuzované vodě 
skutečně ověřily. 

Více než 200 výzkumných 
pracovníků z osmi francouzských 
laboratoří spolu se zástupci 
průmyslových chemických pod-
niků učinilo krok směrem k zelené 
chemii a sázejí na biomasu. 
Biomasa má použití v mnoha 
odvětvích, od kosmetiky přes 
farmaceutický a potravinářský 
průmysl až po stavební materiály. 

Obsahuje totiž četné významné 
molekuly (cukry, oleje, aromatické 
sloučeniny, aminokyseliny atd.), 
které jsou chemikové schopni 
separovat a transformovat. Cílem 
však není vyrábět molekuly nebo 
materiály podobné těm, které 
jsou již na trhu, ale syntetizovat 
obnovitelné látky s vyšší užitnou 
hodnotou. 
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4 BUSINESS MODELY PRO URYCHLOVÁNÍ HODNOT

NOVÉ VYMEZENÍ PRO STUDIE: BUSINESS MODEL  

Internetová ekonomika otřásla hranicemi tradičních trhů. Zatímco nyní se nacházíme v přechodné fázi, objevují se nové ekonomické modely, a to 
zvláště v souvislosti s rostoucí úlohou podniků pracující jako „Řídící prvek sítě“.

Ve spolupráci se střediskem Wharton SEI Center prostudovala firma OpenMatters finanční údaje za posledních 
40 let (od roku 1972 do roku 2013), týkající se 500 největších společností kótovaných na burze (index S&P500). 
Cílem bylo identifikovat tendence v oblasti vyhodnocování trhů, hospodářskou výkonnost jednotlivých 
business modelů a nově vznikající technologie. Výzkum se opíral o soubor čtyř hlavních business modelů.

Podniky typu „Řídící prvky sítě“ předstihují ostatní podniky ve více kritériích, zvláště pak v oblasti 
tržeb, růstu a zisku.

Zdroj: Megan Beck, OpenMatters, květen 2016.
Kniha ke stažení: The Network Imperative, http//www.amazon.com/Network-Imperative-Survive-Digital-Business/dp/1633692051

MULTIPLIKAČNÍ EFEKT
(poměr hodnota podniku/tržby)

ROČNÍ MÍRA RŮSTU
(v procentech)

ZISKOVÁ MARŽE
(v procentech)

PODNIKY TYPU „ŘÍDÍCÍ PRVKY SÍTĚ“ PŘEDSTIHUJÍ OSTATNÍ  
BUSINESS MODELY

PROGNÓZA

ŘÍDÍCÍ PRVKY SÍTĚ  vytvářejí síť rovnocenných subjektů, mezi nimiž 
probíhají interakce a sdílení vytváření hodnot. Mohou prodávat 
výrobky nebo služby, navazovat vztahy, sdílet poradenství…

TVŮRCI TECHNOLOGIÍ vyvíjejí a prodávají duševní vlastnictví, jako 
jsou například software, analýzy, farmaceutické výrobky…

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB  prodávají služby zákazníkům nebo produkují 
fakturovatelné hodiny. Příklad: poradenské firmy, finanční společnosti…

TVŮRCI AKTIV vyrábějí, vyvíjejí a uvádějí na trh hmotný majetek. 
Příklad: automobilový průmysl, maloobchodní sektor…

2025?

2013

Tendence k řízení sítí se výrazně zrychlují, 
protože digitální technologie usnadňují 
přístup tohoto business modelu k novým 
trhům a k novým průmyslovým odvětvím. 
Pokud bude svět i nadále potřebovat 
„klasické“ business modely, řada 
společností zahájí disruptivní inovace nebo 
posune business model tak, aby mohl 
využívat síťovou ekonomiku a umožňoval 
zachování a lepší využití zákazníků, 
zaměstnanců a investorů. 

2 2,6
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Proč je spoluvytváření  
(co-creation) nevyhnutelné?
Laurent Auguste / Megan 
Beck / Arnaud Mourot.
Setkávání.

Megan Beck 
společník, firma Open Matters

Digitální technologie jsou klíčovým 
faktorem pro rozvoj společného 
budování mezi podniky a jejich 

sítěmi.

Arnaud Mourot 
ředitel organizace Ashoka pro Evropu

V současné době již neexistuje 
žádný společenský problém, jenž 

by mohl být vyřešen jedinou 
kategorií zúčastněných osob – 
veřejnou správou, podnikateli 
nebo občanskou společností. 

Laurent Auguste 
ředitel pro inovace a trhy, Veolia

Stále složitější ekonomický 
rozvoj vyžaduje zcela nová 

setkávání a sdružování 
kompetencí, jež jsou zdrojem 

globálních řešení.

FÓRUM

PL ANETA Podzim  2016
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stranami, jež působí v daném regionu.
Arnaud Mourot: To je pravda, v současné době již 
neexistuje žádný společenský problém, jenž by 
mohl být vyřešen jedinou kategorií zúčastněných 
osob – veřejnou správou, podnikateli nebo 
občanskou společností. Oproti tomu spojení 
jednotlivých sil, inovace a pohotovost sociálních 
podnikatelů, schopnost pružně reagovat 
a mezinárodní sítě podniků, schopnost orgánů 
veřejné správy vymezovat a koordinovat, přinášejí 
daleko větší možnosti vyvíjet činnost než možnosti 
nabízené všemi jednotlivými stranami. Na pozadí 
makroekonomiky má společné budování vlastní 
kvality; umožňuje výměnu znalostí a je zdrojem 
inovací prostřednictvím setkávání různých přístupů, 
jazyků a kultur. 
Megan Beck: Nezapomínejme v této debatě na 
rozhodující úlohu digitálních technologií, která je 
podle mého názoru klíčovým faktorem pro vznik 
společného budování mezi podniky a jejich sítěmi, 
přestože tento vývoj také přináší sociálně-kulturní 
transformace. Digitální technologie snížily náklady 
na dodávky, zásobování, komunikaci a spolupráci. 
Dnes je již jednodušší nalézt správné partnery, 
komunikovat s nimi, zjišťovat, co mohou nabídnout, 
a spolupracovat s nimi.

A konkrétně, do jaké formy vyústí tento koncept 
společného budování? 
M. B.: Při definování toho, co mohou podniky a jejich 
partneři společně budovat, se většinou rozlišují 
čtyři kategorie prvků, které mohou být vytvářeny 

Proč má koncept společného budování stále rostoucí 
důležitost? Jaké jsou podle vašeho názoru sociálně-
-ekonomické tendence, které podporují vznik tohoto 
konceptu?
Laurent Auguste: Z hlediska ekonomického vývoje 
svět vstoupil do nové etapy, přičemž tento vývoj 
odhaluje systémovou povahu našich modelů 
a nutnost čelit vyšší míře složitosti. Tato situace volá 
po zcela nových setkáních a sdružování kompetencí, 
jež jsou zdrojem globálních řešení. Nedostatek 
zdrojů vyžaduje jejich vzájemné propojení. Například 
lepší využívání důlních zdrojů umožní jednak 
snížit množství spotřebované vody a energie a lépe 
zhodnotit těžené materiály. A stejně tak se objevují 
nová rozhraní mezi jednotlivými zúčastněnými 
stranami působícími na stejném území: města 
a průmyslová odvětví v některých případech soupeří, 
co se týče využívání zdrojů, zvláště pak vody. Pozitivní 
ale je, že se objevují nové příležitosti: odpad jedněch 
se stává zdrojem druhých. Tato vzájemná propojení 
a tyto spory ohledně využívání vyžadují vyšší míru 
spolupráce, aby bylo možné hospodařit s čím dál 
tím vzácnějšími společnými zdroji, jako je voda 
nebo vzácné zeminy, jednak v rámci jednotlivých 
podniků, jež budou nuceny opustit svůj běžný rámec 
činnosti, a dále v rámci podniků, regionů a občanské 
společnosti. Správně recyklovat znamená zohledňovat 
koncepci a životní cyklus jednotlivých výrobků. To 
pak umožňuje např. interakci mezi subjektem, který 
recykluje, autorem koncepce a případně i městem 
nebo obcí, která organizuje sběr odpadu. Sdílená 
ekonomika rovněž umožňuje prosazovat nové druhy 
spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými 

Odpad 
jedněch se 

stává zdrojem 
druhých. Tato 

vzájemná 
propojení a tyto 
spory ohledně 

využití vyžadují 
vyšší míru 

spolupráce, aby 
bylo možno 
hospodařit 

se stále 
vzácnějšími 
společnými 

zdroji.
Laurent Auguste

V globalizovaném a vysoce konkurenčním ekonomickém prostředí 
již podniky nemohou fungovat v uzavřeném cyklu. Aby si zachovaly 
konkurenceschopnost, musejí se otevřít zcela novým dynamikám 
partnerství, jež vytvářejí hodnoty. Tři specialisté se s námi podělili  
o svá stanoviska. 
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nebo sdíleny: předměty, služby, myšlenky a vztahy. 
V případě fyzických předmětů spoluvytváření 
odkazuje např. na podnik, který pozve své dodavatele 
nebo odběratele, aby spolupracovali na vývoji nebo 
na výrobě nového výrobku. Stejný princip platí i pro 
služby, kde účastníci sítě mohou nabízet výrobní 
prostředky, nebo dokonce přímo služby, což je třeba 
případ firmy Uber. Zde se opět setkáváme s logikou 
společného budování, založenou na nápadech 
z diskusních fór a hodnotících webů, jako jsou Yelp 
nebo TripAdvisor. Může ale mít i techničtější nebo 
specializovanější formu, a to pokud podniky hledají 
u externích zdrojů nová práva duševního vlastnictví. 
V případě společného budování založeném na 
vztazích podnik využívá v neposlední řadě i vztahů 
své sítě. 
L. A.: V případě společného budování existuje 
velká různorodost možných partnerů a častokrát 
je jich pro jeden a týž projekt třeba hned několik. 
My jsme například uzavřeli celosvětové partnerství 
se společností Danone s cílem pomoci jí splnit 
její environmentální cíle. Jako doplněk k tomuto 
svazku jsme si přáli navázat jiné partnerství, které 
sdružuje různé zainteresované subjekty. Společně 
se společnostmi Danone, Mars a Firmenich jsme 
se zapojili do iniciativy Livelihoods, abychom ve 
spolupráci s nevládními organizacemi podporovali 
udržitelné zemědělství, hospodaření s vodou 
a ochranu půdy. Dalším příkladem je naše 
partnerství se zajišťovnou Swiss Re se zaměřením 
na problematiku odolnosti měst, a zvláště pak 
na řízení povodňových rizik. Naše zkušenosti se 
správou a provozem infrastruktur pro zachycování 
dešťové vody doplňuje odbornost Swiss Re při 
vyčíslování ekonomického dopadu těchto událostí 
a při prognózování dalšího možného vývoje. 
Společně máme možnost fungovat jako most mezi 
soukromým sektorem, jenž nese hlavní ekonomická 
rizika, a městy, která spravují infrastruktury, 
a optimalizovat tak hledání vhodných řešení.
A. M.: Za sebe bych dodal, že i když může existovat 
nekonečné množství právních forem, důležité 
je vybudovat upřímnou, zcela rovnocennou 
platformu pro výměnu zkušeností a nastavit 
stejnou laťku pro podnik, sociálního podnikatele 
nebo ostatní partnery, i když se od sebe výrazně liší 
svou velikostí. Spoluvytváření, to nejsou společné 
podniky, poradenské firmy nebo subdodavatelé; je 

