PLANETA
#Jaro2017

Nové druhy znečištění,
nová řešení

PL ANETA#Jaro 2017

Šťastná sedmička
přinesla 770 tisíc korun
Děkujeme, že s námi pomáháte
V loňském ročníku benefičního projektu Voda pro Afriku jste společně s námi přispěli částkou
770 000 korun na čistou vodu pro etiopské děti i jejich rodiče. Lidé v Africe trpí nedostatkem
kvalitní pitné vody, za kterou musí často cestovat dlouhé kilometry pěšky v horku a po cestách
plných nebezpečí. Věříme, že největší smysl má pomáhat lidem v nouzi právě tam, kde žijí.
Celý výtěžek využijeme na přivedení pitné vody do lokality Bargo v zóně Sidamo v jižní Etiopii.
Skupina Veolia a Nadační fond Veolia s vaší pomocí za 7 let věnovaly už více než 4 miliony
korun na projekty budování a obnovování zdrojů pitné vody pro etiopský venkov, které realizuje
Člověk v tísni, o.p.s.
Více o projektu se dozvíte na www.vodaproafriku.cz

Projekt realizován ve
spolupráci s organizací
Člověk v tísni, o.p.s.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. — www.veolia.cz, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. — www.pvk.cz, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. — www.scvk.cz,
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. — www.smv.cz, 1. SčV, a.s. — www.1scv.cz, Středočeské vodárny, a.s. — www.svas.cz, Královéhradecká provozní, a.s. — www.khp.cz,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. — www.voss.cz, Veolia Energie ČR, a.s. — www.vecr.cz
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Ochrana životního prostředí, rozumné nakládání s přírodními
zdroji, čisté ovzduší. S podobnými hesly se setkáváme stále
častěji. Pro skupinu Veolia Energie to nejsou jen slova, ale
skutečnost. Pro lepší budoucnost nás všech jsme věnovali už celé
miliardy korun.
„V roce 2016 jsme investovali 600 milionů korun do modernizace
a rekonstrukce svých energetických zařízení. Dalších několik
miliard plánujeme v letech následujících. Velké finanční
prostředky jsme také vložili do obnovy rozvodných sítí,
předávacích stanic a budování domovních stanic,“ uvedl
generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a k tomu
dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší zejména
v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám
daří nadále snižovat hlavně emise prachu, oxidů síry a dusíku.
Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším
evropským předpisům.“

Ekologizace kotlů – snižování
emisí oxidů síry a dusíku
Velkou část investic jsme podobně jako v předchozích letech
použili na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V roce
2016 jsme dokončili a uvedli do zkušebního provozu další
významné projekty zaměřené na snižování emisí, jako je „Odsíření
kotle K14 v Elektrárně Třebovice“ či „Denitrifikace kotlů K1 a K2
v Teplárně Karviná“.

V rámci ekologických investic ve střednědobém horizontu
plánujeme v teplárně Olomouc plynofikaci Špičkové výtopny
Olomouc. Dále zde upravíme stávající systémy odprášení kotlů
K3 a K5, přičemž oba kotle by měly být vybaveny technologií
denitrifikace spalin a také moderními metodami odsíření. Celý
projekt jsme rozdělili do tří etap let 2017 až 2019 a vyžádá si řádově
stovky milionů korun.
Vedle ekologizace zdrojů jsme vynaložili další investice i na obnovu
a modernizaci vybraných technologických zařízení. Díky tomu se
zvýší spolehlivost a efektivita výroby. Rekonstrukce předávacích
stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla i teplé vody. Nově
vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení
a kvalitu přípravy teplé vody.
Mezi další významné projekty patří například modernizace
úpravy napájecí vody pro stávající parní kotle, která se
uskutečnila v rámci projektu „Využití odpadního tepla v soustavě
CZT Olomouc“. V Elektrárně Třebovice jsme provedli generální
opravu elektrostatického filtru kotle K4. V Teplárně Přívoz zase
rozšířenou generální opravu turbogenerátoru TG9 spojenou
s výměnou výstupního parovodu. Dále jsme na všech soustavách
CZT pokračovali v obnově komponent, například jsme vyměnili
část sítě DN600 v Havířově nebo rektifikovali část sítě DN600
v Karviné. Společnost OLTERM & TD Olomouc dokončila v roce
2016 rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci systému zásobování
teplem v lokalitě Neředín v Olomouci. Vybudovali jsme
36 horkovodních předávacích stanic, napojených horkovodními
přípojkami o celkové délce 1 616 m. Tento dvouletý projekt
rekonstrukce a modernizace soustavy zásobování teplem
formou výstavby nových horkovodních přípojek a objektových
stanic získal v roce 2016 od Teplárenského sdružení
České republiky prestižní ocenění „Křišťálový komín“.

Rtuťový odpad našel svého zpracovatele
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PL ANETA Jaro 2017

Díky těmto ekologickým akcím se na Ostravsko-Karvinsku výrazně
zlepší ovzduší. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku ročně
snížíme nejméně o 577 tun a oxidů síry minimálně o 1 604 tun.
Snížíme rovněž vypouštění tuhých znečišťujících látek o více než
49 tun ročně.
Dále v loňském roce probíhaly přípravné práce na projektech
zaměřených na plnění požadavků vyplývajících ze směrnice
o průmyslových emisích ve spojení s obnovou zdrojů v Karviné,
Ostravě a nově také ekologizací v Teplárně Olomouc a Přerov.
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28. července 2016

Antoine Frérot
Předseda představenstva
a generální ředitel
společnosti Veolia

podepsala
Veolia rekordní smlouvu se společností Sinopec,
největším čínským rafinérským závodem a čtvrtou
největší průmyslovou skupinou na světě. V rámci
této bezprecedentní smlouvy v hodnotě 3,27 miliard
eur, uzavřené na dvacet pět let, převezme naše
společnost odpovědnost za celý vodní cyklus
v petrochemickém komplexu Peking – Jen-šen (chladicí
voda, demineralizovaná voda, průmyslová voda, pitná
voda, chlazená voda, odpadní vody atd.). Tento závod
zpracuje ročně přes 10 milionů tun surové ropy, z níž
vyrábí 94 různých petrochemických produktů. Naše
společnost má nyní za úkol jednak optimalizovat
celkovou spotřebu vody v provozu a zvýšit míru
recyklace vody, která se používá při zpracování ropy,
jednak zkvalitnit čištění odpadních vod tak, aby
odpovídalo těm nejpřísnějším ekologickým normám.
Snížení vodní stopy je zcela nevyhnutelné vzhledem
k tomu, že se provoz nachází v oblasti, která čelí
citelnému nedostatku této suroviny. Ropný průmysl
je přitom na vodu velmi náročný a spotřebovává ji
ve velkém objemu ve všech fázích zpracování, od těžby
až po rafinování.

14. října 2016 zahájil provoz dispečink

ServO, sloužící největšímu francouzskému poskytovateli
vodohospodářských služeb – Vodárenské společnosti
Île-de-France. Název „ServO“, který ve francouzštině
zní stejně jako slovo „cerveau“ (mozek), dokonale
vystihuje vlastnosti tohoto nového, inteligentního
centra, jež řídí vodovodní síť v celkové délce 8 600 km,
zásobující 4,5 milionu obyvatel. Dispečink je vybaven
nejmodernějšími technologiemi, které průběžně
shromažďují, analyzují a vyhodnocují velké objemy dat
pocházejících z úpraven vody i samotné sítě, včetně
záznamů o provozu v předchozím období, opravách sítě
a žádostech odběratelů. K dnešnímu dni tato „kontrolní
věž“ zpracovala 1 250 miliard údajů. Pro obsluhované

území, které se vyznačuje vysokou mírou urbanizace,
je systém nástrojem, jenž zaručuje bezproblémové
zásobování vodou, zvyšuje zdravotní bezpečnost
odběratelů, napomáhá při prevenci a řízení rizik a snižuje
dopady na životní prostředí, to všechno při nižších
nákladech. Tato novinka představuje výrazný posun
v technologii velkých městských vodohospodářských
infrastruktur a zároveň je zárukou jejich větší odolnosti
v případě krize. Již nyní si tak můžeme udělat představu,
jak budou vypadat vodohospodářské dispečinky
v budoucnosti.

V listopadu 2016 vstoupila

v platnost Pařížská úmluva, a rozhodnutí klimatické
konference COP 21 z prosince 2015 se tak začala
proměňovat ve skutečnost. Zároveň se v Marrákeši
konala konference COP 22. Jednou z nejdůležitějších
otázek, které vyvstávají v souvislosti s touto novou
etapou boje proti vypouštění skleníkových plynů, jsou
zdroje financování. V boji proti klimatickým změnám
totiž finance hrají zcela klíčovou roli. V současné
době se téměř na 90 % všech světových emisí CO2
nevztahuje žádné zpoplatnění. Znečišťování tedy nic
nestojí, zatímco eliminace škodlivin je velmi nákladná.
Smíříme-li se s ekonomickým systémem, který de facto
nabádá k vypouštění skleníkových plynů, nemůžeme
zároveň usilovat o snížení jejich koncentrace! Chceme-li
klimatický boj vyhrát a zůstat pod hranicí 2 °C, musíme
vytvořit vhodný finanční rámec, který bude odrazovat
od znečišťování a naopak motivovat ty, kdo míru
znečištění snižují. Proto Veolia doporučuje stanovit
„cenu uhlíku“, která by byla stabilní, předvídatelná
a dostatečně vysoká. Díky takovémuto opatření by se
investoři začali orientovat na nízkouhlíková řešení, která
by se tak stala konkurenceschopnějšími, atraktivnějšími
a široce využitelnými. Mají-li být ekonomičtí aktéři
motivováni ke snižování emisí skleníkových plynů,
skrývá se právě v oblasti financí velký potenciál.
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Dále v čísle
Maria Neira
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Od roku 2005 ředitelka
Odboru veřejného zdraví,
životního prostředí
a sociálních faktorů zdraví,
Světová zdravotnická
organizace
Svou kariéru nastoupila Maria
jako lékařka a zdravotnická
koordinátorka u Lékařů
bez hranic. Její specializací
je endokrinologie a poruchy
metabolismu. Pomáhala
uprchlíkům v Salvadoru
a Hondurasu a pracovala
pro veřejné zdravotnictví
v Mosambiku a Rwandě.
Poté se stala náměstkyní
španělského ministra
zdravotnictví a následně
předsedkyní Španělské agentury
pro potravinovou bezpečnost.

Jean-Philippe Hermine
Ředitel pro environmentální
plánování a strategii, Renault
Ve své současné funkci, kterou
zastává od 1. července 2011, má
Jean-Philippe na starosti přípravu
a provádění environmentální
politiky, jež se týká výrobků
i výrobních procesů a zahrnuje
všechny značky i výrobní odvětví.
Je rovněž generálním ředitelem
Renault Environnement – koncernu
spravujícího dvě dceřiné společnosti
činné v oblasti recyklace. Jedna z nich
se zaměřuje na likvidaci vozidel,
druhá na zhodnocování kovového
odpadu v celosvětovém měřítku.

Šéfredaktor
Clément Leveaux
Ředitel pro komunikaci
Veolia Water technologies

Naše planeta prochází hlubokými změnami. Klimatické výkyvy
otřásly našimi hodnotami a nutí nás přizpůsobovat se. Výroba
fosilní energie si žádá nové technické prostředky a spotřebovává
stále více vody a dalších zdrojů. Po období rozvoje jaderné
energetiky, které začalo v 60. a 70. letech, nyní stojíme před
otázkou, jak likvidovat stárnoucí zařízení a zpracovávat
radioaktivní odpad. V důsledku demografického tlaku a výskytu
nových onemocnění vyvíjíme nové látky, jejichž dopad na životní
prostředí dosud není uspokojivě popsán. Na stránkách tohoto
čísla časopisu Planeta se tak můžete seznámit s řešeními, která
přináší Veolia jako odpověď na nová rizika a zdroje znečištění.
Každý úspěch potěší dvojnásob, je-li výsledkem týmové práce.
Velký dík proto patří našim odborníkům a celému redakčnímu
týmu.
Všechno nejlepší do roku 2017 a příjemnou četbu!

Elizabeth Girardi-Schoen
Ředitelka pro životní prostředí
a udržitelný rozvoj,
TEVA Laboratoires
Elizabeth vystudovala chemickou
technologii na Manhattan
College a City College New York.
Po značnou část své kariéry pracovala
v laboratořích Pfizer, kde kromě
jiného úspěšně realizovala program
excelence v oblasti životního
prostředí, zdraví a bezpečnosti.
Této problematice zůstala věrná i poté,
co nastoupila do společnosti Teva,
kde v současnosti řídí mezinárodní
program zaměřený na tyto tři oblasti.
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Nabijte se pozitivní energií
Jsme předním dodavatelem vody, tepla, chladu a elektřiny u nás i ve světě. Zajistíme vám také dodávky
průmyslových utilit a dalšího využití odpadů. U nás získáte celou řadu výhod s jedinečným přístupem:
~ energii už dodáváme do 325 000 domácností ve více než 30 městech a obcích Česka
~ teplo a elektřinu vyrábíme společně v kogeneraci, čímž šetříme vaši peněženku i životní prostředí
~ zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů energie, hlavně biomasy
~ díky záložním zdrojům a neustálému dohledu se naše dodávky nikdy nepřeruší
~ zařídíme vše potřebné k zajištění dodávky tepla i elektřiny až k vám domů
~ jsme vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce
Těšíme se, že i vy se stanete členem velké rodiny zákazníků skupiny Veolia.