to skutečně strategický způsob inovace, což platí 
zvláště v případech, kde klasické business modely 
nefungují. Například Veolia dokáže bez problémů 
dodávat vodu v rozvinutých zemích lidem, kteří jsou 
schopni za ni zaplatit. Ale v případě velmi odlehlých 
míst bez tradičních sítí, kde žijí obyvatelé v tíživé 
životní situaci, kteří nemohou platit jako ostatní, je 
detailní znalost obyvatelstva, kterou mají sociální 
podnikatelé, nenahraditelná. To ostatně platí i pro 
obyvatele ve Francii, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Chtěli byste v rámci těchto četných aspektů 
spoluvytváření vyzdvihnout nějaký specifický bod?
M. B.: Mě pochopitelně obzvláště zajímá potenciál 
sítí. Podniky mohou využívat spoluvytváření k posílení 
svých svazků a vazeb na klíčové vnější sítě: zákazníky, 
dodavatele nebo společenství. V takovém případě 
obsah spoluvytváření závisí na zájmech a odbornosti 
sítě. Spoluvytváření má rovněž plné opodstatnění 
v případě, že podnik musí reagovat na rychlý vývoj 
situace. Například když síť Airbnb přizpůsobuje svoji 
nabídku v závislosti na poptávce ubytování v určitém 
letovisku, sleduje tím svůj vlastní zájem. Spoluvytváření 
sítí je skvělý nástroj, jak řídit složité problémy. 
L. A.: Za sebe bych chtěl zdůraznit odpovědnost 
soukromého sektoru při iniciování těchto nových 
dynamik. Jedním z příkladů této dynamiky 
spolupráce v rámci soukromého sektoru je spojení 
společností IBM a Veolie s cílem přinášet nová řešení 
pro zvýšení inteligence měst. Podniky, poháněné 
několika hybnými silami, mezi něž patří soutěživost, 
se musí napojit na města a obce a na ostatní 
zainteresované subjekty působící v daném regionu. 
Tyto inovativní podniky nabízející nová řešení jsou 
schopny se rychle transformovat, sdílet a propojovat 
zkušenosti na celosvětové úrovni. 
A. M.: Co se mě týče, chtěl bych říci, jakou 
důležitost přikládá Ashoka místnímu měřítku. 
Jakmile identifikujeme problém, který je nutno 
vyřešit, snažíme se vytvořit ekosystém, tj. jakousi 
místní koalici s cílem společně nalézt řešení, na 
něž by žádný ze zainteresovaných subjektů nemohl 
přijít sám. V rámci této sítě, kterou tvoří vzájemně 
se doplňující zainteresované subjekty, je třeba 
nalézt správnou rovnováhu a správné napětí, aby 
se zúčastněné strany mohly dohodnout a společně 
pracovat i přes částečně rozdílné zájmy, což platí 
hlavně pro územní měřítko.

Spoluvytváření 
má rovněž plné 
opodstatnění 
v případě, že 
podnik musí 
reagovat na 
rychlý vývoj 

situace. 
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sleduje tím svůj 
vlastní zájem.

Megan Beck 
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a kultur.

Arnaud Mourot

Nepředstavuje samotný princip partnerství 
zapojených do společného budování pro podniky 
určité riziko (např. ztrátu know-how)? 
M. B.: Pravda je, že spoluvytváření není pro podniky 
zcela bez rizik. Ztráta kontroly a riziko spojené 
s ochrannými známkami jsou dva faktory, které 
odrazují značný počet ředitelů podniků od byť jen 
mírného zvýšení propustnosti hranic jejich podniků, 
což by umožnilo externím subjektům, ať už se jedná 
o dodavatele, nebo zákazníky, hrát klíčovou roli. 
Nicméně existují výhody, které je možné získat pouze 
prostřednictvím společného budování. Vzhledem ke 
složitosti dnešních podniků, rozšiřování výrobkových 
řad, rostoucímu počtu divizí, zeměpisné poloze 
atd., se styl řízení „příkaz–kontrola“ prostě nedá 
zavést. Díky rychlému vývoji digitálních technologií 
a četným nástrojům interakce a společného 
budování, jež nabízejí všem bez rozdílu, může každý 
podnik nalézt možnost, jež mu nejlépe vyhovuje.
A. M.: Podle mého názoru největší riziko představuje 
neupřímnost v tom, co děláme. Protože pokud se 
za sledovaným cílem ve skutečnosti skrývá snaha 

zlepšit komunikaci a provádění toho, čemu se říká 
„social washing“, dříve nebo později to vypluje na 
povrch a následky se zákonitě vrátí jako bumerang. 
To platí pro všechny partnery bez rozdílu, ať již jsou 
to podniky, města a obce, nevládní organizace, nebo 
sociální podnikatelé. Pokud ale bereme závazek 
vážně, v případě k neúspěchu ztratíme přinejhorším 
trochu času a peněz, ale i tak se mnohému 
naučíme – od různých lidí, z nezvyklých prostředí, 
z neznámých modelů.
L. A.: Zásadním rizikem v souvislosti s hlubokými 
změnami, jimiž procházíme, je… zůstávat u starých 
modelů a nemoci se dále vyvíjet. Samozřejmě je 
třeba znát rozumnou míru, chránit své duševní 
vlastnictví, vědět, že pokaždé možná nevyhrajeme. 
Ale svět je v pohybu a kostky jsou vrženy. Již si 
nemůžeme počínat tak, jako kdybychom žili ve 
světě minulosti s neomezenými zdroji. Abychom 
změnili stávající paradigma, musíme se otevřít světu, 
vynalézat nové modely, stanovit si ambiciózní cíle 
a zkoušet nové věci s přesvědčením, že to povede 
k vytváření nové a výrazné hodnoty. n
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Fleur Casassus
projektová inženýrka pro 

energetiku
Valorec Services

Basilej, Švýcarsko

Odborná příprava
Fleur má inženýrský titul ze 

všeobecného strojírenství a je 
odbornice na inženýring inovací 

a životního prostředí. Mluví 
plynně německy a vystudovala 

strojírenství zaměřené na využití 
energií z obnovitelných zdrojů 

v Berlíně.

Zájem Fleur Casassus o životní prostředí plyne jak z osobního přesvědčení, tak 
i z volby pracovní kariéry. „Je to téma, jež utvářelo mé osobní přesvědčení, a proto 
jsem zvolila studium, které mi umožní věnovat se této problematice,“ říká tato 
šestadvacetiletá inženýrka. Není tedy divu, že po první pracovní zkušenosti v oblasti 
dálkového energetického managementu budov se rozhodla pro stáž ve společnosti 
Valorec Services, která se zabývá dodávkami energetických služeb pro průmyslové 
podniky. V této švýcarské dceřiné společnosti Veolie, do níž byla před rokem přidělena 
v rámci programu Pangeo, získala prestižní pracovní zařazení v oddělení projektového 
inženýrství. „V Basileji poskytujeme služby průmyslové zóně, v níž působí významné 
firmy působící v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, mezi něž patří 
i náš nejdůležitější zákazník, společnost Novartis1 ,“ vysvětluje Fleur. V útvaru, který se 
specializuje na dodávky energií a průmyslových médií (horká voda, pitná voda, voda 
potřebná pro výrobní proces, pára, stlačený vzduch…), se Fleur zabývá údržbou a řízením 
energetických systémů areálu. Mezi projektem na odstranění sítí a instalací kondenzační 
parní turbíny provádí kalkulaci nákladů a vypracovává nabídky, koordinuje subdodavatele 
a řídí provádění jednotlivých operací. „Kromě uplatnění technických znalostí si Fleur 
dokázala v práci najít své místo, neboť dokonale využila svých schopností v oblasti 
mezilidských vztahů, organizace a komunikace,“ oceňuje mladou inženýrku generální 
ředitel energetických služeb Marco Jemmi.
Ve stejné době Fleur působila ve funkci korespondentky ústředí Veolie, pro něž zpracovávala 
environmentální reporting firmy Valorec Services. To pro ni byla další příležitost získat širší 
znalosti o průřezových tématech a podrobně se seznámit s jejím managementem v této 
oblasti. Během posledních měsíců nabírá nový kurs. V závodě společnosti Pfitzer, který 
působí ve Fribourgu, začala Fleur pracovat na optimalizaci utilities a problematice obnovy 
vzduchu, jež je prioritní z hlediska hygieny a bezpečnosti práce. K plnění této smlouvy 
o poskytování služeb přistupuje s nadšením sobě vlastním, aniž by skrývala své ambice: 
„Vést celý projekt od začátku až do konce je velká příležitost, při níž mohu využít svoje 
zkušenosti z managementu,“ říká Fleur. n

1. V roce 2014 posílila společnost Valorec Services svoji spolupráci s největší světovou 
farmaceutickou firmou podpisem významné smlouvy, pokrývající kromě správy utilities v závodě 
v Basileji také dodávku technických a jiných služeb pro patnáct závodů v západní Evropě.

Výš
a dál 
Setkání se zaměstnanci Veolie po celém světě

Profese, se kterou se teprve 
musíme seznámit, a profese, 

která těží z toho, že je již známá. 
Fleur, projektová inženýrka pro 

energetiku, a ergonomka Jessie se 
snaží každá po svém o průřezový 

přístup k profesím.

PANGEO

PROGRAM
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Jessie Huynh si je velmi dobře vědoma toho, že ergonomie, což je profese, kterou vykonává 
s nadšením a zaujetím sobě vlastním, je ještě málo známá. A přitom si určitě zaslouží, abychom 
o ní věděli víc: „Při zkoumání vztahů mezi člověkem a jeho nástroji, metodami a pracovním 
prostředím se snažíme optimalizovat pohodlí pracovníků a jejich produktivitu,“ říká mladá 
výzkumnice s diplomem z kognitivní psychologie. Jessie pracuje šest let v oddělení Životní 
prostředí a Zdraví společnosti Veolia Výzkum a Inovace a zabývá se především uplatňováním této 
humanitní disciplíny v rozhraních člověk–stroj. „Tím, že stavím uživatele do středu procesu vývoje, 
dbám současně na to, aby následná aplikace byla užitečná, použitelná a přijatelná pro všechny, 
kdo s ní budou pracovat.“ Jakmile se Jessie stane členem projektového týmu, zabývá se důležitou 
činností – pozorováním a analýzou – s cílem formulovat pro každou etapu soubor doporučení. 
Vzhledem k tomu, že postupně působila v oblasti dopravy, energetiky a dnes i odpadového 
hospodářství, ví, že přítomnost v terénu je naprosto zásadní: „Pro uchopení každé problematiky 
jsem musela sledovat sběr a svoz domovního odpadu, pozorovat činnost třídírny nebo spalovny 
odpadů.“ Pokaždé musí vyhodnotit potřeby dělníků, omezující faktory jejich práce či jakým 
způsobem vnímají své okolní prostředí. A nakonec se ujistit, že přínosem inovace bude skutečně 
větší pohodlí i vyšší produktivita práce.
V tomto duchu byl také vyvinut I-sort3R, což je aplikace pro dálkově ovládané třídění odpadů 
z obalů. V současné době je tato metoda třídění pomocí dotykové obrazovky zavedena 
v průmyslovém měřítku. Uživatelé ji dokonale zvládají a pozitivně oceňují vývoj své profese. 
Z tohoto důvodu přikládá Jessie velkou důležitost doprovodným opatřením: „Pro moji profesi 
ergonoma to má zcela zásadní význam. Inovace, jakkoli skvěle koncipovaná a intuitivní, 
představuje změnu, jež se musí stát předmětem odborného zaškolení a následného monitoringu, 
aby bylo možné vyhodnotit její účinnost a případné dopady.“ Co se všeobecné známosti její profese 
v rámci skupiny týče, Jessie Hyunh má důvod k optimismu: ergonomický přístup je již od počátku 
začleňován do stále většího počtu výzkumných projektů. n

Jessie Huynh
ergonomka

Veolia Výzkum a Inovace (VERI)
Paříž a okolí, Francie
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V pondělí 29. srpna 2005 na úsvitu udeřil v Mexickém zálivu 
a na jižním pobřeží USA hurikán Katrina. Jeho následky byly 
katastrofální. Vyžádal si více než 1 800 obětí na životech a více 
než milión obyvatel bylo nuceno opustit své domovy. Od té doby 
město, které bylo dříve přezdívané „The Big Easy“, realizuje program 
odolnosti, díky němuž se stalo příkladem hodným následování 
 pro všechna velkoměsta 21. století.

New 
Orleans

Město  
po bouři…

ZKUŠENOSTI

se ocitl v epicentru běsnících živlů. Obrovské 
vlny o výšce více než 9 metrů zaplavily 
odvodňovací kanály a chatrné ochranné 
hráze. 80 % města se ocitlo pod vodou. 
Před zděšenými zraky zbytku světa se tisíce 
bezmocných obyvatel ocitly bez pitné vody, 
bez potravin a bez přístřeší. Místní úřady byly 

rozsahem katastrofy zcela zaskočeny.
Kromě obětí na životech způsobil hurikán 
i kolaps životně důležitých komunálních 
infrastruktur, protože přerušil veškeré 
dopravní, komunikační a zdravotní služby, 
dodávky elektrické energie a vody a vyřadil 
z provozu čistírny odpadních vod.
Město se dodneška úplně nevzpamatovalo 

New Orleans  

•••
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O co jde
> V souvislosti s živelními pohromami 
a vleklými problémy platí města 
vysokou ekonomickou a sociální daň.