NOVINKY
New Orleans,
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průkopník v problematice odolnosti měst

Mikropolutanty

a jejich včasná eliminace

Léčiva, těžké kovy, PCB, hormony… Seznam
látek, jež mohou být i v nepatrném množství
toxické pro přírodní prostředí, je dlouhý.
Ve vědeckém světě vyvolávají tyto škodliviny
řadu otázek spojených s jejich ekotoxicitou
a dopadem na veřejné zdraví, kvalitu půdy
a hospodaření s pitnou a odpadní vodou.
V září 2016 Francie oficiálně zahájila nový
plán boje proti mikropolutantům na období
2016–2021. Podle tohoto strategického
dokumentu, zveřejněného u příležitosti první
mezinárodní konference o rizicích spojených
s rezidui léčiv v životním prostředí ICRAPHE,
uspořádané v Paříži, by mělo do roku 2021
skončit uvolňování vybraných nebezpečných
látek do životního prostředí, a to v souladu
s rámcovou směrnicí EU o vodě z roku 2000.
Plán stanoví 14 strategických postupů
a 39 konkrétních kroků, jež mají vést
k dosažení tří cílů: snížení objemu emisí
přímo u zdroje, shromáždění poznatků
umožňujících účinnější boj proti emisím
a vytvoření seznamu látek, na něž je třeba
se zaměřit.

340
miliard
$*

to je cena,
kterou Spojené
státy každoročně zaplatí
za zdravotní
obtíže způsobené endokrinními disruptory
(obezita,
cukrovka, poruchy plodnosti,
neurogenní
poruchy
chování). Informaci zveřejnil
časopis The
Lancet Diabetes
and Endocrinology.
(18. 10. 2016)

„Během uplynulého roku jsme učinili obrovský pokrok – prosadili
jsme 75 % opatření, jež jsou součástí strategie „Resilient New
Orleans“ (Odolné New Orleans).“ Těmito slovy přivítal Mitch
Landrieu, starosta New Orleans, v září loňského roku své partnery
Veolii, Swiss Re a Rockefellerovu nadaci, jež financuje projekt „100
Resilient Cities“. U příležitosti prvního výročí programu Resilient New
Orleans, zaměřeného na globální strategii odolnosti města, se konala
konference s názvem „The Resilient New Orleans – One year progress
update“. Na ní Veolia a Swiss Re prezentovaly svůj společný projekt,
založený na historicky prvním partnerství mezi veřejnou a soukromou
sférou v oblasti odolnosti měst. Jeho hlavními cíli jsou optimalizace
nákladů na prevenci, snížení ztrát v důsledku mimořádných událostí
a zkrácení času obnovy. Třicítka expertů z Veolie a Swiss Re se ve
spolupráci se zaměstnanci komunálních služeb po čtyři měsíce
věnovala analýze 200 rozvodů pitné vody, kanalizačních systémů
a systémů pro odvod dešťové vody. Cílem bylo stanovit míru jejich
zranitelnosti a doporučit vhodná opatření pro zvýšení odolnosti vůči
extrémním událostem. „Do roku 2018, kdy bude New Orleans slavit tři
sta let od svého založení, se staneme jedním z nejodolnějších měst na
světě,“ dodal na závěr Mitch Landrieu.

* 308 miliard €

Endokrinní disruptory – spory o definici
Prokázané, předpokládané, nebo možné riziko? – Kritéria pro klasifikaci endokrinních disruptorů používaná Francouzskou agenturou pro zdravotní
bezpečnost potravin, životního prostředí a práce (ANSES) jsou mnohem podrobnější než kritéria navržená Evropskou komisí. Tyto tři kategorie alespoň
částečně odstraňují nejistotu, jež panuje kolem těchto sloučenin potenciálně ovlivňujících lidskou reprodukci a způsobujících neurologické obtíže.
V červnu 2016 Evropská komise přijala klasifikaci, jež počítá pouze s kategorií prokázaných endokrinních disruptorů. Její rozhodnutí bylo pro vědeckou
obec, nevládní organizace i průmyslové podniky zklamáním. Podle agentury ANSES se odborné vyhodnocování těchto látek bez podrobnější klasifikace neobejde. Stanovisko Komise není konečné – bude předloženo ke schválení Evropskému parlamentu a dále k němu bude vyhlášena veřejná
konzultace. Francie, stejně jako například Švédsko, hodlá prosazovat takovou definici, v níž budou zahrnuty i předpokládané a možné disruptory.
PL ANETA Jaro 2017

V krátkosti:
Veolia uzavřela
smlouvu v hodnotě
1 miliardy liber
s hrabstvím
Hertfordshire
(Velká Británie) na
třicetileté období.
Jejím předmětem
je zpracování
zbytkového
odpadu s využitím
recyklace
a energetického
zhodnocování.
Sinopec, největší
rafinérský závod
v Číně i v Asii, se
rozhodl svěřit
Veolii řízení celého
vodního cyklu
v petrochemickém
komplexu Jen-šen.
Tato smlouva,
uzavřená na dobu
dvaceti pěti let,
by měla přinést
celkový obrat ve
výši 3‚27 miliard €.

Ropná plošina recyklovaná z 99,7 %
v rámci jediné operace

V Severním moři začala historicky první likvidace ropné plošiny provedená v rámci jediné operace.
Norská plošina s názvem YME, vážící 14 000 tun, bude s pomocí vyspělé technologie zlikvidována
a z 99,7 % recyklována. Veolia převzala tuto strukturu o délce 72 metrů a výšce 87 metrů v září loňského
roku. Pomocí vrtulníku ji vyzdvihla a opatrně naložila na jedno z největších plochých plavidel světa.
Poté plošina zamířila do doků Lutelandet v jihozápadním Norsku, kde bude zlikvidována.
Úkolem techniků je separovat drahé kovy a připravit některé části zařízení, jako je například hotel
s kapacitou 54 lůžek a tělocvična, na další využití. Projekt má trvat celý rok.

Veškeré sítě
dálkového tepla
na levém břehu
Vltavy v Praze nyní
provozuje Veolia.
Cíl: zásobování
55 000 bytů
a dále budov
městské správy
a podnikatelských
prostor, jež bude
generovat roční
obrat ve výši cca
50 milionů €.

Konference Habitat III přijala Novou městskou agendu

Konference OSN o udržitelném rozvoji měst, pořádaná v peruánském Quitu od 17. do 20. října 2017, vyústila v dohodu o životních podmínkách
a bydlení více než poloviny lidstva. Členské státy podepsaly „Novou městskou agendu“ pro inkluzivnější, bezpečnější, odolnější a udržitelnější města.
I když tento text není právně závazný, navrhuje konkrétní kroky pro boj proti sociální nerovnosti a důsledkům klimatických změn
a zdůrazňuje právo obyvatel měst na přístup k základním komunálním službám. Uznává také roli místních úřadů při plánování
a realizaci těchto řešení.
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Nanočástice v mozkové kůře
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Boj pokračuje, i po COP 22

196 zemí, které se sešly ve dnech
7.–22. listopadu 2016 v Marrákeši, se zavázalo,
že do roku 2018 vypracují pravidla pro
provádění Pařížské dohody, jež vstoupila
v platnost 4. listopadu a kterou k dnešnímu
dni ratifikovalo 111 zemí a Evropská unie.
Setkání v Marrákeši bylo především příležitostí
pro přijetí konkrétních opatření. Intenzivně se
diskutovalo o finančních otázkách boje proti
klimatickým změnám, a to zvláště o příspěvku
v roční výši 100 miliard dolarů, který by měl
být až do roku 2020 poskytován zranitelným
zemím. Na výši tohoto fondu se účastníci
v zásadě shodli; názory na jeho využití se však
různí. Konference COP 22 dále vyústila v přijetí
iniciativy s názvem „2050 Pathways Platform“,
v jejímž rámci se 22 států, 15 velkoměst,
17 regionů a 196 firem zavázalo k postupnému
snižování emisí oxidu uhličitého. Průmyslové
podniky, které si uvědomují, že samotné
státy nejsou schopny oteplování účinně
zastavit, výzvu rovněž podpořily a již nyní
zavádějí nízkouhlíková řešení. K tomuto
tématu zorganizovala Veolia dvě akce –
„Decentralizovaná elektrifikace a rozvoj“
a „Kruhová ekonomika: příklad plastů“.
Připojila se rovněž k iniciativě „Pathway
to 1,5 °C: how to better align climate and
development goals“. Další kolo diskusí nastane
na konferenci COP 23, kterou zorganizuje Fidži
v německém Bonnu koncem roku 2017.

Rezidua léčiv v životním prostředí

V září se v Paříži sešlo 250 vědců z mnoha
zemí u příležitosti první mezinárodní
konference o rizicích spojených s rezidui léčiv
v životním prostředí (ICRAPHE). Účastníci
setkání upozornili na to, že tisíce druhů léčiv
podávaných lidem i zvířatům (antibiotika,
antiflogistika, anxiolytika, hormony
a další přípravky) končí ve vodních tocích.
Ve vědeckém světě vyvolávají rezidua léčiv –
spolu s dalšími škodlivinami – řadu otázek
spojených s jejich ekotoxicitou, vlivem na
veřejné zdraví, kvalitu půdy, využití hnojiv
a hospodaření s pitnou a odpadní vodou.
U příležitosti konference byl předložen
souhrn nejnovějších údajů z této oblasti.
Cílem je identifikovat, popsat, vyhodnotit
a zmírnit environmentální a zdravotní rizika
spojená s rezidui léčiv používaných v lidské
i veterinární medicíně.
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Plasty
vyžadují
systémový přístup
Veolia se stala
klíčovým partnerem
Nadace Ellen
MacArthurové, jež
přišla s iniciativou
„Nová ekonomika
plastů“. Jejím cílem
je snížit množství
plastového odpadu
v přírodním
prostředí. Do tohoto
ambiciózního
tříletého akčního
plánu, jenž má
změnit náš pohled
na plasty, jsou
zahrnuty významné
firmy a města,
mecenáši, političtí
představitelé,
univerzitní
pedagogové,
studenti, nevládní
organizace i občané.
Iniciativa, založená
na systémovém
a kooperativním
přístupu, se člení
do pěti navzájem
propojených
okruhů: rozvinutí
společenského
dialogu, přijetí
světového protokolu
o plastech, podpora
inovací, vytvoření
informační databáze
a intenzivní
informování široké
veřejnosti.

Náš mozek je vystaven znečištění. Podle studie provedené na
univerzitě v Lancasteru a zveřejněné v americkém časopise PNAS
byly v mozku 37 osob, které zemřely v důsledku nehody, nalezeny
nanočástice magnetitu – silně magnetického oxidu železa přítomného
v atmosféře. Všechny oběti žily ve znečištěných městech (Mexico City
nebo Manchester); některé z nich navíc trpěly neurodegenerativním
onemocněním. Studie uvádí, že nanočástice vdechované nosem
pronikají do centrální nervové soustavy čichovým nervem. Jinými slovy,
znečištění nepoškozuje pouze srdce, plíce a dýchací cesty – přispívá
také k rozvoji neurodegenerativních onemocnění, jako je například
Alzheimerova choroba. Podle autorů způsobuje magnetit v mozku
vznik chemických látek, které jsou odpovědné za oxidační procesy
spojené s rozvojem těchto onemocnění. Další odborníci však soudí, že
na potvrzení příčinné souvislosti mezi magnetitem a Alzheimerovou
chorobou je ještě příliš brzy.

26 %

– to je pravděpodobnost, že u budovy postavené
v oblasti ohrožené stoletou vodou dojde během
třicetiletého období k zaplavení.
Wall Street Journal z 5. 9. 2016

Climate Chance – od slov k činům

Ve francouzském Nantes se konal první ročník summitu „Climate Chance“,
jehož partnerem je i Veolia. Cílem setkání, kterého se zúčastnilo přes
3 500 nestátních subjektů ze šedesátky zemí, bylo předložit konstruktivní
a dostatečně konkrétní návrhy, na jejichž základě by státy mohly v roce
2018 začít bojovat proti klimatickým změnám. Pro Ronana Danteca,
senátora, ekologického aktivistu a předsedu sdružení Climate Chance,
je to „nesmírně důležitý krok, chceme-li dodat důvěryhodnost scénáři,
podle nějž by se oteplení mělo udržet pod hranicí 2 °C, nebo dokonce
1,5 °C. [Summit] ukázal ochotu nestátních organizací zapojit se (…) do
financování iniciativ v rozvojových zemích a do pracovních skupin, které
budou přehodnocovat závazky států“.

„Nebudeme-li
jednat
rozhodně,
bude cenou
za naši
nečinnost
masová
migrace,
zatopení měst,
stěhování
celých oblastí,
vyčerpané
zásoby potravin
a konflikty
vznikající ze
zoufalství.“

Barack Obama,
prezident Spojených
států amerických,

na tribuně Valného
shromáždění OSN
20. září 2016.
Prezident vyzval signatářské
země Pařížské dohody
o klimatu, aby ji co nejdříve
začaly provádět a nenechávaly
řešení těchto otázek
na budoucích generacích.
Leden 2017 PL ANETA
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Rtuť – jak na zrádný kov?