Cíl
> Pomáhat městům s řešením sociálních, ekono-
mických a materiálních problémů.

Veolia řešení
> Partnerství s iniciativou 100 odolných měst 
(100 Resilient Cities) za účelem pomoci městům, 
jako je New Orleans, s posílením odolnosti jejich 
infrastruktur.  

New Orleans, 29 srpna 2005 se v důsledku běsnění hurikánu Katrina ocitlo 80 % města pod vodou a více než milión obyvatel musel opustit své domovy.
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z následků katastrofy, která způsobila škody 
za 150 miliard dolarů. Hurikán Katrina se tak 
stal nejdražší přírodní katastrofou v historii 
USA.

Odolná města
Nepřehledná situace, která vznikla v New 
Orleansu po úderu ničivého hurikánu 
Katrina, odhalila určité problémy, s nimiž se 
města v mnoha případech potýkají. Iniciativa 
100 odolných měst (100RC), u jejíhož zrodu 
stojí Rockefellerova nadace, rozlišuje dvě 
kategorie problémů. Zaprvé jsou to vleklé 
problémy, které oslabují městské struktury, 
jako je vysoká nezaměstnanost, nedostatek 
potravin a vody, kriminalita a neefektivní 
hromadná doprava. Do druhé kategorie 
pak patří náhlé a nepředvídatelné události 
typu zemětřesení, povodně, epidemie 
a teroristické útoky. Iniciativa 100RC 
vznikla v roce 2013, aby pomáhala městům 
po celém světě s řešením sociálních, 
ekonomických a materiálních problémů, 
které jsou průvodním jevem 21. století. 
Ve spolupráci s veřejným i soukromým 
sektorem, s vysokými školami, nevládními 
organizacemi a celosvětovou sítí měst 
(do níž patří například Chicago, Boston, 
Montreal, Paříž, Londýn, Singapur, Sydney, 
Kigali, Santiago, Te-jang a řada dalších), se 
tato globální platforma zasazuje o zvýšení 

ZKUŠENOSTI

Jaké práce jste zrealizovali  
od roku 2005?
Náš akční plán Resilient New Orle-
ans, který jsme zveřejnili u příležitosti  
10. výročí hurikánu Katrina, je význ-
amný milník mezi fází obnovy a eta-
pou budování odolnosti. V souvislo-
sti s blížícím se 300. výročím založení 
města, které oslavíme v roce 2018, se 
chceme připravit na strategické výzvy, 
kterým bude New Orleans čelit v příštích  
300 letech. Projekt přenosu rizik, který byl 
zahájen v rámci partnerské spolupráce 
s Veolií a Swiss Re, je součástí 41 opatření 
zakotvených v akčním plánu, z nichž  
70 % je již ve stadiu realizace. 

Co od tohoto projektu očekáváte?
Z vlastní zkušenosti víme, že čím déle trvá 
agónie po katastrofě, tím déle trvá, než se 
z ní město a jeho obyvatelé vzpamatují. 
Na základě analýzy rizik životně důležitých 
infrastruktur, jako jsou například vodo-
hospodářské sítě, identifikujeme dos-
tupné zdroje a vymýšlíme řešení, jak 
v předstihu reagovat na možné sociální 
a ekonomické důsledky či jak urychlit 

provedení potřebných opatření v případě 
takovýchto tragických událostí. Analýza 
projektu umožní, abychom zlepšili náš 
každodenní život a zároveň, stejně jako 
ostatní města na světě, zajistili potřebnou 
ochranu proti přírodním katastrofám.

Jakou úlohu hraje v tomto  
procesu soukromý sektor?
Jeho klíčová úloha v oblasti řízení služeb 
a  infrastruktur celé řady měst nám 
pomáhá při vývoji kvalitnějších služeb. 
Nic nepadá samo do klína. Město je 
složitý organismus, v němž má každý 
svoji úlohu, ať již je to obyvatelstvo, 
podniky, nebo orgány veřejné správy. 
Abych navázal na slova našeho starosty, 
nejefektivnější řešení, která byla zreali-
zována po úderu Katriny, jsou výsledkem 
spolupráce na jednotlivých úrovních 
správy za přispění nevládních organizací 
a soukromého sektoru.
Tento projekt je dobrým příkladem spo-
lupráce, jejímž cílem je předjímání prob-
lémů či jejich případné řešení. Pro měs-
to tak bude zajištěna lepší budoucnost 
a vyšší odolnost.

Jeff Hebert
radní New Orleansu odpovědný za odolnost města

Odolnost města je věcí nás všech
New Orleans byl jedním z prvních velkoměst, která se zapojila 
do projektu 100 Resilient Cities (RC100), který vznikl z iniciativy 
Rockefellerovy nadace. Jeff Hebert pohovořil o úsilí, které město 
vyvíjí, aby zvýšilo svoji odolnost, a o partnerstvích, která pomohou 
při jejím vybudování.   

„V případě našeho města znamená odolnost daleko více než 

budování ochranných hrází, které zadrží přívaly vody, nebo 

zakládání mokřadů, jež nás ochrání před bouřemi.

Především je třeba najít správnou rovnováhu mezi lidskými 

potřebami a životním prostředím kolem nás a přitom řešit 

vleklé problémy, jejichž příčinou je násilí, chudoba a nerovnost.“

•••

•••

Mitchell J. Landrieu
starosta New Orleansu
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Iniciativa 100 RC   
pro posílení odolnosti měst
V důsledku škod, jež napáchal hurikán Katrina v New Orleansu a hurikán Sandy v New Yorku, založila Rockefellerova nadace v roce 2013 
globální platformu pro vzájemnou pomoc a inovaci za účelem podpory procesu budování odolné a udržitelné urbanizace ve stu vybraných 
měst po celém světě. Cílem této diskusní platformy pro mezinárodní spolupráci je dosáhnout toho, aby 100 měst, která vybere nezávislá 
expertní komise, bylo schopno lépe čelit přírodním katastrofám a sociálním, ekonomickým a environmentálním tlakům, jejichž příčinou je 
příliš rychlá urbanizace. V srpnu 2015 zveřejnil New Orleans svůj program Resilient New Orleans, což je jedna z prvních globálních strategií 
zaměřených na zvýšení odolnosti měst. Tento program, vycházející z více než deseti let usilovných prací v oblasti územního plánování 
a prognózování budoucnosti města, nabízí odvážnou strategii a ambiciózní přístup, které ve spojení se společensky angažovanými partnery 
umožní snadnější přechod z etapy obnovy do stadia zvyšování odolnosti města na příštích 300 let.

•••

•••

„odolnosti měst“, tj. schopnosti místních 
společenství a systémů přežít, přizpůsobit  
se a dále se rozvíjet bez ohledu na 
přetrvávající problémy či hluboké krize, jimiž 
procházejí.

Odolnější 
infrastruktury
Společnost Veolia, která působí jako partner 
měst, se do projektu 100RC zapojila v roce 

2014. Nedávno spojila své síly se švýcarskou 
zajišťovnou Swiss Re a Rockefellerovou 
nadací, aby společně pomáhaly městům 
lépe porozumět rizikům, kterým jsou 
a budou vystaveny jejich životně důležité 
zdroje v důsledku změny klimatu. Na základě 
podpůrných studií mohou města vypracovat 
plány prevence pro předcházení katastrofám 
a nejrůznějším zátěžovým situacím, 
zvyšovat odolnost svých životně důležitých 
infrastruktur a urychlit hospodářskou 
obnovu po katastrofických událostech.

Nejdůležitější údaje
Prosinec 2013–květen 2016 Rekordně krátká 

doba, během níž byla vytvořena celosvětová síť 
měst, která se zapojila do projektu  

100 Resilient Cities
150 miliard dolarů, takový je odhad škod, které 

napáchal hurikán Katrina 
41 opatření, která jsou součástí akčního plánu 

Resilient New Orleans, kam byl zařazen 
i společný projekt Veolie a Swiss Re

Více než 14 000 nových pracovních míst   
na manažerských  pozicích, která byla od roku 2010 

vytvořena v oblasti vodohospodářství
(zdroj: NOLA/Resilient Strategy)

Prezident Barack Obama, který zavítal do New Orleansu 27. srpna 2015, při svém vystoupení v nově vybudovaném komunitním centru Andrew P. Sanchez 
Community, které bylo nedávno otevřeno v městské čtvrti Lower 9th Ward. (AP Photo/Andrew Harnik)
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New Orleans patří k městům, která testují 
tento systém odolných komunálních 
infrastruktur. Město především přijalo 
strategický plán, jenž nese název Resilient 
New Orleans. V rámci tohoto programu 
poskytují Veolia a Swiss Re městu nezbytnou 
podporu při zlepšování managementu 
jeho kritických zdrojů, a zvláště pak 
komunálních vodovodních a kanalizačních 
sítí, aby usnadnily jejich obnovu a sanaci po 
katastrofě.

Více než dvacetiletá 
spolupráce
V případě Veolie je tato společná iniciativa 
pokračováním partnerské spolupráce s New 
Orleansem, která trvá již více než dvacet 
let. Veolia totiž provozuje od roku 1992 dvě 
zdejší čistírny odpadních vod z pověření 
skupiny S&WB (Sewerage&Water Board). 
Pracovní týmy Veolie, které působí přímo 
v regionu, byly v první linii při vyhodnocování 
škod, které hurikán Katrina napáchal před 
katastrofou, během ní a poté, co udeřil 
s plnou silou. Svého náročného úkolu se 
zhostili se ctí, protože pracovali dnem i nocí, 
aby opětovně zprovoznili čistírny odpadních 
vod v šibeniční lhůtě 60 dnů stanovené 
Agenturou pro ochranu životního prostředí 
EPA (Environmental Protection Agency). 

Veolia rovněž zajišťuje správu a provoz 
čistíren odpadních vod v několika sousedních 
obcích a poskytuje environmentální služby 
místním podnikům.
„Jsme opravdu rádi, že můžeme pokračovat 
v partnerské spolupráci se společností 
Veolia, díky níž jsme se stali uznávaným 
poskytovatelem environmentálních 
služeb pro obyvatelstvo New Orleansu 
a dosáhli konkrétních výsledků ve prospěch 

ZKUŠENOSTI

„Poprvé za dobu existence naší společnosti jsme se nespokojili 
s tím, že městu, kde došlo k traumatické události, poskytneme 
finanční pomoc v podobě šeku. Tentokrát jsme se rozhodli 
pro spolupráci s Veolií, abychom společně našli způsob, jak 
co nerychleji opětovně zprovoznit infrastruktury narušené 
katastrofou.“

Ivo Menzinger
ředitel pro globální partnerství, Swiss Re

•••

Jak se vyvíjí partnerství Veolie s Rockefellerovou nadací 
a Swiss Re? Na jakých projektech nyní pracujete?
Veolia je jedním z nejaktivnějších partnerů iniciativy 100 Resilient Cities, 
kterou podporuje Rockefellerova nadace. Naše skupina nabízí celou řadou 
řešení městům, jež se rozhodla pro budování své odolnosti vůči zátěžovým 
situacím a vleklým problémům, které je sužují. Součástí naší koncepce 
zvyšování odolnosti měst je zlepšování a rozvoj víceúčelových infrastruktur, 
dostupnost základních služeb, územní plánování, kvalitnější zdravotnictví 

a posilování sociální soudržnosti…
Veolia a Swiss Re vyvinuly pod záštitou Rockefellerovy nadace společný přístup pro posuzování 
rizik a předkládání dlouhodobých strategických plánů. Cílem je zvýšení přitažlivosti měst. 
Pilotní projekt, který v současné době realizujeme v New Orleansu, umožní dokončení 
společné metodiky a již nyní potvrzuje komplementaritu odborností našich dvou skupin. 
Souběžně pokračují jednání s několika dalšími městy, která se zapojila do projektu 100RC, 
ohledně možného využití této metodiky v souvislosti s jejich výzvami v oblasti odolnosti.