Metody k určení přítomnosti rtuti v organismu již byly vyvinuty,
dosud však nebylo možné zjistit příčinu kontaminace touto prudce
neurotoxickou látkou. Problém vyřešily nedávno vyvinuté technologie,
které umožňují určit chemickou formu rtuti v lidských vlasech a zároveň
zdroj, z nějž pochází. Takto lze vyhodnotit toxikologické riziko a navrhnout
léčbu. Objev je dílem vědců z francouzského výzkumného střediska
CNRS, Univerzity Bordeaux, Univerzity Grenoble Alpes, evropského
synchrotronu ESRF v Grenoblu a University of Illinois v Chicagu. Výsledky
zveřejněné v časopise Environmental Science & Technology otvírají nové
možnosti detekce kovů, které jsou nebo by mohly být toxické, v lidských
tkáních.
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V krátkosti:

Mobilní telefony:

nevyhazujte je, recyklujte!

Jen 15 % z 25 milionů mobilních telefonů
každoročně prodaných ve Francii zamíří na
konci své životnosti do sběrných míst a dočká
se opravy, zhodnocení či recyklace. Na tento
fakt upozornila zpráva francouzského Senátu
o elektronickém odpadu a likvidaci mobilních
telefonů, zveřejněná v říjnu 2016. Podle tohoto
dokumentu se chytré telefony, které dnes
tvoří 84 % prodaných mobilních telefonů,
ve sběrných místech pro elektronický odpad
prakticky neobjevují. Jak zdůrazňuje zpráva,
na 100 milionů přístrojů tak „spí v zásuvkách
našich spoluobčanů“ a další končí v šedé
zóně: zprostředkovatelé je hromadně vykupují
v dražbách jako použitý materiál a nelegálně
posílají přes hranice, aniž by dodržovali
předpisy pro přeshraniční přepravu odpadu.
Podle Interpolu tak bylo z Evropské unie v roce
2012 vyvezeno 1‚3 milionu tun elektronického
odpadu bez potřebných povolení, a to často
i do Afriky nebo Asie. Opravy, opětovné využití
či recyklace milionů vysloužilých mobilních
telefonů by přitom mohly uživit celé jedno
průmyslové odvětví a pomoci při vytváření
pracovních míst.

Veolia uzavřela
smlouvu se
singapurskou
dceřinou
společností
norské ropné
a plynárenské
skupiny
Aibel. Jejím
předmětem
je projekt,
výstavba
a zařízení
modulu na
úpravu vody
„Customized
Water Flood“
pro společnost
Woodside
Petroleum Ltd.
a její plovoucí
výrobní
a skladovací
platformu
Ngujima-Yin,
kotvící při
severozápadním
pobřeží
Austrálie.
Smlouva
má hodnotu
několika
milionů
amerických
dolarů.

20% snížení spotřeby energie,

které si Evropská unie stanovila jako cíl do roku 2020,
bylo dosaženo už v roce 2016! Informaci přinesla zpráva
Joint Research Center s názvem Energy consumption
and Energy efficiency trends in the EU-28, 2000–2014.

Pařížská burza začíná obchodovat „zeleně“

Francie se v roce 2017 stane prvním státem světa, který vydá „zelený“
státní dluhopis (green bond). Jejím cílem je urychlit rozvoj tohoto
investičního odvětví, a zajistit tak Pařížské burze přední místo mezi
finančními institucemi podporujícími přechod na čistou energii.
Zelené dluhopisy jsou cenné papíry určené k financování ekologicky
zaměřených projektů. Obligace vydané francouzským státem jsou
příspěvkem k 3. okruhu Investičního programu pro budoucnost
(PIA3), v němž bude více než 60 % investovaných fondů vynaloženo
na projekty v oblasti zeleného růstu. Ministerstvo hospodářství
a Ministerstvo ekologie uvádějí, že by tyto emise měly vynést
prostředky v hodnotě „několika miliard eur“.

Pařížská dohoda o klimatu: rekordní ratifikace

Tři dny před začátkem konference COP 22 v Marrákeši (7.–18. listopadu) vstoupila v platnost Pařížská dohoda o klimatu. Stalo se tak necelý rok poté,
co ji na konferenci COP 21 přijalo 192 zemí. Hranice pro vstup v platnost – alespoň 55 států odpovědných alespoň za 55 % emisí skleníkových plynů –
byla rychle dosažena a k dnešnímu dni dohodu ratifikovalo již 97 zemí. Zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) zveřejněná 3. listopadu
však upozorňuje na to, že podle odhadů by měla teplota na Zemi i přes současné závazky států v oblasti omezování emisí do konce století stoupnout
o 2,9–3,4 °C. Pro snížení tohoto rizika počítá Pařížská dohoda s aktualizací závazků ze strany států v pětiletých cyklech.

PL ANETA Jaro 2017

MEZINÁRODNÍ OCHRANA PROTI ŠKODLIVÝM ÚČINKŮM
CHEMICKÝCH VÝROBKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V přírodě i v předmětech užívaných člověkem se vyskytuje stále více jedovatých chemických látek – v současné době je jich známo přes 100 000. V reakci
na tuto situaci byl na summitu v Johannesburgu v roce 2002 stanoven následující cíl: „Do roku 2020 musí být při výrobě i používání chemických produktů
omezeny závažné účinky na zdraví lidí a životní prostředí.“ Zde jsou základní údaje k této problematice a dále podrobnější pohled na Čínu, která v otázce
ochrany proti toxickým látkám zaznamenala rychlý pokrok.

ÚSPĚCHY ČÍNSKÉ
ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY

50 LET BUDOVÁNÍ POVĚDOMÍ
O ŠKODLIVÝCH LÁTKÁCH
Mezinárodní právní předpisy omezující nepříznivé dopady chemických
produktů nevznikly ze dne na den. První z nich se objevily ještě předtím,
než se v 70. letech konstituovalo ekologické hnutí.

1962
▼

▼

1989
▼

1998
▼

Stockholmská úmluva o perzistentních organických
polutantech, jež se týká 14 pesticidů a 7 průmyslových
chemických látek a vedlejších produktů (vstup
v platnost v roce 2004). Úmluva stanoví zákaz
používání DDT, PCB, dioxinů a některých dalších látek.

Minamatská úmluva podle níž bude od roku 2020
u mnoha výrobků zakázáno použití rtuti vzhledem
k jejím neurotoxickým účinkům (vstup v platnost 90 dní
po ratifikaci padesátou zemí; ke konci roku 2016 úmluvu
ratifikovalo 32 zemí včetně Francie).

Zveřejnění bílé knihy „Agenda 21“. Čínská národní
strategie udržitelného růstu se stává příkladem pro
mezinárodní společenství.

2008
2010

Přijetí zákona o kruhové ekonomice.

2013

Přijetí zákona o nakládání s chemickými látkami,
inspirovaného evropským nařízením „REACH“.
Tyto látky podléhají evidenci (systém New Chemical
Substance Notification) a jejich zpracovatelé jsou
povinni hlásit jejich objem a předkládat úřadům výsledky
ekotoxikologických studií.
Zavedení účinnějších kontrol u činností způsobujících
znečištění a zpřísnění sankcí v případě nedodržení
předpisů. Viníkům může být uložen trest odnětí
svobody až na dobu sedmi let a pokuta.

2014
2016

Novela zákona o životním prostředí, která ukládá podnikům povinnost informovat o množství vypouštěných
škodlivin, zvyšuje pokuty v případě nedodržení předpisů
a umožňuje nevládním organizacím za určitých podmínek
přímo stíhat odpovědné osoby.

▼

2013

Rotterdamská úmluva o obchodu s nebezpečnými
chemickými látkami a pesticidy, jež se týká 22
pesticidů a 5 chemických látek (vstup v platnost v roce
2004), a Aarhus Protocol o perzistentních organických
polutantech (POP) a těžkých kovech (vstup v platnost
v roce 2003).

1994

▼

▼

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných
odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
(vstup v platnost v roce 1992).

V čínské ústavě je zakotvena povinnost státu chránit
a zlepšovat životní prostředí obyvatel, předcházet
znečištění a dalším negativním dopadům, zajistit
racionální využívání přírodních zdrojů a chránit ohrožené
druhy rostlin a živočichů.

▼

2001

Montrealský protokol o látkách poškozujících
ozonovou vrstvu stanoví povinnost do roku
2000 ukončit výrobu a používání CFC
(chlor-fluorovaných uhlovodíků).

1992

▼ ▼

1987

Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy
je prvním legislativním počinem celosvětového dosahu ve prospěch životního prostředí.

▼

▼

Konference OSN o životním prostředí
ve Stockholmu.

▼

1972
▼
1985

V posledních dvaceti pěti letech Čína přijala velké
množství právních předpisů na ochranu životního
prostředí, přičemž od roku 2000 zaznamenala
legislativa zvláště rychlý vývoj. Na mezinárodní
úrovni je země signatářem všech významných
ekologických úmluv.

Ve Spojených státech vychází kniha Tiché jaro,
považovaná za zásadní příspěvek k celosvětovému
povědomí o otázkách životního prostředí.

Práce na návrhu zákona o znečištění půd a lokalit,
jenž věnuje zvláštní pozornost znečištění těžkými kovy.

NA ŘADĚ JE ELEKTRONICKÝ ODPAD
ČERNÁ LISTINA, KTERÁ JE STÁLE DELŠÍ…
Rtuť je zatím poslední položka na seznamu chemických látek považovaných
za zvláště nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Výskyt těchto látek,
zvaných perzistentní organické polutanty (POP), od ratifikace Stockholmské úmluvy
postupně klesá nebo je přinejmenším omezen přísnými pravidly.

U příležitosti 7. konference smluvních stran
Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy
v květnu 2015 se státy rozhodly rozšířit „klub“
nebezpečných látek o elektronický odpad.
Tento materiál totiž obsahuje řadu substancí, jež
škodí člověku i životnímu prostředí, jako je olovo,
fosfor, rtuť, beryllium, chladicí kapaliny, PVC atd.

Zdroje: http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx www.sentinelle-droit-international.fr http://reach-info.ineris.fr/focus/polluants-organiques-persistants-pop http://blog.lefigaro.fr/
green-business/2010/05/et-si-la-chine-nous-montrait-le-chemin-du-green-business.html http://www.franceagrimer.fr/content/download/46200/441326/file/Veille%20sanitaire%20Chine%20n%C2%B052%20du%20
24%20juin%202016.pdf http://www.journaldelenvironnement.net/article/chine-la-peine-de-mort-pour-les-crimes-environnementaux,35223 http://www.usinenouvelle.com/article/ecologie-attention-la-chine-reglemente.N187394
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Nové zdroje znečištění:
Jak čelit novým výzvám
v oblasti životního prostředí
a veřejného zdraví?
Slovo mají Maria Neira,
Elizabeth Girardi-Schoen
a Claude Laruelle.

Maria Neira,

ředitelka Odboru veřejného
zdraví, životního prostředí
a sociálních faktorů zdraví
ve Světové zdravotnické
organizaci (WHO)

PL ANETA Jaro
Leden
2017
2017

Elizabeth
Girardi-Schoen,

ředitelka pro životní prostředí
a udržitelný rozvoj v TEVA
Laboratoires

Claude Laruelle,

ředitel Globálních specializovaných
společností Veolia,
předseda Veolia Water Technologies
a člen řídícího výboru Veolia

Seznam látek škodících životnímu prostředí a lidskému zdraví se neustále
rozrůstá o nové položky. Co je třeba učinit a jaké priority si stanovit,
abychom dokázali ochránit životní prostředí a podpořit inovativní řešení?
Zde jsou argumenty tří významných osobností, které mají k tomuto
tématu co říci.

Otázka pro Marii Neiru: Jakým způsobem identifikuje
Světová zdravotnická organizace nové škodliviny
a jak vyhodnocuje jejich účinky?
WHO má tu výhodu, že se může obracet na
nejvýznamnější vědce působící v nemocnicích,
na univerzitách a v nejprestižnějších světových
laboratořích. S pomocí expertních skupin na národní,
regionální i celosvětové úrovni a ve spolupráci s vládami
a národními zdravotnickými systémy provádíme
průběžné monitorování. Ukáže-li se, že určitá oblast
vyžaduje větší pozornost, sestavíme tým odborníků
a navrhneme proaktivní výzkumný program. Tak
tomu bylo v nedávné době například u endokrinních
disruptorů. Současně také sledujeme vědeckou
literaturu a publikace výzkumníků.
Na jaké oblasti se zaměřujete nejvíce?
Snažíme se věnovat těm oblastem, které jsou z hlediska
dopadu na lidské zdraví nejdůležitější. V současné
době se zaměřujeme především na kvalitu ovzduší
a látky znečišťující atmosféru. Ty jsou zodpovědné
za 6‚5 milionu předčasných úmrtí ročně a vzhledem
k pokračující urbanizaci představují globální ohrožení.
Od začátku listopadu jsme zaznamenali závažná
překročení norem v Novém Dillí, Teheránu a Londýně.
Dalším zdrojem obav je elektronický odpad. Náš
digitální svět produkuje obrovské množství odpadu,
jehož zpracování není v některých zemích dostatečně
regulováno. Končí pak na otevřených skládkách
a zpracovává se ručně, bez ochranných pomůcek
a v kontaminovaném prostředí, aby z něj bylo možné

získat těžké kovy, které lze dále prodat. Velkou pozornost
věnujeme rovněž zmíněným endokrinním disruptorům.
Snažíme se zjistit, jakým způsobem lze omezit jejich
zdroje, které představují nebezpečí pro naše zdraví.
V neposlední řadě myslíme také na klasická rizika,
jakými jsou znečištění pitné vody, zdroje záření či
nedostatečná dostupnost kanalizace. Rizika spojená
s prostředím, v němž lidé žijí, způsobují ročně přes 12
milionů úmrtí – těm je možné předejít, pokud učiníme
potřebné preventivní kroky.
Jak může WHO ovlivňovat legislativu?
Nemáme samozřejmě takové právní prostředky, které
by nám například umožnily zavřít do vězení toho,
kdo znečišťuje. Naše slovo však má politickou váhu
a především disponujeme účinným nástrojem, jímž
jsou vědecké údaje. Přispíváme k tomu, aby společenská
poptávka po lepším životním prostředí vycházela od
samotných občanů. Můžeme také navrhovat normy
a technologická doporučení, jako je například náhrada
některých typů pohonných hmot jinými, ekologicky
šetrnějšími. Jsme si vědomi toho, že průmysloví aktéři
se potýkají se stále přísnějšími předpisy a požadavky.
Vedeme s nimi proto neustále dialog, abychom
pochopili jejich situaci a mohli – v pozitivním slova
smyslu – ovlivňovat jejich rozhodování. Oblast trvale
udržitelného rozvoje totiž také nabízí podnikatelské
příležitosti a „čisté“ průmyslové procesy představují
nezanedbatelný trh. Řada průmyslových firem to už
pochopila a přistoupila na fakt, že tento trend nelze
zvrátit.
•••