Christine Rodwell 
viceprezidentka pro Business Development Cities

Ředitelství Veolie pro inovace a trhy

našeho společenství,“ zdůrazňuje Cedric S. 
Grant, výkonný ředitel společnosti S&WB. 
Partnerství Veolie a New Orleansu se dočkalo 
řady ocenění a v roce 2011 získalo „Cenu za 
infrastruktury“, kterou mu udělila nezávislá 
nezisková organizace Národní rada pro 
partnerství veřejného a soukromého sektoru 
jako výraz ocenění práce vykonané v oblasti 
ochrany veřejného zdraví a životního 
prostředí. n
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Velín čistírny odpadních vod v New Orleansu (Eastbank)

Čístírna odpadních vod   
v New Orleansu (Westbank)

Rok 2011 – Výstavba 
čistírny odpadních vod  
v New Orleansu (Eastbank)

„Veolia sehrála klíčovou roli při realizaci strategického 
projektu odolnosti, protože v čistírně odpadních vod 
v Eastbank vybudovala generátor o výkonu 4 MW. Veolia 
zajišťuje jeho provoz a údržbu, aby i v případě, že by jiný 
hurikán zničil elektrický systém čistírny, byl generátor 
schopen i nadále zajišťovat dodávky elektřiny, kterou 
potřebujeme pro provoz tohoto zařízení.“

Joseph Becker
generální ředitel společnosti S&WB 
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Aby snížil svoji environmentální stopu, rozhodl se nizozemský 
výrobce pro zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve svých 
domácích spotřebičích. Tyto výrobky jsou výsledkem spolupráce 
se společností Veolia.

sko
Firma Philips podstatně zvyšuje 
podíl recyklovaných plastů ve 
svých domácích spotřebičích

V rámci svého 
pětiletého programu 
udržitelného rozvoje (2016–2020), který nese 
název „Kvalita života a udržitelná planeta“, 
hodlá firma Philips recyklovat 90 % svých 
vlastních provozních odpadů a rovněž 
odpady generované v rámci dodavatelského 
řetězce. Na počátku spolupráce se společností 
Veolia byl záměr tohoto nizozemského 
výrobce zvýšit podíl recyklovaných materiálů 
v domácích spotřebičích z jeho produkce. Díky 

akvizici nizozemské společnosti AKG se Veolia 
stala evropským leaderem v oblasti recyklace 
a výroby polypropylenu, což je plast, který 
představuje jednu z klíčových surovin pro toto 
průmyslové odvětví.

Využití 
polypropylenu ve 
vysavačích
Veolia a Philips začaly na tomto projektu 
pracovat v roce 2010. Prvním spotřebičem, 

který je výsledkem této spolupráce, je 
vysavač. Veolia vyvinula pro potřeby Philipsu 
materiál získávaný recyklací schránek 
akumulačních baterií. První zkoušky proběhly 
úspěšně. „Rozjezd byl pomalý. Nejprve jsme 
přidávali malá množství recyklovaného plastu 
a postupně jsme jeho podíl zvyšovali,“ říká 
Frank Richters, který má u Veolie Nizozemsko 
na starosti prodej polymerů. Dnes tento 
vysavač obsahuje 1,5 kg recyklovaného 
polypropylenu a tento podíl by se měl časem 
zvýšit až na 2 kg. 
Nahrazení prvotních plastů recyklovaným •••

ZKUŠENOSTI

Nizozem
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O co jde
> Snížit ekologickou stopu domácích 
spotřebičů Philips a upřednostňovat 
koncept kruhové ekonomiky. 

Cíl
> Zvýšit na maximální možnou míru podíl recyklo-
vaných polymerů v domácích spotřebičích.

Veolia řešení
> Zapojit se do navrhování, vývoje a ekodesignu 
výrobků již v přípravné fázi. Dodávat firmě Philips 
recyklované plasty splňující vysoce náročné tech-
nické specifikace. Zajistit stabilní dodávky z hlediska 
množství a kvality.

Společnost AKG zajišťuje dodávky vysoce kvalitního polypropylenového granulátu využívaného pro výrobu plastů. Tento granulát se vyrábí z obchodního, průmyslo-
vého a domovního odpadu (který představuje 90 % zpracovávaných surovin) a z odpadů od výrobců plastových výrobků.
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materiálem je zdánlivě jednoduché, ale 
opak je pravdou. Vývojáři totiž musejí 
vyřešit dva zásadní problémy, a to odolnost 
materiálů vyrobených z druhotných surovin 
proti nárazům, což je v případě vysavače, 
který je vystaven velkému mechanickému 
namáhání, zvláště důležitý aspekt, a barevné 
provedení druhotných plastů. Proto následují 
iterativní cykly procesu vývoje, abychom 
dosáhli co nejlepšího výsledku. „Neustále 
nasloucháme požadavkům pracovníků 
firmy Philips, abychom pochopili jejich 
potřeby a požadované technické specifikace. 
Složení vyvinutého materiálu postupně 
zdokonalujeme v rámci iterativního procesu, 
na němž se podílí i náš odběratel, dokud nový 
materiál nesplňuje účel konečného použití. 
Tento postup uplatňujeme u každého nového 
výrobku,“ vysvětluje Hildagarde McCarville, 
ředitelka Veolie Nizozemsko. „Vše je založeno 
na vzájemné důvěře.“

Nežádoucí pachy 
a barevné provedení
I v případě, že vlastnosti materiálu splňují 
technické specifikace Philipsu, proces 
vývoje není zdaleka u konce. Zbývá 
zvládnout etapu výroby. Výrobci jsou totiž 
zvyklí pracovat s originálními polymery 
a využívání recyklovaných plastů jim 
občas činí potíže. Přítomnost byť malého 
množství zbytkových nečistot může být 
příčinou nežádoucích pachů vznikajících při 

Eelco Smit
ředitel firmy Philips  

pro udržitelný rozvoj

„Veolii zapojujeme do našich procesů 
inovace s velmi velkým předstihem.“

Základem všech našich opatření je 
udržitelnost. Hlavním úkolem našich 
výrobků je zlepšování kvality života lidí, 
ale při jejich vývoji se rovněž snažíme 
co nejvíce minimalizovat jejich dopad 
na životní prostředí. Proto chceme 
zvýšit zastoupení recyklovaných 
plastů, což je hlavní cíl našeho 
programu udržitelnosti. Velmi si vážíme 
partnerství s takovými společnostmi, 
jako je Veolia. Naše partnery zapojujeme 
do inovačních procesů již ve velmi 
raném stadiu vývoje, v rámci spolupráce 
začleňujeme pracovníky partnerských 
organizací do našich týmů, abychom 
měli jistotu, že naše výrobky jsou 
skutečně navrženy tak, aby umožňovaly 
maximální využití recyklovaných 
plastů. Všechna tato opatření nám 
v budoucnosti umožní využívat 
recyklované materiály v ještě větší míře 
než doposud.

tváření dílců, což dělníkům znepříjemňuje 
práci. Proto je nutno najít technická řešení 
pro snížení těchto nežádoucích zápachů 
a potenciálních rizik, která jsou s nimi 
spojená. Další problém spočívá v tom, že 
tyto nečistoty jsou často okem patrné 

•••

ZKUŠENOSTI

Výrobní závod ve Vroomshoopu funguje jako 
středisko excelence Veolie, které se specializuje 
na recyklaci, přípravu a výrobu polypropylenu. 
Laboratoř tohoto špičkového pracoviště, která 
je vybavená nejmodernějšími technologiemi, 
je schopná poskytovat komplexní analýzy pro 
jednotlivé etapy výrobního procesu. K tomu je 
třeba ještě připočítat vysoké odborné kompetence 
v oblasti vývoje konkrétního chemického složení 
a využití nejmodernějších technologií separace.

Zajištění stabilních dodávek
Pokud recyklovaný plast splňuje potřeby Philipsu, dodavatel recyklovaných materiálů musí vyřešit ještě dvě otázky zásadního významu: 
zajistit stabilní kvalitu dodávaného plastu a pravidelnost dodávek. Jenomže přísun zdrojů je nepravidelný. Lidé se například více zbavují 
předmětů určených k recyklaci v období vánočních svátků či v létě, kdy mají na třídění čas. Během sportovních událostí typu Euro 2012 měl 
masový nákup nejmodernějších televizorů za důsledek zvýšenou potřebu likvidace vysloužilých televizních přijímačů a jejich následné 
recyklace. Využitelné plasty získané z tříděného odpadu jsou zpracovány na drť v podobě vloček a takto vzniklý granulát prochází následnou 
tepelnou úpravou, aby mohl být opětovně použit. Jenomže není granulát jako granulát a ne všechny vločky jsou vhodné pro další použití. 
Proto je třeba nejprve specifikovat potřebnou kvalitu a vlastnosti drti před jejím smísením s plasty odlišné kvality a s původními polymery. 
„Kvalitu druhotné suroviny měříme na vstupu i na výstupu,“ říká Frank Richters, který má u Veolie Nizozemsko na starosti prodej polymerů. 
Výsledek je přesvědčivý: recyklované plasty Veolie jsou vyhlášené svojí neměnnou kvalitou.
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na výsledném druhotném materiálu, což 
znemožňuje používání některých barevných 
odstínů, jako je například černá nebo bílá. 
Proto je důležité zvolit barvy, které jsou 
kompatibilní s recyklovanými polymery, a to 
již na samém počátku vývoje výrobku. Proto 
vývoj spotřebičů, v nichž jsou zastoupeny 
recyklované plasty, není pouze záležitostí 
vývojářů. Do procesu vývoje jsou od počátku 

zapojeni i odborníci na problematiku 
marketingu. Přes tyto obtíže spatřily světlo 
světa již tři generace vysavačů s obsahem 
recyklovaných plastů a čtvrtá generace je 
právě uváděna na trh. V současné době 
probíhá testování kávovaru, přičemž testy se 
týkají pouze materiálů, které nepřicházejí do 
styku s vodou či s kávou. Získání specifického 
schválení pro recyklované plasty přicházející 

do styku s potravinami je totiž velmi obtížné. 
Stejná omezení platí i pro lékařské přístroje, 
zdravotnické prostředky a hračky.
V současnosti je vyvíjeno řešení spočívající 
v možnosti využití plastových odpadů 
z domácích spotřebičů Philips či jiných 
značek pro výrobu recyklovaných plastů. 
Velmi elegantní způsob, jak dosáhnout 
uzavřeného výrobního cyklu. n
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V Mexiku spojili své síly Veolia a mladí společensky 
prospěšní podnikatelé za účelem vývoje 
inovativních řešení v oblasti vodohospodářství. 
Výsledkem této spolupráce je originální přístup, 
který vzbudil naprostou senzaci.

Mex
ico

Slibný podnikatelský  
ekosystém 

ZKUŠENOSTI

V Mexiku, kde přístup k  vodě 
představuje závažný problém, si nápad vyrábět 
vodu ze vzduchu zaslouží obzvláštní pozornost. 
Jenomže po devíti letech neúnavného úsilí 
nabyli vynalézaví průkopníci této inovační 
technologie Miguel Beltrán a David Núñez 
dojmu, že konkrétní realizace jejich projektu 
vázne. Neměli žádný prototyp, který by prokázal 
proveditelnost jejich řešení, chyběly jim finance 
i potřebná podpora… Stručně řečeno, začali 
ztrácet podstatnou složku úspěchu – víru 
v sebe.
O rok později bylo jejich zařízení „Commun 
Element“,  které je schopné vyrábět  

5 000 litrů vody denně z atmosférické vlhkosti, 
připraveno k  realizaci výrobních testů. 
Jejich nízkonákladová a  nízkoenergetická 
technologie, která je využitelná i v prostředí se 
suchým klimatem, rovněž vzbudila pozornost 
sponzorů a potenciálních partnerů.
Pro Miguela a  Davida byla potřebným 
impulzem výzva k předkládání návrhů, s níž 
přišla iniciativa SenseCube Mexiko. Tento 
inkubátor, který se věnuje problematice 
přístupu k vodě v městském prostředí, vznikl 
z popudu Veolie, jež navázala partnerskou 
spolupráci s  organizacemi sociálních 
podnikatelů MakeSense Mexiko, CO- a Ashoka 

a rovněž s operátorem Sacmex, který zajišťuje 
vodohospodářské služby pro hlavní město 
Mexiko, a s Laboratoří pro město (Laboratorio 
para la Ciudad). Iniciativa SenseCube Mexiko, 
která vznikla v roce 2014, sdružuje širokou 
obec odborníků, podniků, zájmových skupin 
a občanských sdružení a jejím cílem je pomáhat 
nadějným podnikatelům s  vytvářením 
a  rozvojem obchodních modelů se silným 
sociálním a  environmentálním dopadem. 
SenseCube Mexiko je součástí celosvětové 
inovační iniciativy Pop Up, která vznikla 
z  popudu Veolie a  do níž se zapojila i  tři 
francouzská města. •••
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O co jde
> Řada mexických regionů trpí ne-
dostatkem vody a více než 10 miliónů 
obyvatel této země nemá přístup 
k pitné vodě.