„Nemáme
samozřejmě
takové právní
prostředky,
které by nám
například
umožnily
zavřít původce
znečištění do
vězení. […] Naše
slovo však má
politickou váhu
a především
disponujeme
účinným
nástrojem, jímž
jsou vědecké
údaje.“
Maria Neira
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Otázka pro Elizabeth Girardi-Schoen: Jak přistupuje
společnost TEVA k otázkám životního prostředí?
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost jsou pro nás
klíčové, protože v každé z těchto oblastí se skrývají
rizika. Ještě větší význam pro nás ale mají z hlediska
prosazování společensky odpovědné politiky. Skupina se
snaží o to, aby naše obchodní činnost byla slučitelná se
zásadami odpovědného hospodářského růstu s nízkou
mírou rizika. TEVA vznikala postupem let cestou akvizic
různých společností a dlouhou dobu fungovala bez
jednotného přístupu v této oblasti. Proto jsme před
třemi lety prosadili v celosvětovém měřítku systém
řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Ten
zahrnuje kromě tradičních norem a specifikací také
pravidla pro zpracování informací a ukazatelů, díky nimž
jsme schopni vyhodnocovat kvalitu činnosti. Zavedení
tohoto systému řízení kvality je součástí procesu,
kterému jsme dali jméno „naše cesta k excelenci“.
Co dělá TEVA konkrétně pro omezení
své ekologické stopy?
Odpad zůstane odpadem, pokud ho nedokážeme
přeměnit v produkt, který může někdo jiný zužitkovat.
Samozřejmě je třeba stále se snažit, abychom odpadu
produkovali méně, ale ještě důležitější je myslet na to,
jak odpad recyklovat. V našich výrobních procesech se
například používá velké množství rozpouštědel, jejichž
opětovné využití ve farmaceutice naráží na přísné
kvalitativní normy. Pro jiná průmyslová odvětví však
mohou být tato rozpouštědla zcela postačující! Je tedy
především třeba najít partnery, kteří nám nabídnou
pro tyto produkty odbyt, aniž by od nás požadovali
jejich složitou úpravu. U jiných odpadů, jako jsou
například plasty, kovy či papír, samozřejmě dodržujeme
požadavky na třídění a recyklaci. V některých případech
jsme dokonce schopni tyto suroviny sami opět použít –
například na výrobu obalů.
Často se hovoří o reziduích léčiv v životním prostředí
a o nových škodlivinách, jako jsou například endokrinní
disruptory. Co byste mohla říci k tomuto tématu?
Přes 80 % reziduí léčiv přítomných v životním prostředí
pochází z medikamentů předepsaných pacientům
s cílem zlepšit jejich zdraví, a nikoli z výrobního procesu.
Užité léky jsou následně přirozenou cestou vyloučeny
a s odpadními vodami odcházejí do čistíren. Rizikům
tohoto procesu se již věnovala řada studií a podle údajů
Světové zdravotnické organizace léčiva přítomná v žiPL ANETA Jaro 2017

votním prostředí ve stopovém množství lidskému zdraví
neškodí. Dosud však nelze s jistotou určit, zda některé
látky nemají škodlivé účinky na organismy žijící ve vodě.

„Přes 80 %
reziduí léčiv
přítomných
v životním
prostředí
pochází
z medikamentů,
které užívají
pacienti, nikoli
z výrobního
procesu.“
Elizabeth Girardi-Schoen

Co si myslíte o stále přísnějších předpisech, s nimiž se
musejí vyrovnávat průmyslová odvětví?
Normy v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, které uplatňujeme, jsou většinou mnohem přísnější,
než jaké stanoví legislativa. Dodala bych ale, že právní
předpisy mnohdy nemotivují k recyklaci a dalším formám ekologického chování. Kvůli riziku nehod a úniků
existuje například značný legislativní tlak na lokální
zpracovávání odpadů v místě jejich produkce. Když ale
země nemá zařízení pro kvalitní recyklaci nebo energeticky účinné spalování, je nutné hledat zpracovatele
za hranicemi, což s sebou nese dodatečné náklady
a vyšší riziko spojené s přepravou odpadu. Nehledě na
tyto legislativní požadavky se však vždy snažíme nalézt
způsob, jak odpad recyklovat.

••• ••• ••• ••• ••• •••

Otázka pro Clauda Laruella: Jak pomáhá Veolia svým
průmyslovým partnerům s plněním stále náročnějších
požadavků v oblasti zdraví a životního prostředí?
Prevence zdravotních rizik a snižování ekologického
dopadu průmyslové činnosti je jedním z hlavních cílů
Veolie. Skupina vyvíjí a zavádí originální technické postupy, jimiž lze odstraňovat nejrůznější druhy obtížně
eliminovatelného znečištění. Ve svém oboru máme
rozsáhlé zkušenosti – zajišťujeme jak projektování, tak
i realizaci a provoz těchto technologií. Díky této široké
specializaci dokážeme vyvíjet řešení přizpůsobená
konkrétním potřebám zákazníků, průběžně reagovat na
nové potřeby, a zaručit tak, aby provozy měly požadované ekologické parametry.
Když například došlo ke zpřísnění unijních norem spalování, musela Veolia přizpůsobit své provozy a vyvinout
celou řadu výkonných technologií, jakými jsou měřiče
zplodin v komínech či dodatečné filtrační moduly pro
zachycování některých nových škodlivin, a přitom udržet
provozní náklady v únosných mezích. Toto know-how
nyní nabízíme našim zákazníkům a partnerům.
Jaké špičkové technologie vyvinula Veolia pro boj s novými zdroji znečištění?
Uvedl bych dvě. Pokud jde o endokrinní disruptory,
nejintenzivněji se jimi zabýváme ve Švýcarsku – zemi,
která má v této oblasti velký náskok.

Náš digitální svět produkuje obrovské množství odpadu, jehož zpracování není v některých zemích dostatečně regulováno. Končí pak na otevřených skládkách.

Ve spolupráci s městem Lucern a místními vědci jsme
se zaměřili na ochranu Lucernského jezera: vyšli jsme
z naší technologie Actiflo®, k níž jsme přidali fázi filtrace
pomocí aktivního uhlí. Výsledný systém dokáže tyto
nežádoucí sloučeniny velmi účinně zachytit. V současné
době již funguje v Lucernu pilotní provoz, který se ukazuje jako velmi slibný.
Druhým příkladem je rtuť. O účincích tohoto jedu víme
již dlouhou dobu. V posledních několika letech se však
rtuť opět vrací na scénu, protože se používá při výrobě
obrazovek, jejichž množství vzrůstá spolu s raketovým
rozvojem digitálních technologií. Zároveň se rtuť
přirozeně vyskytuje v nekonvenčních uhlovodících.
Vyvinuli jsme proto řešení umožňující tento prvek
zachycovat přímo ve spalovacích zařízeních a máme již
celou řadu filtrů a katalyzátorů, které jsou schopny rtuť
eliminovat.
Co je třeba podle vašeho názoru učinit, když se objeví
nová znečišťující látka?
V zásadě je třeba postupovat ve třech krocích, ať už
jde o endokrinní disruptory, rezidua léčiv, či jiné typy

„V oblasti
obtížně
eliminovatelného
znečištění
máme rozsáhlé
zkušenosti.“
Claude Laruelle

znečišťujících látek. Nejprve je nutné tyto látky umět
detekovat – pokud k tomu nestačí dostupné měřicí
technologie, je třeba vyvinout nové. Dále tyto látky musíme separovat a zachycovat co nejblíže zdroji, a to ve
spolupráci s výrobci. V opačném případě se totiž škodliviny rozptýlí a jejich zachycování se stává mnohem
složitějším. Poslední fází je jejich zpracování, během
nějž jsou tyto látky v ideálním případě recyklovány, nebo
přinejmenším neutralizovány.
Nelze samozřejmě říci, že bychom všechny tři
etapy dokonale zvládli. Případ těžkých kovů, který
byl aktuální v 90. letech, nám však dává důvod
k optimismu: tehdy jsme postupovali přesně tímto
způsobem a dnes již je kontaminace přírodního
prostředí těmito prvky mnohem nižší. Stejně tak
tomu bude i u nových zdrojů znečištění – ovšem pod
podmínkou, že celá společnost, od spotřebitelů přes
výrobce až po veřejnou správu, přijme myšlenku, že
vývoj nových technologií něco stojí. Zároveň nelze
zapomínat ani na to, že tyto náklady mají pozitivní
dopad na socioekonomické prostředí (výzkum a vývoj,
investice, zaměstnanost apod.). n
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Poznáváme pracovníky Veolie v celém světě
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Přeměna běžného odpadu na „zelené
produkty“, stabilizace a zhodnocování
nebezpečného odpadu, jakým je
například rtuť… Naši dva inženýři svou
prací dokazují, že kruhová ekonomika
má v průmyslu své místo.

Dieter Offenthaler

Generální ředitel
Batrec Industrie AG,
dceřiné společnosti Veolie
Wimmis (Švýcarsko)

Dieter Offenthaler vystudoval metalurgii a velkou část své kariéry zasvětil

zhodnocování kovů. Jak sám říká, snaží se „využívat svých znalostí při hledání způsobů, jak
propojit průmyslovou činnost s ochranou životního prostředí“. Na toto téma také napsal
doktorskou práci. Není tedy nijak překvapivé, že nastoupil do Batrec Industrie, švýcarské
dceřiné společnosti skupiny Veolia, která je předním světovým odborníkem v oblasti
recyklace nebezpečného odpadu, jakým jsou staré baterie nebo rtuť. Nejprve zde od roku
2011 působil jako výrobní ředitel a o dva roky později – v době, kdy postupy zpracování rtuti
procházely bouřlivým vývojem – se stal generálním ředitelem společnosti.
„Vzhledem k velmi přísným mezinárodním předpisům* jsou průmysloví výrobci
v současné době nuceni hledat náhradní materiály nebo využívat pouze rtuť získanou
recyklací,“ uvádí Dieter. „Stáli jsme tedy před nelehkou otázkou, jak bezpečně likvidovat
zásoby nepoužitelné rtuti.“ Za necelý rok a půl Dieter a jeho tým navrhli a zrealizovali
průmyslový postup spočívající ve „stabilizaci“ rtuti, při níž se tento vysoce nebezpečný
kov mění v neškodnou sloučeninu. Tento mimořádný počin znamenal také rozsáhlou
restrukturalizaci obchodní činnosti firmy. „Zabýváme se v první řadě zhodnocováním
odpadu obsahujícího rtuť, který k nám přichází z celého světa, a prodejem kovu o vysoké
čistotě,“ říká Dieter. „Abychom zaručili vynikající úroveň služeb a uspokojili přísné
legislativní požadavky, dodržujeme pravidla vysledovatelnosti a zavedli jsme propracovaný
systém auditů a reportingu.“
Díky těmto úspěšným řešením dnes společnost Batrec pod Dieterovým vedením zajišťuje
celý cyklus recyklace rtuti, v němž je mimořádná pozornost věnována dopadu na životní
prostředí. Jak říká sám Dieter, je hrdý na to, že dokázal „uzavřít kruh“ právě v odvětví
zpracování zvláštního odpadu, v němž je stále ještě obtížné zavádět principy kruhového
hospodářství. Jeho dalším cílem je připravit firmu na recyklaci stále častěji užívaných
lithium-iontových baterií, při níž hodlá spolupracovat s novými partnery. n
* Významnou roli zde hraje především Minamatská úmluva, jejímž cílem je omezit uvolňování
rtuti do životního prostředí a zavést pravidla pro těžbu a využívání tohoto kovu, který je mezi
chemickými látkami škodícími veřejnému zdraví v první desítce.
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Caroline Boidin

Projektová koordinátorka
v oblasti inovací
Veolia Velká Británie a Irsko
Londýn, Velká Británie

Vzdělání

Technická inženýrka
se specializací na energetiku,
absolventka magisterského
studia environmentálního
managementu