Cíl
> Identifikovat a prosazovat inovativní řešení za úče-
lem vyřešení problémů spojených s přístupem k vodě.

Veolia řešení
> Vytvořit ve spolupráci s hlavním městem Mexika 
za účasti operátora vodohospodářských služeb 
Sacmex, jeho laboratoře Laboratorio para la Ciudad 
a dalších sociálních partnerů inkubátor sociálního 
podnikání, který bude schopen podpořit inovativní 
řešení předkládaná mladými talenty a začínajícími 
podniky.

Mexiko: Předkladatelé druhé generace projektů #AguaUrbana v pilné práci: Peter Aronson (projekt Biluu), Jeremy Tormos (projekt Jalshare) a Paulina Zanela (projekt 
Water4Happiness). SenseCube Mexiko funguje jako akcelerátor programů začínajících start-up podniků, zaměřených na společensky prospěšné podnikání.
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s  jednotlivými projekty formou simulace. 
„Tím však interakce mezi podnikateli zdaleka 
nekončí,“ říká María Fernanda Ramírez Castillo, 
ředitelka SenseCube Mexiko. „Zůstáváme 
s  nimi v  úzkém spojení, informujeme je 
o nových příležitostech a kontaktujeme je 
s potenciálními partnery. Rovněž se stávají 
členy rozsáhlého podnikatelského ekosystému, 
který v současné době vytváříme ve spolupráci 
s obyvatelstvem a s celou řadou organizací, 
přičemž naším společným cílem je předkládání 
návrhů, které vyřeší problémy související 
s  komunálním vodohospodářstvím. Tento 
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a doprovodné akce, jako například umělecká 
vystoupení nebo koncerty. Společenství tak 
ožívá, roste a otevírá se světu.

Účinný urychlovací 
faktor navazování 
vztahů
Celý program uzavírá předváděcí den „Demo 
Day“, během něhož jsou investoři, potenciální 
odběratelé i ostatní členové iniciativy seznámeni 

ZKUŠENOSTI

Mentoři a pracovní 
meetingy „bojového 
komanda“
Zařízení „Common Element“ je jedním 
z prvních šesti projektů, které byly vybrány 
ze šedesáti návrhů předložených v roce 2015 
u  příležitosti prvního zasedání iniciativy 
SenseCube. Díky velkému zviditelnění tohoto 
prvního „kola“, na něž reagovalo více než 
500 000 uživatelů sociálních sítí a o němž 
informovalo třicet tiskových zpráv, se věci daly 
do pohybu. V rámci druhé výzvy bylo vybráno 
dalších šest projektů a během léta proběhla 
třetí výzva k předkládání návrhů. 
Základem šestiměsíčního akceleračního 

Nejdůležitější údaje
První výzva SenseCube k předkládání návrhů:

více než 60 předložených projektů 
32 akcí  

500 000 osob informovaných prostřednictvím 
sociálních sítí

•••

programu SenseCube Mexiko je individuální 
odborné posouzení rámce a cílů jednotlivých 
projektů. Po uplynutí prvního měsíce, 
kdy jsou stanoveny úkoly a  plán, jsou 
podnikatelé představeni členské základně 
SenseCube Mexiko u příležitosti zasedání 
„SenseMorning“. Poté, co získají souhlas 
mentorů, se podnikatelé účastní intenzivních 
pracovních meetingů „bojového komanda“.  
Aby mohl z jejich návrhu vzniknout prototyp, 
je nutno mimo jiné upřesnit i obchodní model 
a podpořit plán digitální komunikace. Konají se 
nejrůznější konference, přednášky, workshopy •••
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Jak využít hravost a soutěživost
Na druhém zasedání iniciativy SenseCube se dostalo zvláštní pozornosti projektu JalShare, s nímž přišel předkladatel francouzsko-
nikaragujského původu Jeremy Tormos Espinoza. Cílem jeho projektu je vzbudit zájem široké veřejnosti o šetření vodou prostřednictvím 
soutěžní hry. Spotřebitelé, kterým se podaří v rámci soutěžního klání, v němž změří své síly s přáteli, snížit hravou formou svoji spotřebu 
vody, obdrží zdarma aplikaci z jeho autorské dílny. Toto řešení vzbudilo mimořádný zájem Veolie a Sacmexu, které otestují schopnost 
aplikace zvýšit povědomí spotřebitelů a motivovat je k ochraně „Jal“ („voda“ve spisovné hindštině). Možná se tak podaří splnit Jeremyho 
vroucné přání: obnovit celosvětovou rovnováhu mezi nedostatkem vody a plýtváním vodou.

•••

Mexiko:  Členové týmu SenseCube Mexiko: ředitelka María Fernanda Ramírez Castillo, konzultantka Claire Perez Tejedor a koordinátor David Araiza

Nové perspektivy Veolie
Prostřednictvím iniciativy SenseCube Mexiko může Veolia navazovat kontakty s inovativními podnikateli. Mohla by tak vzniknout nová 
partnerství a originální, vysoce efektivní řešení, kterých by skupina Veolia mohla využít v rámci nově vznikajících projektů nebo začínajících fi-
rem typu start-up. „Naše iniciativa rovněž ovlivňuje veřejné mínění,“ říká María Fernanda Ramírez Castillo, ředitelka SenseCube Mexiko. „Veo-
lia tak konkretizuje svůj závazek občansky a sociálně odpovědného podniku prosazovat inovace, které budou schopny řešit nedostatek vody 
ve městě.“ Toto partnerství zcela nového typu ještě více posílilo vztahy Veolie a Sacmexu, jež trvají již více než dvacet let. „Naši odběratelé 
nás již nepovažují za pouhého poskytovatele služeb,“ vysvětluje Sarita Mazuera, ředitelka aktivity Vodohospodářství Veolie Mexiko. „Oceňují 
i naše odborné zkušenosti v oblasti sociálně odpovědného managementu a naši schopnost vytvářet přidanou hodnotu v celé řadě oblastí.“

podnikatelský ekosystém může být ostatně 
přínosný i pro naše spoluzakladatele.“
Zatímco probíhá další výzva k předkládání 
projektů, SenseCube Mexiko a  jeho 
spoluzakladatelé se snaží posílit vliv 
a  zviditelnění iniciativy, rozšířit její pole 
působnosti a  zapojit do programu další 

subjekty – vysoké školy, ale i  banky, které 
mohou poskytnout počáteční kapitál i cenné 
rady v oblasti financí.
Prioritou Veolie je posílení vzájemných vazeb 
mezi jejími zaměstnanci a tímto ekosystémem 
sdružujícím inovátory a podnikatele s cílem 
podpory vzniku nových konceptů. Tímto 

způsobem hodlá skupina Veolia podpořit 
dynamický proces spoluvytváření hodnot, 
jehož inspirací je stále silnější tok nových, 
neotřelých nápadů. n
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Globalizace, digitalizace, stále rychlejší 
inovace – všechny tyto procesy zásadně 

proměňují podobu ekonomiky. Právě 
proto se pro firmy stává nevyhnutelnou 

vzájemná spolupráce.

SPOLEČNÝMISILAMI
PRO EKONOMICKÝ

RŮST
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ODPOVĚDNOST

•••

Pierre Brunet

odpovědný pracovník Veolie pro partnerství s IBM

„Díky spolupráci jsme schopni vyvíjet řešení, 
která by žádný z partnerů nemohl vyvinout 
sám.“

Co bylo impulzem pro vaši spolupráci s IBM?
O spolupráci jsme začali přemýšlet již v roce 2011 – důvodem bylo, že 
IBM má odborné kompetence, které nám chybí. Výběrové řízení na 
poskytování služeb pro aglomeraci města Lyon bylo příležitostí k tomu, 
abychom společně s IBM připravili inovativní nabídku „Smart Water“. 
To byl počátek našeho partnerství. 

V čem spočívá přínos obou stran?
IBM se specializuje na integraci údajů, jejich zpracování a doplňování, 
my přicházíme se znalostmi v oboru vodovodních a kanalizačních 
služeb. To nám umožňuje nabízet efektivnější služby. Podobná řešení, 
jako je „Smart Water“, jsme již v minulosti měli příležitost zavést ve 
společnosti VEDIF (oblast Île-de-France), v Šanghaji a v Praze, ale vždy 
šlo o projekty šité přímo na míru, které nelze snadno přenést do jiných 
podmínek. Společně s IBM nyní vytváříme průmyslové systémy, které 
lze replikovat. Díky spolupráci jsme schopni vyvíjet inovativní řešení, 
která by žádný z partnerů nemohl vyvinout sám. Společnost IBM se 
o systém „Smart Water“ zajímala již dříve, avšak neměla potřebné 
odborné znalosti, aby mohla uspokojit očekávání klientů.

Jak bude vaše partnerství pokračovat?
Spolupráci s IBM hodláme prohlubovat, a to ve dvou směrech. Jednak 
společně optimalizujeme vyvinutý systém, abychom jej vybavili novými 
funkcemi reagujícími na potřeby zákazníků, a dále tento inovativní 
systém využíváme k vytváření nových obchodních příležitostí a ke 
zvyšování provozní efektivity, a to jak ve Francii, tak v zahraničí.

pokračování na s. 46

Již dávno neplatí, 
že si firmy vystačí jen s klasickými 
dodavatelsko-odběratelskými 
vztahy. Rozvíjejí se nové 
formy partnerství a kreativní 
spolupráce, jež přinášejí 
prospěch oběma partnerům: 
ti tak mohou rozšířit nabídku 
a proniknout na nové trhy. 
Veolia se například v roce 2014 
spojila s IBM, aby s pomocí této 
firmy vyvinula řešení „Smart 
Water“ (inteligentní řízení 
vodovodních a kanalizačních 
služeb ve městech). Tento 
systém shromažďuje externí 
i interní údaje (předpověď počasí, 
stav dopravy, údržba, údaje 
o zákazníkovi, hodnoty naměřené 
čidly atd.), vzájemně je propojuje, 
graficky znázorňuje a analyzuje, 
aby z nich bylo možné získat 
potřebné informace a co nejlépe 
na ně reagovat. Konečným 
cílem je samozřejmě zlepšení 
kvality služeb a vyšší provozní 
výkon. Veolia toto inovativní 
technologické řešení zahrnula 
do nabídek, s nimiž uspěla při 
výběrových řízeních ve Francii 
(lyonská aglomerace a město 
Lille), ale také v anglickém 
městě Tidworth, a dále je hodlá 
v širokém měřítku prosazovat 
i u dalších zákazníků po celém 

světě. Pierre Brunet, jenž je 
odpovědný za partnerství Veolie 
s IBM, k této technologii, zatím 
fungující v oblasti vodovodních 
a kanalizačních služeb, dodává: 
„Naše řešení chceme rozšířit 
také na sítě dálkového tepla a na 
další komunální služby v rámci 
inteligentního města.“

Otázka  
důvěry
Při uzavírání partnerství mezi 
velkými společnostmi je třeba 
mít na zřeteli nejen technická, 
ale také obchodní, právní 
a organizační hlediska. Proto má 
zásadní význam vztah založený 
na důvěře. Vůle ke spolupráci 
musí být silná, ať už jde o činnost 
společných pracovních týmů, či 
přípravu právního rámce, který 
bude vymezovat odpovědnost 
každého účastníka. Například 
v rámci spolupráce mezi Veolií 
a kolumbijskou společností 
EPM byla vytvořena pracovní 
skupina složená ze zaměstnanců 
obou firem, která je schopna 
sestavit podnikatelský záměr 
a nabídnout zákazníkům nové 
služby. Partnerství mezi Veolií 
a IBM zase spočívá na týmu, 

Pro Veolii je spolupráce s dalšími firmami významným prostředkem 
pro stimulaci růstu. Skupina proto přichází s novými ekonomickými 
modely a originálními typy smluv se zákazníky a partnery. Vyhledává 
přitom takové odborné kompetence, které budou vhodným doplňkem 
její vlastní činnosti, a umožní tak lépe využívat nových příležitostí.
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Ramón Rebuelta

ředitel Veolie  
pro Latinskou Ameriku

„Spojení s EPM pro nás znamená 
velkou časovou úsporu.“

Co bylo důvodem pro partnerství se společností EPM?
EPM je obří společnost se sídlem v kolumbijském Medellínu, 
poskytující služby v  oblasti vodního a  odpadového 
hospodářství, energetiky a telekomunikací. Donedávna 
jsme ji vnímali jako konkurenta. Zároveň se Veolia v Latinské 
Americe již delší dobu snažila o rozvoj řešení zaměřených na 
energetickou účinnost. Měla přitom výhodnou pozici díky 
kolegům ze Španělska a Portugalska, kteří byli pro případnou 
spolupráci jazykově vybaveni. Protože ale energetika 
byla v tomto regionu silně dotovaným sektorem, nebylo 
zvyšování energetických úspor nijak rentabilní. Nedávno se 
však situace v několika zemích Latinské Ameriky změnila 
a průmysloví aktéři se začínají o tuto otázku zajímat. A to 
byla ta pravá chvíle pro nás. Zjistili jsme zároveň, že i EPM 
se zajímá o projekty zaměřené na energetickou účinnost. 
Proč tedy nespojit své síly?