Caroline Boidin překypuje energií, což je pro práci v oddělení inovace a recyklace u britské Veolie
ten nejlepší předpoklad. Zaměstnanci tohoto malého, avšak velmi kreativního oddělení, v němž
působí od konce roku 2015 jako mezinárodní dobrovolnice, mají za úkol optimalizovat recyklaci
a usnadňovat vývoj inovativních postupů. Se světem obchodní inovace se Caroline seznamuje
díky vývoji čisticího přípravku na automobily s názvem Cyclone TFR, vyráběného recyklací prošlých
prostředků na mytí nádobí. „Pilotní fáze je za námi a mým úkolem je teď vyřešit rozpočtové,
právní a marketingové otázky,“ vysvětluje 25letá inženýrka, pro niž projekt představuje vítanou
manažerskou praxi.
Tento ekologický produkt – jeden z prvních „made in Veolia UK“ – spatřil světlo světa díky interní
„líhni nápadů“ ve prospěch kruhové ekonomiky. „Naše oddělení pořádá brainstormingová setkání
a vyhodnocuje návrhy zaměstnanců Veolie ve Velké Británii a Irsku,“ pokračuje Caroline. Dvacet
nejlepších se každý rok dočká prezentace před skupinou vedoucích pracovníků a zákazníků Veolie.*
Cílem je získat prostředky a kompetence, díky nimž by bylo možné tyto nápady proměnit v řešení
uplatnitelná na trhu.
Podle Marka Powella, Carolinina manažera, je její schopnost podporovat a rozvíjet myšlenky
ostatních příslibem profesních kvalit: „Caroline pracuje s nasazením, které překračuje náplň její
práce koordinátorky. Svědčí o tom i nový organizační a manažerský rámec projektu, jenž sama
navrhla.“ Tento úkol plní Caroline s nadšením – je si vědoma toho, že „autoři návrhů mají mnoho
jiných pracovních povinností a nemohou se projektu věnovat naplno“. Zároveň se dále věnuje
přípravku Cyclone TFR, pro který bude v roce 2017 třeba najít nové zákazníky a případně uvést na trh
jeho další varianty. Poté má Caroline v plánu pokračovat v práci mezinárodní dobrovolnice v oboru
projektového inženýrství a podílet se na dalších inovativních projektech. Samozřejmě se stejným
elánem jako dosud. n
* Tento projekt, nazvaný „Innovation Den“ (Doupě inovací), je inspirován britskou televizní reality show,
v níž uchazeči z řad podnikatelů mají pět minut na to, aby představili svůj nápad a získali pro něj
financování
od poroty složené z milionářů.

Pangeo Program Přijímáme mladé perspektivní pracovníky do mezinárodní sítě dceřiných
společností a rozvíjíme jejich kompetence v našich oborech tak, aby byli po skončení stáže
připraveni nastoupit jako stálí zaměstnanci.
www.pangeo.veolia.com
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Tchien
-ťin
Obnovená
důvěra
po sanaci regionu

V noci ze 12. na 13. srpna 2015 došlo v čínském přístavu Tchien-ťin
k mohutné explozi, jež srovnala se zemí sklady chemických látek
i okolní obytné budovy. Místní úřady, znepokojené bezprostřední hrozbou
toxického znečištění ve velkém měřítku, se obrátily na Veolii, která
v tomto regionu již působí, a navíc má rozsáhlé zkušenosti s likvidací
nebezpečného odpadu. Během několika týdnů Veolia odebrala a sanovala
více než 10 000 tun odpadních znečištěných vod.

Jen těžko
si lze představit,
co asi cítili záchranáři, když 12. srpna 2015
spěchali na místo neštěstí, které otřáslo
celým městem Tchien-ťin. V tu chvíli ještě
nikdo nedokázal posoudit rozsah katastrofy.
PL ANETA Jaro 2017

Ti nejzkušenější však věděli, že je třeba se
připravit na nejhorší. Ve dvou ze šesti obřích
skladových terminálů explodovaly přepravní
kontejnery. V přístavu Tchien-ťin se přitom
nachází centrální překladiště čínského
chemického průmyslu a denně tudy projdou
stovky tisíc tun nebezpečných látek.
•••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Co nejrychleji se vypořádat se
smrtelně nebezpečným sekundárním
znečištěním, k němuž došlo
následkem exploze chemikálií
v přístavním velkoskladu.

> Posoudit, analyzovat a vymezit bezprostřední
rizika; přepravit nebezpečné látky na specializované
pracoviště a zajistit jejich sanaci.

> Zpracovat během šesti měsíců více než
10 000 tun odpadních vod kontaminovaných
kyanidem sodným na certifikovaný odpad.
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Pouhých několik hodin po explozi vyslala
Veolia do Tchien-ťinu speciální tým svého
Integrovaného centra pro nakládání
s nebezpečnými odpady. V čele tohoto
týmu stála jeho generální ředitelka Cchaj
Ling. „Vzhledem k množství nebezpečných
chemikálií, které byly na místě uloženy, se
moje pozornost okamžitě obrátila k tomu,
jaké následky bude mít tato exploze na
životní prostředí, pokud nebude sanace
provedena včas,“ vysvětluje Cchaj Ling.
Při shromažďování kontaminovaných vod
a jejich sanaci Veolia následně sehrála
klíčovou roli. Podnik totiž disponuje
nejrozsáhlejší sítí zařízení pro likvidaci
nebezpečného odpadu v celém Tchienťinu: Veolia má povolení pro likvidaci
48 z 49 nebezpečných chemikálií (s výjimkou
výbušnin), uvedených na oficiálním
seznamu čínské vlády. „Náš prvotní reflex
byl naplánovat zásah a připravit veškeré
vybavení, personál a vozidla, zkrátka vše,
co je po tak rozsáhlé katastrofě potřeba,“
pokračuje Cchaj Ling.
O jak rozsáhlý zákrok půjde, se ukázalo,
když na místo začaly přijíždět první sanační
týmy: na ploše 54 000 m, která byla explozí
zasažena, bylo uskladněno 111 druhů
nebezpečných látek, z toho 800 tun volně
rozptýleného dusičnanu amonného a 700 tun
kyanidu sodného. Poškození vodovodního
řadu o velkém průměru navíc představovalo
riziko, že dojde k zásadnímu znečištění
životního prostředí a kontaminaci rozvodů
pitné vody ve městě. Vláda proto přistoupila
k rozhodnutí kontaminovanou oblast uzavřít
a zpřístupnit ji pouze držitelům úředního
povolení. Všechna vozidla opouštějící
vymezený prostor navíc musela projít
dekontaminací. Několika společnostem včetně
Veolie se vláda rozhodla svěřit úkol mamutích
rozměrů: odvrátit děsivou environmentální
katastrofu v oblasti Tchien-ťinu.

Křehké umění
sanace
Přestože Centrum pro nakládání
s nebezpečným odpadem, které Veolia
provozuje v Tchien-ťinu, má již patnáctileté
praktické zkušenosti s likvidací nebezpečného
odpadu a odpadový materiál kontaminovaný
kyanidem sodným zpracovává prakticky
denně, tváří v tvář tak náročnému úkolu
se ocitlo poprvé. „Jedná se o nejrozsáhlejší
PL ANETA Jaro 2017

Rizika pokroku

V průběhu uplynulého desetiletí se v Číně rozvinul jeden z nejpřísnějších schvalovacích
mechanismů v oblasti environmentalistiky na světě. Tento vývoj dobře ilustruje
například způsob nakládání s průmyslovými odpadními vodami. Audit KPMG odhaduje,
že čínský trh s výrobky, určenými k čištění vody, by měl v roce 2018 dosáhnout
meziročního obratu 3,3 miliardy dolarů. Od té doby, co byl v roce 1984 přijat první
zákon o prevenci znečištění vod a řešení existujících problémů, se legislativa v této
oblasti stále zpřísňuje a téměř každoročně vstupují v platnost nové předpisy, týkající se
provozovatelů chemiček. Po explozi v Tchien-ťinu modernizace chemického průmyslu
pokračuje ve zrychleném tempu. Nejnovější předpisy regulují stále přísněji nakládání
s nebezpečnými odpady a zákon o chemické bezpečnosti se dočkal novelizace na
celonárodní úrovni i na úrovni jednotlivých provincií. Jen v roce 2016 muselo na základě
zásahů místních úřadů ukončit činnost 68 firem podnikajících v oblasti chemické
výroby, protože u nich byly prokázány nezákonné či nebezpečné praktiky. Zároveň bylo
spácháno 3 606 přestupků kvalifikovaných jako nedodržení bezpečnostních předpisů.

sanační projekt, který byl kdy v Číně
realizován,“ přibližuje situaci paní Cchaj Ling.
Konkrétně sanace více než 10 000 tun
odpadních vod kontaminovaných
kyanidem sodným, které se rozlily po okolí,
představovala úkol nesmírně náročný na
přesnost i čas. „Odpadní vody se rozlily
v rámci celé lokality a nerovný terén nám
zásah také neusnadnil,“ vypráví Cchaj Ling.
Odborníci z Veolie nejprve odebrali vzorky,
které jim pomohly určit přesné chemické
složení uniklých toxických látek. Laboratorní
testy prokázaly zejména kontaminaci
kyanidem. Na základě těchto zjištění
vypracovali odborníci bez meškání plán
sanace.
Odpadní vody kontaminované kyanidem,
které se podařilo shromáždit, byly přemístěny
do dvou čistíren Centra pro nakládání
s nebezpečným odpadem. Voda s nejvyšší
mírou znečištění putovala přímo do spalovny,
méně kontaminované vody byli specialisté
schopni vyčistit fyzikálně‑chemickou
metodou, která důsledně dodržuje místní
platné předpisy pro ochranu životního

Kyanid sodný

prostředí. Sanační práce trvaly šest měsíců
a skončily začátkem roku 2016.

Tchien-ťin, nový
ekonomický ráj
Binhai, nová přístavní čtvrť tchien‑ťinské
aglomerace, v níž došlo 12. srpna 2015
k explozím, sehrála klíčovou roli
při transformaci čínského chemického
průmyslu, a to zejména díky miliardám
dolarů, které sem nasměrovali investoři,
a díky vzniku supermoderních továren, které
zde vybudovaly nejvýznamnější firmy tohoto
odvětví.
V dubnu 2015, necelý rok po vzniku této
čtvrti, zde investovalo 285 firem figurujících
na žebříčku Fortune Global 500 největších
amerických korporací; vznikla tak jediná
zóna volného obchodu na severu Číny. V této
prudce se rozvíjející oblasti jsou realizovány
inovativní projekty a dochází zde ke stimulaci
čínské ekonomické reformy i k otevírání se
zahraničnímu průmyslu.

Smrtelně jedovaný kyanid sodný patří k nejnebezpečnějším látkám na
světě. Brání totiž vstřebávání kyslíku a jakýkoli živý tvor se po požití byť jen
minimální dávky začne dusit a rychle umírá. V případě drobného úniku kyanidu
(v řádu několika miligramů) je tedy třeba okamžitě jednat, aby se zabránilo
environmentální katastrofě.

Cai Ling,

generální ředitelka
Integrovaného centra
Veolie pro nakládání
s nebezpečnými odpady
v Tchien-ťinu,

Mezi společnosti, které se na této
transformaci podílely, patří i Veolia. Skupina
zde poskytuje několika společnostem
podnikajícím v chemickém průmyslu různá
řešení v oblasti vodohospodářství a nakládání
s odpadem. Klíčem k úspěchu Veolie je
samozřejmě její technologické know-how.
Kromě toho firmy i místní úřady vnímají další

výhodu, kterou přináší spolupráce s Veolií:
na poli zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti
má totiž bohaté mezinárodní zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že Čína nedávno přijala
novou průmyslovou i environmentální
strategii (a distrikt Binhai je jedním
z pilotních projektů), jsou tyto úvahy více než
logické. n

je na sanační práce
odvedené Veolií
bezprostředně po explozi
právem hrdá. „Rychlost,
profesionalita a nasazení,
s jakým se naše týmy vrhly
po výbuších do práce, mě
skutečně přesvědčily, jak
moc skupině záleží na
sociálním rozměru každého
projektu a jak odpovědný
přístup zaujímá. Zároveň
jsem se utvrdila v tom,
že její zkušenosti jsou
opravdu nesmírně bohaté,“
přiznává paní Cchaj Ling.
Nakládání s nebezpečným
odpadem pak popisuje
jako práci, která vyžaduje
technickou přesnost
i houževnatost. „Lidé se
zpravidla domnívají, že
pro nakládání s odpadem
není zapotřebí zvláštních
znalostí. Považují toto
odvětví za špinavou
práci a nakládání
s nebezpečným odpadem
navíc za extrémně
rizikové povolání. Vůbec
si neuvědomují, na jak
vysoké úrovni musejí
být technické znalosti
a dovednosti jednotlivých
pracovníků a jak důležitá
je problematika prevence
a řízení rizik. Uspěje zde
pouze ten, kdo má smysl
pro detail, je perfekcionista
a zároveň mu nechybí
pečlivost, odhodlanost
a houževnatost,“ uzavírá
generální ředitelka Centra.
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USA
Francie
Japonsko

Velká
Británie
Jaderná energetika:
robotická zařízení pro
extrémní podmínky

V důsledku akvizice americké společnosti Kurion v únoru 2016 rozšířila
Veolia svoji nabídku v oblasti jaderné energetiky. V prosinci minulého
roku došlo k fúzi tří společností skupiny – Kurion, Asteralis a Alaron –,
které se specializují na sanační práce a nakládání s mírně a středně
radioaktivním odpadem. Nově vzniklá společnost bude nadále vystupovat
pod společným názvem Veolia.
PL ANETA Jaro 2017

V dispečinku, kde probíhá dálková kontrola montáže, zástavby a testování, používají inženýři Oxford Technologies (AIT) manipulační systém DEXTER
typu master-slave, který pro schvalování úkonů prováděných na dálku využívá virtuální realitu.