Jak tato spolupráce probíhá?
Je součástí širší dohody o spolupráci mezi francouzským 
Ministerstvem zahraničních věcí a jeho kolumbijským 
protějškem. Partnerství s EPM jsme uzavřeli před rokem, 
u  příležitosti návštěvy francouzského ministerského 
předsedy Manuela Vallse v Kolumbii. Jeho hlavním cílem je 
rozvíjet společně koordinovanou činnost. Za tímto účelem 
jsme vytvořili pracovní skupinu, v níž působí zaměstnanci 
EPM i Veolie. V  první fázi se spolupráce zaměřuje na 
obchodní činnost – hodláme navázat kontakty s  co 
největším počtem zákazníků a vypracovat podnikatelský 
záměr pro Kolumbii, ale také pro Mexiko – zemi, která je pro 
EPM strategická a v níž je cena energie vysoká.

Proč je spolupráce nezbytná?
Veolia sice podmínky v Kolumbii i Mexiku dobře zná, ale 
to nestačí – potřebujeme získat přístup k zákazníkům 
a především jejich důvěru. Protože v těchto zemích nejsme 
nováčci, určité jméno jsme si již vybudovali. Ale začínat od 
nuly je vždy složité. Spojení s EPM pro nás znamená velkou 
časovou úsporu – podpis prvních smluv by tedy na sebe 
neměl nechat dlouho čekat.

„Při uzavírání partnerství mezi velkými společnostmi je třeba mít 
na zřeteli nejen technická, ale také obchodní, právní a organizační 
hlediska. Proto má zásadní význam vztah založený na důvěře.“

Veolia zahrnula technologické řešení „Smart Water“ do nabídek, s nimiž uspěla při 
výběrových řízeních v  lyonské aglomeraci  (foto nahoře) a  metropolitní oblasti Lille  
(foto uprostřed), ale také ve městě Tidworth (foto dole).



PL ANETA Podzim  2016

46
/4

7

ODPOVĚDNOST

jejž tvoří pět pracovníků z každé 
firmy. Ti mají za úkol navrhovat 
a optimalizovat společně 
vyvinutou technologii „Smart 
Water“.
„Chceme nejen reagovat na 
měnící se požadavky, ale zároveň 
tyto změny pomocí počítačových 
simulací předvídat,“ dodává 
Pierre Brunet. Propojením našich 
znalostí oboru s know-how 
IBM v oblasti zpracování dat 
dokážeme vytvořit algoritmy, 
díky nimž budeme proaktivnější.“ 
Žádný z obou partnerů by přitom 
nebyl schopen takovéto řešení 
vyvinout sám.
V Japonsku spolupracuje 
Veolia se společností Takeei 
formou paralelní účasti ve 
dvou dalších společnostech: 
Veolia má většinový podíl ve 
společnosti, jež zajišťuje provoz, 
a Takeei kontroluje vlastníka 
kapitálu. „Takeei nese finanční 
riziko, zatímco provoz zajišťuje 
společnost kontrolovaná 
Veolií, která nese provozní 
rizika,“ vysvětluje Christophe 
Maquet, provozní ředitel pro 
energetiku v japonské Veolii. 
„Role obou partnerů jsou 
vymezeny v závislosti na tom, 
jak vysokou přidanou hodnotu 
každý z nich přináší.“ Je zde však 
patrné oboustranné odhodlání 
spolupracovat dlouhodobě, 
a také společně nést rizika. 
Důležitá je i transparentnost: 
„Máme společný přístup k téměř 
všem provozním údajům,“ 
uvádí Christophe Maquet. 
„My například víme, jaká je 
návratnost investic našeho 
partnera, a Takeei naopak zná 
naši obchodní marži.“

Společná 
obchodní 
strategie
Partnerství se neomezuje jen 
na inženýrství či investice – 

může se týkat i obchodní sféry. 
„Propojujeme marketingovou 
a obchodní strategii IBM 
s naším územním pokrytím 
a znalostí potřeb zákazníků,“ 
zdůrazňuje Pierre Brunet. 
„Využíváme současně obě 
naše obchodní sítě a společně 
působíme na zákazníky. 
Koordinovaný postup má větší 
odezvu.“ V Latinské Americe 
je rozdělení úkolů mezi Veolii 
a EPM přesně vymezené: 
jeden partner má na starosti 
odbornou stránku a druhý 
je odpovědný za obchodní 
strategii. První odběratelé se 
rekrutovali ze zákazníků EPM. 
Jak ale uvádí Ramón Rebuelta, 
ředitel Veolie pro Latinskou 
Ameriku, volba obchodní 
strategie je v tomto případě 
složitou otázkou: „Energetická 
účinnost je v Latinské 
Americe novým konceptem. 
Snažíme se zákazníky přimět 
k tomu, aby nahradili dosud 
funkční komponenty novým, 
účinnějšími zařízením, což 
časem povede k úsporám. To 
však naráží na zdejší mentalitu.“ 
Právě proto představuje lokální 
partner velkou výhodu.

Spokojenost 
zákazníků 
Klienti tato partnerství hodnotí 
velmi pozitivně. Lyonská 
aglomerace přivítala technologii 
„Smart Water“, kterou 
společně dodaly Veolia a IBM, 
jako řešení, které přináší do 
vodárenských a kanalizačních 
služeb transparentnost. 
Technologie byla oceněna také 
na mezinárodní konferenci 
věnované inteligentním 
městům, jež se konala 
v listopadu 2015 v Barceloně. 
Za poslední rok a půl si 
o technologii mohlo udělat 
přesnější představu zhruba sto 

•••

Christophe Maquet

provozní ředitel pro energetiku 
v japonské Veolii

„Zájmy Veolie a společnosti Takeei 
jsou úzce provázány.“

Co vás vedlo k partnerství se společností Takeei?
V Japonsku vyvíjíme od roku 2002 intenzivní činnost 
zejména v oboru vodovodních a kanalizačních služeb. V roce 
2014 se na nás obrátila skupina Takeei, jeden z významných 
aktérů v odvětví průmyslových odpadů, se záměrem rozšířit 
svou činnost na zpracování biomasy. My jsme v té době právě 
dokončili akvizici Dalkia International, a mohli se tak pustit 
do rozvoje energetických řešení v Japonsku prostřednictvím 
vlastní integrované sítě. Návrh na spolupráci tedy přišel 
v pravý čas.

Jakých projektů se spolupráce týká?
Společnost Takeei pracovala na dvou projektech: zařízení 
ve městě Hirakawa bylo již rozestavěné, zatímco projekt ve 
městě Hanamaki se teprve připravoval. Know-how Dalkie 
v oblasti biomasy a sítí dálkového tepla představovalo pro 
Takeei nepochybně přidanou hodnotu. Spalovna biomasy 
Tsugaru v Hirakawě zahájila provoz před půl rokem a firma 
Takeei je s  jejím výkonem velmi spokojena. Zařízení 
v Hanamaki, na němž jsme se podíleli větší měrou zejména 
ve fázi návrhu, by mělo být spuštěno v prosinci 2016.

V čem se tato spolupráce liší od běžného vztahu mezi 
zákazníkem a provozovatelem?
V klasickém modelu je Veolia buď provozovatelem, nebo 
vlastníkem zařízení. Zde se oba přístupy spojují. Nejsme pouze 
provozovatelem, protože máme 30% podíl ve společnosti, 
která spravuje kapitál, a Takeei zase z 30 % kontroluje provozní 
činnost. Zájmy obou stran jsou tedy úzce provázány. Jednání 
se stavebními firmami, se zástupci měst nebo s dodavateli 
biomasy se účastní smíšené pracovní skupiny. Navíc se 
neomezujeme jen na to, co je stanoveno v provozovatelské 
smlouvě – firmě Takeei například poskytujeme poradenství 
ohledně zpracování biomasy. Naše osudy jsou propojené.

potenciálních zákazníků, kteří si 
ji přišli prohlédnout.
Jak budou tyto společné 
projekty pokračovat do 
budoucna? Po dvou až 
třech letech se u každého 
z nich počítá s průběžným 
hodnocením, které by 
v ideálním případě mělo vést 
k dlouhodobému partnerství. 
To je přinejmenším přání 

společnosti Veolia. „Tyto nové 
formy činnosti se s největší 
pravděpodobností budou dále 
vyvíjet. Jde o projekty s nízkými 
nároky na investice, u nichž je 
možná přímá kontrola,“ říká 
Christophe Maquet. Díky tomu 
nám zbývá dostatek finančních 
zdrojů na další operace  
a v konečném důsledku můžeme 
realizovat více projektů. n
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Když se někomu nedostává vody, je 
povinností ostatních podělit se o její 
zdroje. To měl na paměti i Ricardo Arias 
(viz foto výše), když se spolu se svými 
kolegy vydal na pomoc obyvatelům 

postiženým přírodní katastrofou na severozápadě 
Ekvádoru. Ricardo, který je manažerem čistíren 
odpadních vod společnosti Interagua (dceřiné 
společnosti Veolie a koncesionáře města 
Guayaquil), se nemusel dlouho rozhodovat: „V naší 
zemi, která je neustále ohrožována zemětřeseními, 
hraje vzájemná výpomoc důležitou roli.“ Hned 
druhý den po katastrofě dal ve své společnosti 
dohromady tým čtyřiceti dobrovolníků a ruku 
v ruce s dobrovolníky z Veoliaforce, vyslanými 
Nadačním fondem Veolia, vyjeli zasahovat do 
měst Calceta a Chone, jejichž obyvatelé byli 
v důsledku zemětřesení připraveni o přístup 
k pitné vodě.  
Měsíc a půl poskytovali Ricardo a jeho 
spolupracovníci nepřetržitou pomoc a střídali 

se u čtyř jednotek Aquaforce 500 a 5 000*. 
Ekvádorští dobrovolníci, vyškolení v obsluze 
těchto mobilních úpraven, koordinovali výrobu 
pitné vody a zároveň řešili provozní problémy: 
„V Chone jsme narazili na nedostatečný přísun 
vody. Zdrojem byla místní studna, jejíž vodu bylo 
třeba neustále pečlivě kontrolovat.“ Než byla 
opět zprovozněna výrobní zařízení a rozvodné 
sítě, umožnily nasazené technické a lidské zdroje 
poskytnout pomoc obyvatelstvu v okruhu několika 
desítek kilometrů. Pomáhala armáda, místní 
zastupitelstva a vodohospodářský úřad. Práce 
v postižené oblasti pro Ricarda Ariase skončila 
v červnu – štafetu převzali opraváři infrastruktur. 
Jeho ochota pomáhat však trvá dále: „Kdykoli to 
bude potřebné, jsem připraven zapojit se.“

* Aquaforce 500 dokáže obsloužit 2 000 osob (15 l vody na 
osobu a den), Aquaforce 5 000 může zásobovat 5 000 osob  
(20 l vody na osobu a den).