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Bezpečná sanace a demontáž
zařízení, v nichž se nachází
velké množství mírně či středně
radioaktivního odpadu, a následně
zajistit bezpečnou likvidaci
tohoto odpadu.

> Úspěšně zvládnout proces likvidace odpadu a údržby
ve vysoce nebezpečném prostředí.

> Dodávat na trh komplexní řešení pro jadernou
energetiku, založená na širokém portfoliu
nejmodernějších technologií a individuálním
přístupu ke každé zakázce, a využívat našich
bezkonkurenčních odborných zkušenosti
v oblasti robotiky.

Leden 2017 PL ANETA
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je světová jednička v oblasti robotiky. Nabízí
řadu neobyčejně efektivních technologií
pro nakládání s mírně nebo středně
radioaktivními odpady v místech, kde jsou
hodnoty radiace tak vysoké, že je zde pohyb
lidí zcela vyloučen.

Ochrana
technických
pracovníků
před radiací
Cílem využití robotiky v jaderné energetice
je zabránit nebezpečí radiace. „Naším
prvotním úkolem je ochrana pracovníků před
nebezpečnými podmínkami,“ vysvětluje
Matthew Cole, jenž spolu s Markem Roodem
řídí business line Access, která se zaměřuje
právě na robotiku. Specifickým rizikem
v jaderných elektrárnách je ionizující záření,
které je ve vyšší koncentraci nebezpečné.
V jiných odvětvích je vždy možné zařízení
vystavené tomuto záření odstavit
a neutralizovat a po provedení těchto
operací se pracovníci mohou vrátit do takto
zabezpečeného prostoru a pokračovat v práci.
V jaderných elektrárnách je však radiace
natolik silná, že je většinou nemyslitelné, aby
se v takovém prostředí lidé pohybovali po
delší dobu.

Aby bylo možné nakládat s jaderným
odpadem nebo demontovat zařízení klientské
společnosti (což jsou zpravidla distributoři
elektrické energie a státní podniky),
nabízí business line Access vybavení,
které umožňuje provádění těchto úkonů
na dálku. Nejčastěji jsou k tomuto účelu
pochopitelně využíváni roboti, Matthew Cole
však zdůrazňuje, že existují i jiné možnosti.
„Dodáváme nejrůznější řešení pro manipulaci
na dálku,“ upřesňuje. „Každé zařízení
vyžaduje jiné řešení, proto je třeba předem
důkladně promyslet, jakým způsobem se
dostaneme do reaktoru či nádrže, které je
třeba vyčistit. Teprve poté můžeme navrhnout
vhodné nástroje a vybavení v závislosti na
konkrétních podmínkách.“

„Dodáváme nejrůznější řešení manipulace
na dálku. Každé zařízení představuje
specifický případ vyžadující řešení na míru.
[…] Naším úkolem je navrhnout nástroje
a zařízení, které budou pro konkrétní případ
nejvhodnější.“

Matthew Cole

společný vedoucí Business line Access
PL ANETA Jaro 2017

Kromě odborných znalostí v oblasti robotiky
a projektování technických zařízení disponuje
náš tým díky dlouholetým zkušenostem
v oboru i důkladnou znalostí prostředí
jaderných elektráren: má přehled o rizicích
kontaminace a úniku radioaktivního
materiálu, bezpečnostních otázkách, kvalitě
použitých materiálů i dopadu radiace na
zdraví. Své know-how v oblasti kontroly
znečištění i znalosti materiálů využili naši
experti v mnoha známých lokalitách, jako je
například jaderná elektrárna Fukušima Daiči
v Japonsku či komplex Sellafield ve Velké
Británii, jež představují nesmírně náročnou
výzvu, pokud jde o demontáž zařízení
i zpracování paliva pro další použití.

Výzva komplexního
charakteru
Obchodní řada Access od Nuclear Solutions
Veolia je velmi výrazně zastoupena i na
americkém trhu, kde je oceňována zejména
díky teleskopickým řešením, umožňujícím
manipulaci s těžkými a objemnými
zařízeními. Ve Velké Británii společnost
vyvinula sofistikovaný systém, díky němuž
může obsluha vykonávat na dálku i vysoce
přesné pohyby v uzavřeném či velmi
stísněném prostoru. Pomocí nástrojů
vyvinutých za účelem řezání, čištění,
manipulaci, přebalení i následnou kontrolu
mohou naši odborníci pomáhat při realizaci
nejrůznějších vysoce náročných operací, ať
už jde o opravy pod hladinou moře, nebo •••

•••

odstraňování zbytků paliva z poškozených
reaktorů.
„Konkurenční výhoda však není pouze
výsledkem široké katalogové nabídky
technologií a nejmodernějšího vybavení,“
upozorňuje Matthew Cole. „Naší hlavní
výhodou jsou odborné zkušenosti.
Nespokojujeme se pouze s tím, že zařízení
zákazníkům dodáme. Nabízíme jim také
naše dlouholeté zkušenosti s vyřazováním
elektráren z provozu a s demontáží
jaderných zařízení.“ Již nesčetněkrát jsme
zasahovali v mnoha jaderných elektrárnách
po celém světě, a proto jsme dnes schopni
rychle rozlišit správná a nevhodná řešení.“
Dodávané zařízení totiž nemůže samo o sobě
vyřešit problémy, s nimiž se zákazníci mohou
setkat. Jeho zástavbu a náležité použití
v provozních podmínkách totiž umožní
až naše vědecké poznatky a technické
zkušenosti. A právě to nás odlišuje od
konkurence…“

Jedinečné
know-how pro
management
citlivých lokalit
Tým obchodní řady Access úzce spolupracuje
s dalšími dceřinými společnostmi Veolie,
k nimž patří například SARP Industries,
Veolia Water Technologies a GRS Valtech,

což výrazně doplňuje její již tak širokou
nabídku a umožňuje komplexní přístup
k problematice a životnímu cyklu mírně
a středně radioaktivního odpadu. Služby
nabízené řadou Access v rámci jaderné
energetiky si kladou za cíl zvyšovat
bezpečnost jiných provozních činností včetně
údržby, a to i pod hlavičkou jiných aktivit,
které jsou pro skupinu Veolia strategicky
důležité. Jedná se zejména o vyřazování
vysloužilého vybavení z provozu a jeho
následnou demontáž, a to především
v oblasti ropného a petrochemického
průmyslu a plynárenství.
Náš tým přichází neustále s něčím novým.
Vyvíjí nové technologie i softwarové
aplikace a velkou pozornost věnuje

modelování a simulacím virtuální
i rozšířené reality. Business line Access se
rovněž zaměřuje na projekty související se
strojírenským a hydraulickým inženýrstvím
a pomáhá při vyhodnocování odolnosti
zařízení vůči radiaci. A náš vysněný cíl?
Nahradit člověka robotem s rovnocennými
schopnostmi. „Nesmíme však podléhat
planým iluzím a hlavně nesmíme
podceňovat obratnost, inteligenci, ostrost
zraku ani schopnost člověka manipulovat
s předměty nejrůznější velikosti ve
stísněném či vysoce náročném prostoru,“
vysvětluje Matthew. „To, že by mohlo jít
o výdělečný projekt, je naprosto iluzorní
představa. Dosažení tohoto cíle je proto
zatím v nedohlednu!“

Sanace jaderných zařízení a likvidace jaderného
odpadu, trh s velkou přidanou hodnotou
Celosvětová potřeba vyřazování jaderných elektráren z provozu a likvidace jaderného odpadu v budoucnosti výrazně vzroste. V příštích
třech desetiletích bude totiž nutno vyřadit z provozu celou řadu dosluhujících jaderných elektráren a mnoho dalších se dočká úprav nebo
kapacitních změn. V obou případech bude třeba bezpečně naložit s kontaminovanými zařízeními. Více než 50 procent celosvětového trhu
v tomto odvětví je soustředěno v USA, Japonsku, Velké Británii a Francii, což jsou země, kde má Veolia tradičně dobré jméno. Po vzniku
dceřiné společnosti Nuclear Solutions je Veolia jediná skupina na světě, jež nabízí komplexní technologická řešení i služby v oblasti sanace,
vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s mírně a středně radioaktivním odpadem.
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Dieu
ze

Inovace v oblasti recyklace
baterií a akumulátorů
V rámci partnerství s automobilkou Renault zavádí dceřiná společnost
Veolie Euro Dieuze Industrie inovativní řešení pro recyklaci odpadních
akumulátorů z elektromobilů. Výsledkem je recyklace strategických kovů
a jejich opětovné využití v řadě průmyslových odvětví.

Dieuze,
departement
Moselle
Euro Dieuze Industrie (EDI), což je dceřiná
společnost Veolie, zpracuje ve své provozovně, která se rozkládá na 1‚5 hektaru plochy,
každoročně 5 000 až 6 000 tun odpadních
baterií a akumulátorů z dálkových ovladačů, telefonů, smartphonů a jiných zařízení,
tzn. 40 % baterií pocházejících ze sběrných
kontejnerů a sběrných dvorů ve Francii. Sběr
a svoz zajišťují evropské ekologické organizace zapojené do projektu „Rozšířená odpovědnost výrobců“ (EPR). Moselská provozovna
s 30 zaměstnanci, která byla založena v roce
1993, neustrnula na místě a v současné době
se zaměřuje na recyklaci odpadních baterií
z elektrických vozidel, což je trh se slibnou
budoucností.
PL ANETA Jaro 2017

Partnerství v oblasti
vědeckého výzkumu
a obchodu
Spolupráce EDI a Renaultu v oblasti vědeckého
výzkumu a obchodu trvá již od roku 2011, kdy se
tito partneři rozhodli spojit své síly za účelem
urychlení svých programů inovace. Výsledkem
je spolupráce v oblasti zpracování a zhodnocování odpadních akumulátorů z automobilů
na elektrický pohon. Denis Foy, který působí od
roku 2012 ve funkci ředitele společnosti EDI,
nám k tomu řekl: „Zjistili jsme, že trh zaměřený
na zpracování baterií z běžných elektrických
a elektronických zařízení, který je ostatně silně

regulovaný, pomalu začíná být přesycený,
což nás přivedlo k rozhodnutí investovat do
výzkumu a vývoje, abychom si zajistili další
možnosti růstu.“ Rozvoj nového oboru činnosti
tak umožnil EDI „zabít dvě mouchy jednou
ranou“. V první řadě zabraňuje vypouštění
toxických látek do přírodního prostředí a kromě toho zajišťuje recyklaci velké části vzácných
kovů obsažených v bateriích pohánějících
elektromobily. Měď, hliník, kobalt, nikl, mangan a lithium tak mohou být opětovně použity
v průmyslové výrobě. Jako příklad je možno
uvést metalurgický průmysl, kde jsou tyto kovy
využívány pro výrobu oceli a speciálních slitin,
sloužících jako základní surovina pro výrobu
dalších produktů, jako jsou plechy, nástroje či •••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Rostoucí prodej elektromobilů
si vyžádal rozvoj nového oboru
činnosti, kterým je bezpečná
recyklace baterií z elektromobilů
za konkurenceschopné ceny.

> Optimální zpracování baterií po skončení jejich
životního cyklu, aby se zabránilo úniku či vypouštění
znečišťujících látek do přírodního prostředí,
a opětovné použití recyklovaných strategických kovů.

> Jedinečný hydrometalurgický proces,
který umožňuje získávání vzácných kovů
z odpadních akumulátorů elektromobilů a jejich
opětovné využití v nejrůznějších odvětvích
průmyslové výroby.
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speciální druhy oceli. Recyklované vzácné kovy
se rovněž uplatňují v chemickém průmyslu,
kde jsou využívány při výrobě kovových solí,
síranu měďnatého a síranu kobaltnatého,
nebo nacházejí uplatnění v jiných oborech,
jako je výroba skla, baterií, barev a inkoustů či
elektrochemický průmysl. Pokud jde o lithium,
cílem recyklace je získání uhličitanu lithného
o vysoké čistotě, který je možno opětovně
použít jako druhotnou surovinu pro výrobu nových lithium-iontových akumulátorů. „Projekt
Graal v našem případě znamená vrácení recyklovaných materiálů v podobě druhotných
surovin do odvětví jejich původu, to znamená
do automobilového průmyslu,“ říká Denis Foy.
To, že byl tento projekt zařazen v roce 2013 do
francouzského národního programu Investice
do budoucnosti, znamenalo značné urychlení
jeho realizace (viz text v rámečku).

Hlavní údaje
Roční obrat: 5 milionů eur
40% podíl na zpracování odpadních baterií
z běžných elektrických a elektronických zařízení
ve Francii
Roční zpracovatelská kapacita: 6 000 odpadních
baterií z elektrických vozidel
130 000 tun: výhledový odhad množství
odpadních baterií, které bude třeba zpracovat
a recyklovat v roce 2030
V Evropě bylo od roku 2012 do konce června 2016
zaregistrováno 274 000 osobních a užitkových
automobilů s plně elektrickým pohonem, což
znamená 100 000 tun baterií v provozu
(Zdroje: AVERE Francie –
http://www.avere-france.org/).
50 % odpadních baterií a automobilových
akumulátorů musí být recyklováno na základě
nařízení Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/66/ES.

Uznání, kterého se tomuto podniku dostalo ze
strany státu, umožnilo vybudování nové linky
pro demontáž a recyklaci odpadních baterií
z elektromobilů. Společnost EDI je proto
schopna recyklovat 6 000 odpadních baterií
ročně. Realizace projektu znamenala pro
podnik velkou výzvu. Bylo nutno se dokonale
seznámit s předcházejícími a navazujícími
procesy, splnit předpisy upravující nakládání
s nebezpečnými odpady a poskytnout dostatečné záruky ohledně neuvolňování a nešíření
toxických látek do přírodního prostředí, což je
skutečně náročný proces. Demontáž odpadních automobilových baterií, z nichž každá
může vážit až 300 kilogramů, vyžaduje vysoce
odborný přístup. „Musíme být například
schopni zvládat extrémně vysoké hodnoty
PL ANETA Jaro 2017

Rozhovor

Jean-Philippe Hermine,

ředitel skupiny Renault pro strategické environmentální plánování

Jaké cíle sleduje Renault v rámci partnerství s Veolií?

Partnerství s Veolií je skutečným přínosem pro obě strany, a to hned z několika důvodů. Odpadní
baterie z elektrických vozidel obsahují vysoce hodnotné materiály, ale jejich zpracování je
finančně nákladné. Proto přikládáme velkou důležitost prodloužení životnosti akumulátorů
i recyklaci komponent po skončení jejich životního cyklu, abychom snížili jejich cenu. Kromě
dosažení nízké uhlíkové stopy vozidel na elektrický pohon a snížení jejich provozních nákladů
a dopadů na životní prostředí hodláme ve střednědobém časovém horizontu zajistit nezávislé
dodávky surovin pro naše výrobní závody a regiony, v nichž působíme.

Podle jakých kritérií si vybíráte strategického partnera typu Veolia?

Máme důvěru v know-how a provozně-zpracovatelské kapacity Veolie. Naše partnerství
stojí na pevných základech dřívější spolupráce, což nám skýtá záruky, že máme co do
činění s partnerem, který je schopen zajistit dodávky vysoce kvalitních druhotných
surovin v požadovaných objemech.

Jaké místo zaujímá kruhová ekonomika ve strategii Renaultu?

Renault, který je zakládajícím členem nadace Fondation Ellen MacArthur, považuje kruhovou
ekonomiku za směr dalšího rozvoje, jenž mu umožní upevnit jeho vedoucí postavení v oblasti
automobilového průmyslu. Máme již několik strategických partnerů v závislosti na jednotlivých
etapách životního cyklu vozidla. Zaměřujeme se na řešení v oblasti sběru a výkupu odpadů,
abychom vytvořili zásoby dílů a komponent s možností opětovného použití. Postupně
zavádíme „krátké uzavřené okruhy“, abychom byli schopni recyklovat použité suroviny v rámci
automobilového sektoru. Partnerství s Veolií je součástí tohoto ambiciózního plánu.

napětí, které může být až několik set voltů,
a zajistit naprosto bezpečnou manipulaci
s akumulátory,“ říká pro ilustraci Denis Foy
ohledně první etapy technologického procesu.

Specifické odborné
znalosti a zkušenosti
Proces probíhá podle pevně stanovených pravidel. Po provedení diagnostiky a zabezpečení
baterie postupným snížením napětí následuje
etapa demontáže a drcení komponent a buněk
baterie. To je okamžik, kdy do hry vstupuje
specifické know-how společnosti EDI, jehož
základem je hydrometalurgické zpracování
nadrceného odpadu za studena, aby z něj bylo
možno uvolnit recyklovatelné kovy. K nejvý-

znamnějším odběratelům recyklovaných kovů
patří rafinérské podniky. „Vzhledem k tomu,
že strategické kovy jsou stále vzácnější, hrozí
celé řadě podniků nebezpečí prudkého zvýšení
ceny těchto vstupů. Za těchto okolností je logické, že se průmyslové podniky budou snažit
zabezpečit dodávky potřebného materiálu
tím, že budou nakupovat druhotné suroviny
přímo od zpracovatelských podniků,“ předjímá
Denis Foy. Díky této inovativní a vysoce výkonné technologii vidí Denis Foy budoucnost
svého podniku velmi pozitivně, protože i když
je v současnosti zastoupení elektromobilů na
trhu nesrovnatelně nižší v porovnání s prodejními objemy „klasických“ vozidel, tento trh se
ve Francii konečně začíná rozvíjet ve větším
měřítku. Euro Dieuze Industrie má tedy před
sebou slibnou budoucnost. n

„Projekt Graal v našem případě znamená
vrácení recyklovaných materiálů v podobě
druhotných surovin do odvětví jejich původu,
to znamená do automobilového průmyslu.“

Denis Foy, Director of Euro Dieuze Industrie

Projekt RE-B-LIVE:
Stát podporuje kruhovou ekonomiku
Francie vyčlenila 47 miliard eur na financování státního Programu investic do budoucnosti (PIA), jehož cílem je podpora inovací
v celostátním měřítku a vytvoření nepřemístitelných pracovních příležitostí. Do tohoto státního programu byl v roce 2013 zařazen
i společný projekt Veolie a Renaultu zaměřený na výzkum a vývoj, který je realizován pod názvem RE-B-LIVE a jehož cílem je
„Recyklace odpadních Li-Ion baterií z elektrických vozidel“. V rámci tohoto tříletého projektu poskytne francouzská Agentura pro životní
prostředí a energetický management (ADEME) závodu v Dieuze finanční podporu ve výši 1‚1 milionu eur (přičemž celková částka činí
3‚3 milionu eur) formou dotací a vratných záloh. Snahou francouzského státu je podpořit v rámci plnění požadavků evropské směrnice
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech vznik nového, konkurenceschopného oboru podnikání
v oblasti recyklace a opětovného použití baterií z elektrických vozidel.
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Každým rokem skončí zhruba osm
milionů tun plastového odpadu
v mořích. PET láhve, plastové obaly
a jiné odpady se zde pomalu rozkládají
na mikročástice, které se šíří do
všech světových oceánů. Schopnost
mikroplastů pronikat do životního
prostředí a způsobovat v něm změny
je oprávněný důvod k obavám.
Plastové mikročástice, které požívá
fauna (plankton, ryby, ptáci atd.),

ohrožují celý potravinový řetězec.
Jejich obrovské množství rovněž
přispívá ke vzniku „plastisféry, což je
zcela nový mikrobiální ekosystém,
o jehož fungování toho mnoho
nevíme. U těchto volně se pohybujících
reziduí dokonce existuje podezření,
že přenášejí ve vodním prostředí
toxické a patogenní organismy.
Za účelem průzkumu tohoto nově
vznikajícího typu znečištění a jeho

dopadů se vědečtí pracovníci plující
na palubě námořní plachetnice
Tara rozhodli ponořit v roce 2014
své sítě pro odběr vzorků do vod
Středozemního moře, kde je nejvyšší
koncentrace mikroplastů na světě.
Jako korespondentka se této námořní
expedice zúčastnila i novinářka Noëlie
Pansiotová, aby podala obrazové
svědectví o tomto „lovu plastů“.

Mikroplasty – znečištění,
které se pomalu vymyká kontrole

Středozemní moře

GALERIE

Této expedice se kromě členů posádky zúčastnilo i 16 vědeckých pracovníků.

Mise „Průzkum plastů“. Od května do listopadu 2014 brázdila expedice Tara Středozemní moře oblast středomořského pobřeží v délce 15 000 km.
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90 % odpadů nalezených v moři jsou z velké většiny plasty pocházející z pevniny.

Středomoří je vysoce riziková oblast. Pobřeží Středozemního moře, které je hustě obydlené a představuje jednu z nejvyhledávanější turistických destinací na světě, je zvláště vystavené nebezpečí znečištění.

GALERIE

350: to je počet vzorků, které expedice Tara Středozemní moře odebrala pomocí speciálních sítí z mořské hladiny. Všechny odebrané vzorky bez výjimky obsahovaly zbytky plastů.

36/37

a kvalitativní studie zjištěných odpadů.

Jeff Ghiglione, vědecký pracovník Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), zkoumá vzorek mikroplastů. Po skončení expedice byl obsah jednotlivých vzorků pečlivě zaevidován za účelem provedení kvantitativní

GALERIE

a interakce mezi zooplanktonem a plasty.

Cíl laboratorních testů: studie chemických vlastností plastů a s nimi souvisejících organických znečišťujících látek. Podrobnému zkoumání byly podrobeny i mikroorganismy kolonizující jejich povrch
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leaking. Experts fear the levee could fail again in another large storm. Hurricane season begins June 1.

Isabella Lander (L) and Arabella Christiansen climb on the 17th Street Canal levee May 29, 2008 in Metairie, Louisiana. Despite $22 million in repairs, the 17th Street Canal levee which broke during Hurricane Katrina is

a následně do lidského organismu, přičemž takto přenášené škodliviny ohrožují lidské zdraví.

Znečištění široko daleko. Plasty rozložené na částice mají neblahý vliv na potravinový řetězec v mořských vodách. Plankton asimiluje určité chemické sloučeniny, které se pak s potravou dostávají do organismu ryb

GALERIE
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Když se Noëlie Pansiotová
nalodila na palubu plavidla
expedice Tara Středozemní
moře, očekávala, že získá
zvláštní druh zkušenosti. Její
očekávání se beze zbytku
naplnilo. Po dobu několika
měsíců se tato mladá novinářka
účastnila náročné a velmi
objevné mise. Měla tak
možnost zjistit, že odpady jsou
všudypřítomné. „Vzpomínám
si na kotviště v Port-Cros na
jihu Francie. Pláže ostrova
byly hustě pokryté tyčinkami
na čištění uší, které původně

Noëlie Pansiotová
na stopě plastisféry

skončily v toaletách lidských
obydlí na pobřeží, odkud
pronikly přes česle čistíren
odpadních vod, aby skončily
v této chráněné oblasti.“ Toto
překvapivé zjištění je burcující
výzvou, že je nejvyšší čas jednat
a především změnit naše
chování. Noëlie je skálopevně
přesvědčená, že osvěta
a výchova k odpovědnosti je
naprostou prioritou, přičemž
je nutno se „přednostně
zaměřit na získávání zkušeností
mimo školní lavice“. Expedice
Tara tak představují příklad
hodný následování, protože se
zaměřují mimo jiné i na zvýšení
povědomí přímo v terénu,
a to na základě partnerství

s nevládními organizacemi
a prostřednictvím informování
široké veřejnosti. „Jakmile naše
loď zakotvila v přístavu, stávali
se z nás průvodci a věnovali
jsme se návštěvníkům,
abychom je seznámili
s cíli našeho výzkumu.“
Tímto způsobem pomáhá
informovanost vzbudit zájem
široké veřejnosti a zvyšovat
povědomí o této problematice.
Noëlie Pansiotová houževnatě
pokračuje v započatém díle.
Již brzy se zúčastní mise Tara
Tichý oceán, jejímž cílem je
výzkum biodiverzity korálových
útesů v jižní Asii, což je další
ekosystém bezprostředně
ohrožený lidskou činností.

Bio

Nadace Expedice Tara se od roku 2003
zaměřuje na problematiku životního
prostředí a vědecký výzkum světových
moří a oceánů. K tomu jí slouží
průzkumná loď Tara, která je určená
pro práci v extrémních podmínkách.
Nadace pořádá expedice, jejichž cílem
je zkoumání a pochopení dopadu změn
klimatu na světové oceány. Kromě toho
se věnuje osvětové činnosti pro zvýšení
povědomí široké veřejnosti a mládeže
o problematice životního prostředí
a v neposlední řadě mobilizuje politické
a ekonomické činitele s rozhodovacími
pravomocemi, aby je přiměla k realizaci
konkrétních opatření na ochranu
životního prostředí.

Větší informovanost

Noëlie Pansiotová je obrazová reportérka
a asistentka realizačního týmu redakce.
Od roku 2009 se věnuje reportážím
přímo v terénu a organizuje natáčení
dokumentárních snímků. Tato činnost
ji přivedla do peruánské džungle, na
tichomořské ostrovy v Oceánii i na pobřeží
Kanady.
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Naším cílem
je bezpečnost
Hrozba teroristických útoků a počítačové kriminality
patří k nově vznikajícím rizikům, proti nimž se Veolia
musí chránit při výkonu svých běžných aktivit.
Zaměřili jsme se na opatření, která skupina přijala,
aby zajistila bezpečnost svých zařízení i zařízení svých
klientů.
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Jakožto
poskytovatel
základních
služeb považuje Veolia

bezpečnost svých zaměstnanců,
odběratelů a zařízení za
naprostou prioritu. Proto zřídila
v roce 2013 ředitelství pro
bezpečnost. „Toto ředitelství
vzniklo na základě rozhodnutí
generálního ředitele a předsedy
představenstva Antoina Frérota,
který bezpečnost považuje
za klíčovou hodnotu,“ říká
Jean-Louis Fiamenghi, bývalý
ředitel elitního útvaru RAID,
který v současné době působí ve
funkci ředitele skupiny Veolia pro
bezpečnost. Tato priorita získala
ještě větší důležitost v souvislosti
s atentáty, k nimž došlo ve Francii
v roce 2015 a 2016.