Zemětřesení o síle  
7,8 stupňů,  nejsilnější za 

posledních 40 let, si na severu 
země vyžádalo přes 650 obětí  
a 26 000 obyvatel připravilo 
o přístřeší.

Zřítilo se 7 000 budov. 
Částka potřebná na jejich 

obnovu se odhaduje na 3 miliardy 
dolarů.

V provincii Manabí,   
jež byla jednou z nejvíce 

postižených, katastrofa vyřadila 
z provozu 90 % vodovodní sítě.

Humanitární zásahová 
jednotka Nadačního fondu 

Veolia byla založena v roce 1998. 
Skládá se z 500 pracovníků, kteří 
svými odbornými schopnostmi 
přispívají k humanitárním akcím 
po celém světě. Po zemětřesení 
z 16. dubna dorazilo do postižené 
oblasti pět techniků a 21 tun 
materiálu jako podpora vojenské 
pomoci poskytnuté francouzským 
státem.

Ekvádor: solidarita v pravou chvíli 

Komunita

16. dubna tohoto roku byl Ekvádor postižen zemětřesením nebývalé intenzity, které si vyžádalo velký 
počet lidských obětí a způsobilo rozsáhlé škody na rozvodech pitné vody. Na tuto situaci reagovali 
dobrovolníci ze společnosti Interagua (dceřiné společnosti Veolie v Ekvádoru) pod vedením Ricarda 
Ariase a s pomocí mobilních úpraven vody Veoliaforce se vydali pomáhat obyvatelům.

Zemětřesení 
v číslech

Veoliaforce

Podzim 2016 PL ANETA
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Domácí spotřebiče 
z recyklovaného plastu

První úplný 
cyklus 

kruhové 
ekonomiky

Všechno začíná 
sběrem odpadu. Ve 
Francii jsou podle 
platné legislativy 
všichni výrobci 

povinni postarat se o likvidaci 
svých produktů. Těžko však lze 
čekat, že budou staré spotřebiče 
sami přebírat od soukromých 
uživatelů – místo nich tuto 
funkci plní státem pověřená 
společnost, jíž za sběr odpadu 
platí. „Tato společnost se snaží 
získávat zpět co největší objem 
odpadu, který je pak zpracováván 
v recyklačních jednotkách,“ říká 
Françoise Weberová, referentka 
Veolie pro rozšířenou odpovědnost 
výrobců v rámci divize Recyklace 
a zhodnocování odpadů. 
„Recyklační procesy jsou dnes již 
plně integrovány do průmyslové 
výroby.“
Po vytřídění se plasty zpracovávají 
tak, aby jejich kvalita odpovídala 
požadavkům výrobců. V závislosti 
na ceně ropy je recyklovaný 
plast někdy levnější, ale někdy 

také dražší než nově vyrobená 
surovina. Jak zdůrazňuje Françoise 
Weberová, „nelze připustit, aby 
se ekonomický model zhroutil 
při každém poklesu cen ropy. Je 
proto třeba zaměřit se na celý 
hodnotový řetězec, aby byla 
zaručena udržitelnost celého 
systému.“
V neposlední řadě může recyklace 
fungovat pouze tehdy, je-li 
výrobce motivovaný a chápe-li 
důležitost tohoto procesu. A zde 
se představy často různí. „Nikdy 
předtím jsme nespolupracovali 
s průmyslovým výrobcem. 
Společnost SEB a naše skupina 
jsou dva odlišné světy,“ uvádí 
Françoise Weberová. „Na obou 
stranách se naštěstí našlo 
dostatek pochopení: pracovníci 
SEB u nás například provedli 
audit, který nás měl seznámit 
s jejich potřebami a způsobem 
uvažování.“ Veolia naopak 
přizpůsobuje recyklované suroviny 
nárokům spojeným s výrobou 
domácích elektrospotřebičů. n

Výrobce domácích spotřebičů SEB vyvinul ve 
spolupráci s Veolií parní stanici vyrobenou z více 
než 50 % z recyklovaných plastů. V odvětví drobných 
domácích spotřebičů jde o první počin tohoto 
druhu ve Francii.

1 – Marketing  2 – Lobbying + evropské normy  



Podzim 2016 PL ANETA

SBĚR MATERIÁLU
Společnost, s níž SEB a další výrobci spolupracují, zajišťuje sběr použitých elektrických 
spotřebičů a elektronického zařízení v nejrůznějších sběrných místech – sběrných 
dvorech, supermarketech, specializovaných prodejnách apod. Svoz tohoto odpadu, jeho 
třídění a recyklace je pak úkolem dalších zpracovatelů, mezi něž patří i Veolia. Získaný 
materiál zpracovává Veolia na suroviny, které se vracejí do cyklu kruhové ekonomiky.

AUTOMATICKÉ TŘÍDĚNÍ
Elektroodpad se sváží do průmyslových 
recyklačních provozů Veolie, kde 
se spotřebiče rozebírají a materiál 
automaticky třídí. Recyklovat lze přes 
90 % materiálů – zejména plastů, ale 
také kovů a elektronických součástek 
obsahujících vzácné kovy a zeminy.

Vyrobit parní stanici 
s co největším podílem 

recyklovaných plastů: zadání 
zní jednoduše, ale jeho 

provedení již tak snadné není. 
Celý proces vyžaduje zapojení 

techniků, marketingových 
odborníků, společnosti 

odpovědné za sběr odpadu 
i odborníků na třídění 
a zpracování plastů.

1

2

4 – Spokojenost 
zákazníků  

EKOLOGICKY ŠETRNÉ 
SPOTŘEBIČE
Při navrhování domácích 
elektrospotřebičů výrobci 
stále více využívají 
recyklované plasty s různými 
mechanickými a povrchovými 
vlastnostmi. Snaží se také 
o to, aby bylo možné výrobky 
snadno rozebrat, a tedy 
i recyklovat.

4
3 – Analýza 
životnosti

ZPRACOVÁNÍ
Plasty se dále třídí podle druhů a zpracovávají 
tak, aby je bylo možné použít při výrobě stejně 
jako plasty nové. Díky speciálním technologickým 
postupům získají potřebnou barvu a odolnost podle 
zamýšleného užití.

3
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Vize budoucnosti

Mushroom Chair  
aneb jak si vypěstovat kus nábytku

Biomateriály na bázi 
hub se stávají vážnými 
konkurenty polystyrenu 
a dalších plastů při 
výrobě obalů, izolačních 
desek, a dokonce 
i automobilových dílů. 

A některá použití 
těchto materiálů jdou 
ještě dál: „Mushroom 
Chair“ je křeslo 
vyvinuté newyorským 
neziskovým sdružením 
Terreforme One, které 

vám doma „vyroste“ 
během jednoho 
týdne! K výrobě 
tohoto nezvyklého 
kusu nábytku, která 
probíhá z větší části 
samovolně díky postupu 
Mycoform©, dodaného 
společností Ecovative, je 
třeba jen malé množství 
zdrojů a energie. 
Jako materiál slouží 
podhoubí (mycelium), 
které se pěstuje 
v substrátu složeném 

z biologického odpadu 
a živin. Hotové křeslo 
vznikne tak, že podhoubí 
„vroste“ do nosné 
konstrukce z bambusu. 
Mushroom Chair svým 
vzhledem nezapře 
organický původ. Je 
odolné, funkční a plně 
biologicky odbouratelné 
– na konci životnosti je 
lze zkompostovat a bez 
obav vrátit do přírody. 
„O náš výrobek se již 
zajímají někteří výrobci 

nábytku,“ uvádí Mitchell 
Joachim, architekt 
a spoluzakladatel 
Terreforme One. 
„Analyzujeme také 
možnost distribuce 
založené na modelu 
open source, ve formě 
stavebnice.“ Toto 
radikálně nové pojetí 
nábytku založené na 
biodesignu by časem 
mohlo mít vliv na naše 
spotřebitelské chování: 
místo vyčerpávání 

přírodních zdrojů ve 
jménu vlastního pohodlí 
bychom si v budoucnu 
mohli pěstovat 
recyklovatelný nábytek 
sami.

Výchova k ekologii
Neziskové sdružení 

Terreforme One, čerpající 
inspiraci z alternativních 
způsobů využití biomateriálů, 
není ve svém oboru nováčkem. 
Výzkumníci a designéři, 
jež sdružuje, již navrhli 
„poživatelnou“ židli, která 
má pomáhat při výchově 
dětí k ekologickému myšlení. 
„Chtěli bychom ukázat, že když 
je něco dobré pro děti, je to 
dobré i pro planetu,“ vysvětluje 
Mitchell Joachim.
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VODA PRO AFRIKU

2016 PODZIM

Projekt Voda pro Afriku je dnes již známou a zavedenou značkou, 
kterou pozitivně přijímá širší i odborná veřejnost. Vznikl jako 
výsledek našeho partnerství s přední českou humanitární 
organizací Člověk v tísní o.p.s., založenou již roku 1992. Ta 
přináší humanitární a rozvojovou pomoc do řady zemí světa. 
Více než dvanáct let působí také v Etiopii.

Člověk v tísni v rámci programu Voda a hygiena obnovuje 
a buduje vodní zdroje na velmi chudém etiopském venkově, 
od roku 2010 také díky výtěžkům naší benefiční akce Voda pro 
Afriku. Smutnou skutečností je, že mnoho zdejších obyvatel stále 
ještě musí nosit vodu i několik hodin pěšky. Proto financujeme 
nové hlubinné vrty, čerpadla a odběrní místa, aby vesničané měli 
k nezávadné vodě blíž. Všechny tyto projekty Člověk v tísni vybírá 
a koordinuje ve spolupráci s místními vodními úřady a za účasti 
českých i místních odborníků.

Šťastná 
sedmička: 
Už sedm let 
pomáháme 
v Africe

Od počátku listopadu si opět 
můžete koupit křišťálové karafy 

na vodu v projektu Voda pro 
Afriku. Letos poprvé je doplní 

také limitovaná edice šálků na 
kávu s africkým motivem a káva 
z Etiopie. Nadační fond Veolia již 

sedmý rok přináší účinnou pomoc 
pro chudý třetí svět. Je dokladem 

společenské odpovědnosti naší 
společnosti nejen u nás doma, ale 

i v globálním měřítku.
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Za dobu trvání projektu Voda pro Afriku přinesl benefiční prodej 
designových karaf na vodu a další dary společnosti Veolia více 
než 3,1 milionu korun. Podle darovací smlouvy, uzavírané mezi 
Nadačním fondem Veolia a Člověkem v tísni, jsme dosud celý 
výtěžek z benefičního prodeje každé edice křišťálových karaf 
zasílali na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc, kterou tato 
nevládní organizace dlouhodobě pořádá. „Tento model však už 
není pro dlouhodobé partnerství zcela optimální, takže jsme se 
ho rozhodli v sedmém ročníku projektu změnit k lepšímu,“ říká 
Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu. „Od letoška bude 
Nadační fond Veolia organizovat vlastní veřejné sbírky. Účel 
a zaměření celého projektu se samozřejmě nemění,“ doplnila 
Vendula Valentová. 

Sbírku zahájíme 1. listopadu 2016, kdy vyhlásíme její bankovní 
účet a zahájíme benefiční prodej. Na konto sbírky pak mohou 
dobří lidé přispívat celý rok. Od začátku listopadu až do Vánoc 
navíc budou mít příležitost zakoupit v benefičním prodeji 
tradiční karafu z křišťálového skla. Letos jsou karafy opět dílem 
uznávaného českého designéra Daniela Piršče. 

Poprvé k nim budeme také prodávat šálky na kávu z porcelánky 
Thun a stylově i kávu z Etiopie, dováženou a praženou 
společností Mamma Coffee. Společným designovým prvkem 
letošní edice je gepard ve skoku, navazující na motivy afrických 
zvířat z předcházejících roků. To vše si až do vyprodání zásob 
můžete koupit buď v našem nadačním e-shopu, nebo osobně při 
návštěvě Café by Veolia v atriu pražského Florentina. Expedici 
karaf zakoupených v našem e-shopu jsme tradičně svěřili 
klientům Denního stacionáře Pohoda – společnosti pro normální 
život lidí s postižením, o.p.s.  

VODA PRO AFRIKU



Podzim 2016 PL ANETA

Více se dozvíte na stránkách www.vodaproafriku.cz
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BIODIVERZITA

Ve skupině Veolia provozované areály pravidelně monitorujeme 
a získané údaje vyhodnocujeme z hlediska vlivu naší činnosti na 
místní ekosystémy. Na tomto základě pak navrhujeme a zavádíme 
opatření, která pomáhají biodiverzitu udržet a rozšiřovat. 
Proto dlouhodobě spolupracujeme s Českým svazem ochránců 
přírody, s jehož odborníky jsme během loňského a letošního roku 
vypracovali již 20 projektů o možnostech, jak v našich areálech 
udržet co nejvyšší přírodní rozmanitost.  

Jedním z mimořádně důležitých 
závazků skupiny Veolia je 

ochrana biodiverzity, čili přírodní 
rozmanitosti. Našim cílem je 

vrátit přírodu nejen do měst, ale 
i do našich průmyslových areálů.

Přírodní 
rozmanitost  
je důležitá  
pro naši 
budoucnost
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Jak projekty na podporu  
biodiverzity vznikají? 

Vybrané provozy nejdříve navštíví odborníci 
z Českého svazu ochránců přírody a zhodnotí 
aktuální podmínky pro podporu biodiverzity.  
Zaměřují se především na tyto oblasti:

~  překážky a nebezpečné prvky pro zvířata,

~  zdroje potravy a vody,

~  úkryty pro různé typy živočichů,

~  travní management (frekvence sekání trávy,  
 využívání chemických prostředků).

Pak vypracují zprávu s popisem současného 
stavu a doporučením úprav. Jakmile úpravy 
schválí vedení příslušné regionální společnosti 
skupiny Veolia a zástupce vlastníka objektu, 
pustíme se do jejich realizace. 

Možností, jak podpořit přírodní rozmanitost, 
je opravdu hodně. A tak vysazujeme 
stromy a keře, stavíme budky pro ptáky 
a netopýry, dutiny pro hmyz (hmyzí hotely 
a broukoviště) nebo vyséváme květnaté louky. 
Také odstraňujeme překážky a nebezpečné 
prvky pro zvířata, budujeme napajedla 
a upravujeme systém údržby travních ploch. 
Vyjádřeno v číslech jsme instalovali desítky 
ptačích budek, více než třicet broukovišť, 
hmyzích hotelů a včelích úlů, vybudovali jsme 
čtyři napajedla pro zvěř a vysadili desítky 
stromů i keřů.
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BIODIVERZITA

Jak a kde konkrétně  
jsme již pomohli?

Květnaté louky v našich areálech vždy zakládáme 
ze semen, pocházejících z místních zdrojů. 
Vytvořili jsme je například na několika vodojemech 
v Praze či v čistírně odpadních vod v Olomouci. 

Při osazování provozovaných areálů používáme 
především lokální odrůdy stromů a keřů. Vzrostlé 
křoviny pak poskytnou úkryt a potravu ohroženým 
druhům ptáků a bezobratlých. Vysadili jsme je 
již  například v teplárně Olomouc, teplárně Přerov 
nebo v čistírně odpadních vod v Ústí nad Labem.

Působením lidské činnosti v poslední době 
z krajiny mizí veškeré odumřelé dřevo, které 
potřebuje ke svému vývoji především hmyz. 
V našich areálech proto budujeme broukoviště, 
která vzácnému hmyzu poskytují útočiště a jejich 
sousedství s člověkem je zároveň bezproblémové. 
Jeden takový „logger“ jsme vybudovali třeba 
v areálu čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem 
nebo v areálu vodojemu v Praze na Floře.

Hmyzí hotely slouží především k přilákání 
samotářských včel dravých druhů, které se 
živí jiným hmyzem a jsou vítané všude tam, 
kde je nutné bojovat s takzvanými hmyzími 
škůdci. V našich areálech jsme umístili již řadu 
takových hmyzích hotelů - na mnoha pražských 
vodojemech, v čistírně odpadních vod v Liberci či 
Bystřanech.

Napajedla pro zvěř pomáhají udržet ekosystém 
krajiny v období, kdy přirozené zdroje vody 
vysychají. Středočeské vodárny budují napajedla 
na předem pečlivě vybraných místech v lesích 
u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu. 



BIODIVERZITA

Na střeše našeho vodojemu v Praze na Floře jsme vybudovali 
také jezírko s mokřadem. Nad jeho hladinou poletují vážky 
žíhané a ve vodě nalezneme množství vodního hmyzu. Vznikl 
tak nejen nový biotop, ale i významný zdroj vody pro hmyz 
a ptáky z širšího okolí.

Namísto chybějících přirozených hnízdních dutin jsme již 
v mnoha našich areálech osadili ptačí budky pro pěvce i pro 
dravce. Například v čistírně odpadních vod Zlín, úpravně 
vody Hradiště a řadě dalších. Ptáci tu teď mohou v klidu najít 
hnízdiště a odchovat mladé.

V areálu teplárny Mariánské Lázně jsme instalovali na komíně 
hnízdo pro sokoly stěhovavé. Sokoli historicky do české krajiny 
patří a představují také přirozený způsob snižování populace 
přemnožených holubů.

Včely medonosné jsou mimořádně důležitou součástí přírody, 
především jako významní opylovači mnoha rostlinných druhů, 
které se jiným způsobem nemohou rozmnožovat. O to je 
smutnější, že české a moravské včelařství prochází v posledních 
letech útlumem a včelstev ubývá. Proto v našich areálech 
osazujeme i včelí úly. Projekty zaměřené na včelařství (obnova 
včelstev, nové chovy, likvidace roztočů) podporujeme také v rámci 
nadačního programu MiNiGRANTY Veolia. Všechny tyto projekty 
navrhují a realizují naši zaměstnanci ve svém volném čase.
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TEST PITNÉ VODY

PVK jsou první vodohospodářskou společností 
v Česku, která nové metody již používá v praxi. 
I díky nim jsme mohli zkrátit nedávnou velkou 
výluku dodávky vody ve východní části Prahy pro 
přibližně 17 000 obyvatel. Technologii rychlých 
rozborů vody si PVK nenechávají jen pro sebe. Na 
odborném semináři v Kutné Hoře je prezentovaly 
také svým kolegům ze Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací ČR (SOVAK).

„Nové metody nám umožňují získat informaci 
o možné fekální kontaminaci v řádu hodin. Rychlost 
výsledku záleží na použité metodice a důležitým 
faktorem je také úroveň kontaminace vody,“ uvedla 
Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly kvality 
vody PVK. Doposud bylo možno získat informace 
nejdříve až za 24 hodin, což je normou daná lhůta 
pro stanovení koliformních bakterií (KB) a bakterií 
Escherichia coli (EC) klasickými kultivačními 
technikami. Zásluhou nových metod jsme tento čas 
zkrátili na 0,5 až 8,5 hodiny.

První metoda, zvaná BactControl, dokáže již po 
třech hodinách stanovit, zdali se ve vodě vyskytují 
bakterie fekálního znečištění. Další metoda - 
MicroSnap - již dokáže odhalit míru kontaminace 
vody, a to za 6,5 až 8,5 hodiny. Třetí metoda 
– Supersnap - pak do půl hodiny zjistí celkové 
mikrobiální znečištění a současně i přítomnost 
organické hmoty, ve které mikroorganismy rostou.

Akreditované kultivační techniky zpracování 
vzorků ovšem musíme používat i nadále, abychom 
mohli potvrdit dodržení, případně překročení 
hygienického limitu pro ukazatele definované 
vyhláškou 252/2004 Sb. v platném znění, kterou 
se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah 
a četnost její kontroly.

Moderní metody testování mikrobiologické 
kontaminace nám umožní dodávat našim 
zákazníkům kvalitnější pitnou vodu, rychleji 
řešit havárie i jejich následky. Proto děkujeme 
všem kolegům, kteří se o zavedení nových 
metod zasloužili.

Test pitné  
vody  

za pouhou 
půlhodinu

Tři nové metody testování 
mikrobiologické kontaminace 

v laboratořích Pražských 
vodovodů a kanalizací 

(PVK) výrazně zkracují dobu 
zjišťování možné  

závadnosti pitné vody.
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NOVINY Z MORAVY

Veolia Komodity ČR zvítězila ve 
výběrovém řízení na dodávku 
elektřiny pro Krajskou nemocnici  
T. Bati, Uherskohradišťskou 
nemocnici, Kroměřížskou nemocnici 
a Vsetínskou nemocnici. Svým  
novým partnerům od 1. ledna 2017  
dodáme elektrickou energii 
v celkovém objemu 16,5 GWh za rok. 

Tím ale dobré zprávy ještě nekončí. 
V polovině července Veolia Komodity 
ČR podepsala smlouvu na dodávku 

Vítáme do rodiny čtyři nemocnice a Miele
Novými klienty Veolia Komodity ČR se staly čtyři nemocnice ve Zlínském kraji a společnost Miele.

elektrické energie i se společností Miele, 
jež právě v tomto roce oslavila  
25. výročí působení na našem trhu. Čeští 
spotřebitelé ji znají nejen jako předního 
výrobce špičkových domácích spotřebičů 
do kuchyně, k péči o prádlo nebo údržbě 
podlahových krytin, ale i jako dodavatele 
přístrojů do nemocnic, pečovatelských 
ústavů či sportovních zařízení. 

Veolia Komodity ČR bude společnosti 
Miele od počátku příštího roku dodávat 
elektřinu v ročním objemu 9,3 GWh. 

Miele je jednou z nejuznávanějších značek ve 
svém oboru a má zastoupení téměř ve stovce 
zemí po celém světě, takže pro nás znamená 
další výbornou referenci.

Těšíme se na dlouhou a oboustranně 
výhodnou spolupráci.

Společnost Veolia Komodity ČR je 
jedním z největších alternativních 
dodavatelů elektřiny a plynu na 
českém trhu.

Ostrava se znovu lépe nadechne
Rekonstrukcí kotle K14 v Elektrárně Třebovice jsme zlepšili ovzduší v Ostravě a okolí.

Skupina Veolia Energie v Česku věnuje 
velkorysé finanční prostředky na 
modernizaci svých energetických 
zařízení a díky tomu neustále 
zlepšuje kvalitu ovzduší. Rekonstrukce 
kotle K14 Elektrárny Třebovice 
v Moravskoslezském kraji, která 
proběhla mezi lety 2014 a 2016, je jen 
jedním z mnoha takových projektů. 

Modernizovaný kotel má významně 
nižší emise prachu i oxidů síry a dusíku, 
což potvrdily garanční zkoušky v červnu 
letošního roku. 

Podobné úpravy v budoucnu chystáme 
také u kotlů K12 a K13, což opět zlepší 
životní prostředí obyvatel celého regionu.
Jsme rádi, že i naším přispěním Ostrava 
už dávno není černá.

Na ekologizaci již skupina Veolia Energie 
v minulých dvou letech vynaložila téměř 
dvě miliardy korun a další investice jsme 
již zahájili.

Elektrárna Třebovice vedle elektrické energie 
také vyrábí a distribuuje teplo do domácností, 
zejména v lokalitách Ostrava-Poruba a Jižní 
Město. Horkou vodu dodává i do Fakultní 
nemocnice Ostrava, areálu VŠB – Technické 
univerzity Ostrava, Shopping Parku Avion, 
průmyslových zón Hrabová a Nad Porubkou. 
Dodávky tepla ve formě páry vede do soustavy 
Ostrava, společnosti PORFIX Ostrava nebo 
Mlékárny Kunín v Ostravě-Martinově.



Dům, kde vám  
den uteče jako voda
Ve Vodním domu se můžete schovat do lastury škeble rybničné, vypravit 
se pod hladinu vody a ve vodním baru vyzkoušet, že každá voda chutná 
jinak. V interaktivní mapě vhodíte kuličku u pramene a pak pozorujete, jak 
se voda vlévá do řek a nakonec do moře. Dokonce si vyrobíte i svůj vlastní 
bouřkový mrak. A ty nejmenší u expozic zabaví schránky s hračkami, aby si 
rodiče a starší sourozenci mohli v klidu prohlížet expozici.

Vodní dům s radostí pomohla postavit společnost Veolia Česká republika.

Kudy se k nám dostanete

Vodní dům najdete u hráze vodní nádrže Švihov na Želivce. 
Z dálnice D1 sjeďte na exitu 56 směr Soutice. Na první odbočce zahněte doprava a v obci Hulice doleva.

GPS: N 49° 43,134  E 015° 05,199     I    www.vodni-dum.cz