Řízení rizik

V rámci rizik je nutné ze všeho
nejprve stanovit priority. V první
řadě je třeba zajistit bezpečnost
pracovníků působících v málo
bezpečných zemích. Po
atentátech v Karáčí (hlavní
město Pákistánu) v roce 2002,
při nichž zemřelo jedenáct
zaměstnanců ředitelství
zbrojního koncernu Direction
des Constructions Navales (DCN),
přijala řada podniků opatření na
zvýšení a posílení bezpečnosti
svých zaměstnanců, a to nejen
v pracovní době, ale obecně
v rámci plnění jejich mise, to
znamená v hotelích a během
jejich volna. Pro zajištění
bezpečnosti zaměstnanců
Veolie a pracovníků v zahraničí
přistoupilo ředitelství pro
bezpečnost skupiny ve
spolupráci s francouzským
ministerstvem zahraničních
věcí nejprve ke zmapování
rizik v jednotlivých zemích.
V případě Veolie to znamená,
že bylo identifikováno více
než třicet zemí se zvýšeným
PL ANETA Jaro 2017

Tři otázky pro
Jeana-Louise Fiamenghiho,
ředitele skupiny Veolia
pro bezpečnost

„Velkou pozornost věnujeme
počítačové kriminalitě.“
bezpečnostním rizikem, jako
je terorismus, trestná činnost
či zvýšená míra nebezpečí
narušení veřejného pořádku,
což se týká především politicky
nestabilních zemí.
Skupina úzce spolupracuje
s bezpečnostními přidělenci
francouzských velvyslanectví
v příslušných zemích. „Máme
vlastní plán bezpečnosti, který
je provázaný s bezpečnostním
plánem francouzského
velvyslanectví, a tento plán
se vztahuje na všechny naše
státní příslušníky uvedené
na seznamu,“ říká dále JeanLouis Fiamenghi. „Jenomže
v zahraničí pro nás pracují
i státní příslušníci jiných zemí,
což vedlo k nutnosti vypracování
interního plánu bezpečnosti.“
Dojde-li ke zhoršení situace
například při pokusu o státní
puč, jako tomu bylo v roce 2015
v Burkině Faso, jsou všichni
zaměstnanci shromážděni
na předem určených místech,
aby bylo možno provést ve
spolupráci s velvyslanectvím
jejich bezpečnou evakuaci.

Trvalý dozor
a kontrola
Veolia rovněž zavádí opatření
umožňující zajištění bezpečnosti
základních služeb, jako je
výroba a distribuce pitné vody.
Především je nutno zabezpečit
jednotlivé provozy a provozovny
pomocí kontrolních zařízení
s velmi přísně sledovaným
přístupem, zajistit provádění
nepřetržité kontroly kvality
vody a zabezpečit informační
systémy. Zajištění bezpečnosti
základních služeb bude pro
poskytovatele typu Veolia
a členské země EU od roku 2018

Jaké hlavní bezpečnostní otázky
Veolia v současnosti řeší?
Je třeba rozlišovat mezi zabezpečením (anglicky „safety“), které souvisí s náhodným rizikem (typu zemětřesení, hygienické riziko atd.), a bezpečností (anglicky
„security“), která je daleko více spojená s úmyslným
činem. Velkou pozornost pochopitelně věnujeme
zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a rizikům
souvisejícím s terorismem, ale pracujeme i na ochraně
před řadou dalších rizik. Může se jednat například o finanční podvody typu „ředitelský podvod“ (CEO fraud),
kdy velmi dobře informovaná osoba přesvědčí vysoce
postaveného pracovníka podniku, aby převedl finanční
prostředky na účet v zahraničí v rámci smluvního plnění, které se však ve finále ukáže jako fiktivní. Proto jsme
zavedli postupy, jež tyto pokusy znemožňují.
Jaká další rizika je nutno zohledňovat?
Velkou pozornost věnujeme otázkám spojeným
s počítačovou kriminalitou, které řešíme ve spolupráci s Národní agenturou pro bezpečnost informačních systémů (Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information, ANSSI), jež podléhá přímo
francouzskému předsedovi vlády. Kyberkriminalita
se neustále vyvíjí, a proto zavádíme plán na ochranu
proti počítačovým útokům a příslušné zabezpečovací systémy. Rozmach propojených objektů a s tím
spojené zvyšující se riziko počítačové kriminality je
zásadní problém, který bude nutno v budoucnosti
řešit a na nějž se musíme náležitě připravit.
Jakým způsobem se mohou zaměstnanci podílet na
zajišťování bezpečnosti v rámci skupiny?
Provádíme pravidelná školení zaměstnanců zaměřená na problematiku počítačové bezpečnosti. Zaměřujeme se například na přístupová hesla a jejich
pravidelnou změnu, na zabezpečení počítačových
programů apod. Zaměstnanci, kteří cestují do rizikových zemí, jsou před odjezdem povinni splnit určité
povinnosti, tzn. sdělit, kde všude se budou na služební cestě zdržovat, oznámit adresu hotelu, informovat o programu své služební cesty a absolvovat
školení, jak se mají v těchto regionech chovat.

povinné (viz text v rámečku). Ve
Francii se skupina pravidelně
účastní bezpečnostních cvičení,
která jsou v gesci prefektur, za
účelem prověření schopnosti

Veolie a příslušných orgánů
rychle reagovat v případě
teroristického útoku. V roce
2015 tak proběhla před konáním
mezinárodní klimatické

konference COP21 simulace
útoku na pařížskou vodárenskou
síť. Snímače na zařízeních
okamžitě detekovaly vniknutí.
Poté, co bylo identifikováno
místo průniku znečišťujících
látek do sítě, zasáhly jednotky
RAID, které mají speciální
výcvik pro boj s terorismem,
aby v rámci cvičení zneškodnily
skupinu teroristů.

Snímač Kapta
umožňující
reagovat
v reálném čase
V rámci boje proti náhodnému
znečištění vodohospodářských
sítí a boje proti terorismu, jehož
cílem jsou vodohospodářské •••

Směrnice NIS

Evropa hodlá zlepšit bezpečnost základních služeb

Evropská unie přijala směrnici NIS (Network and Information Security) o opatřeních k zajištění vysoké
společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů, kterou budou povinny důsledně dodržovat
všechny členské státy.
Tato směrnice zavádí pro provozovatele základních služeb povinnost přijetí opatření pro zajištění
bezpečnosti vodohospodářských, dopravních a energetických sítí v evropském prostoru.
Směrnice byla přijata 18. prosince 2015 a musí být provedena do vnitrostátního práva členských
států do konce druhého čtvrtletí roku 2018. Tato směrnice stanoví bezpečnostní pravidla, která
jsou povinni dodržovat provozovatelé základních služeb, tj. dodavatelé pitné vody, subjekty činné
v oblasti energetiky a dopravy, instituce činné v oblasti bankovnictví a finančních trhů a poskytovatelé
digitálních služeb. Směrnice obecně ukládá povinnost přijmout vhodná technická opatření pro řízení
rizik a provádění auditů bezpečnostní politiky za účelem splnění požadavků příslušných vnitrostátních
orgánů. Provozovatelé základních služeb jsou povinni hlásit příslušným orgánům významné incidenty
a mimořádné události, které se dlouhodobě týkají většího počtu osob nebo mají dopad na velké
území. Kromě stanovení strategických cílů a kontrolních a regulačních opatření jsou členské státy
povinny stanovit příslušný vnitrostátní orgán odpovědný za zavedení a plnění požadavků směrnice
NIS a účinně spolupracovat v oblasti bezpečnostní problematiky.
Bližší informace o směrnici NIS najdete na webu Národní agentury pro bezpečnost informačních systémů ANSSI
https:www.ssi.gouv.fr/actualite/adoption-de-la-directive-network-and-information-security-nis-lanssi-pilote-delatransposition- en-france/

Jaro 2017 PL ANETA

ODPOVĚDNOST
Tři otázky pro Cyrilla Lemoina,
ředitele pro rozvoj a inovace
společnosti Endetec

„Vyvíjíme jednoduché a levné řešení
pro monitorování a vykonávání
dohledu nad vodárenskými sítěmi.“
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Jsou vodovodní sítě zranitelné?
Abych vám odpověděl, uvedu příklad
finského města Nokia, kde došlo v roce 2007 k havárii
na městské rozvodné síti pitné vody v důsledku zpětné
infiltrace kalů z čistírny odpadních vod. Místní orgány
nebyly schopné včas zareagovat a třetina obyvatel,
tj. zhruba 8 000 lidí, se nakazila gastroenteritidou, přičemž
200 osob muselo být hospitalizováno. Síť byla z důvodu
opravy čtyři měsíce mimo provoz, což mělo pochopitelně
závažné ekonomické důsledky.

•••

sítě, vyvinula dceřiná společnost
Veolie Endetec, která se
specializuje na monitorování
životního prostředí, snímač
nesoucí název „Kapta“ (viz
rozhovor s Cyrillem Lemoinem).
Jeho hlavním přínosem je jeho
schopnost monitorovat všechny
základní parametry kvality vody,
jako je koncentrace chlóru,
měrná vodivost, teplota a tlak
vody.
„Tyto parametry jsou něco
jako digitální otisk kvality
vody,“ říká Cyrille Lemoine,
náměstek ředitele společnosti
Endetec. „Například pokles
tlaku signalizuje netěsnost či
pohyb armatury, zatímco chlór
je vynikající ukazatel znečištění
vody.“ Použití snímače
Kapta je velmi jednoduché.
Vypadá jako široký šroub
s hlavou o velikosti 2eurové
mince, který se namontuje
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na nosnou manžetu. Tento
snímač je však pouze jednou
ze součástí bezpečnostního
řetězce vodohospodářské sítě.
Údaje naměřené snímačem
jsou automaticky předávány
algoritmu pro provádění
analýzy a zpracování dat,
který umožňuje zjištění
nestandardních událostí
a identifikaci jejich původu.
„Pokud víme, že je bezpečnostní
riziko vyšší, například během
významných událostí, jako
jsou olympijské hry, stačí zvýšit
citlivost algoritmů a rychlost
zpracování údajů,“ vysvětluje
Cyrille Lemoine. „Četnost
provádění analýz se pak zvýší
ze standardních dvou a půl
hodiny na interval třiceti, nebo
dokonce patnácti minut, ale
systém zůstane beze změn.
Zajišťujeme rutinní zabezpečení,
které můžeme v případě potřeby

Odkdy vyvíjíte řešení pro zvýšení bezpečnosti
distribučních sítí?
V roce 2006 byl z iniciativy Veolie zahájen velký
výzkumný projekt zaměřený na bezpečnostní rizika
vodohospodářských sítí. Ve stejné době na této
problematice pracovalo i Generální ředitelství pro
vyzbrojování francouzského ministerstva národní obrany.
Evropská unie zahájila v letech 2008 a 2012 projekt
SecurEau1 s cílem zajistit bezpečnost a dekontaminaci
distribučních systémů pitné vody znečištěných v důsledku
úmyslné kontaminace. Tento projekt EU se rozhodl pro
snímač „Kapta“, který je schopný měřit kvalitu vody,
tj. technické řešení vyvinuté firmou Endetec, což je
dceřiná společnost Veolie. V porovnání s USA tento výběr
vychází z odlišné logiky. USA se rozhodly implementovat
na citlivých místech zařízení schopná detekovat různé
typy znečištění. Tyto snímače jsou však finančně náročné
a jejich údržba složitá. Kromě toho jsme mohli nedávno
zjistit, že cílem teroristických útoků nemusí být nutně
citlivá místa, protože teroristé se často zaměřují na
obyvatelstvo žijící v těchto citlivých oblastech.
Jaká jsou specifika snímače „Kapta“?
Jeho úkolem je zjišťování existence kontaminace vody.
Toto řešení je levné a je možno je snadno instalovat do
vodovodních sítí. Senzor je schopný detekovat náhodné
i úmyslné znečištění vody. Tento systém včasného varování
umožňuje rychlý zásah a je schopen zabránit tomu, aby
místní obyvatelstvo pilo kontaminovanou vodu. Rovněž
umožňuje provádět s minimálním zpožděním doplňkové
testy potřebné pro identifikaci příslušných kontaminantů.
1- www.secureau.eu

změnit na bezpečnostní dozor,
přičemž máme jistotu, že náš
systém spolehlivě funguje
v nepřetržitém režimu.“ Před
námi je další etapa v podobě

nabídky doplňkové sondy, která
bude schopna měřit zákal
a organické látky, což jsou další
dva klíčové parametry pro
vyhodnocování kvality vody. n

Komunita

Usmíření
je komplexní
program
V Austrálii se domorodá společenství často potýkají s takovými jevy, jako je sociální vyloučení,
omezený přístup ke vzdělání a zaměstnání, rozdíly v úrovni zdravotní péče, řada sociálních
problémů spojených s užíváním drog a vyšší míra invalidity v porovnání s ostatními
skupinami australského obyvatelstva. Proto je nutno přijmout opatření, která napomohou
snížení nerovnosti mezi původními obyvateli australského kontinentu a ostatními etniky.
Příkladem může být partnerství Veolie a nevládní organizace Outback Academy Australia,
které podporuje sociální začleňování domorodých společenství prostřednictvím zapojení
do pracovního procesu, vzdělávání a ochrany a rozvoje jejich tradic a kultury.

Australské usmíření

O

utback Academy Australia se již
třicet let věnuje rozvoji sociálních sítí,
a zhodnocuje tak své zkušenosti ve
prospěch zvyšování zaměstnanosti
na územích obývaných domorodým
obyvatelstvem. Součástí zaváděných opatření
jsou i dvě akce zaměřené na environmentální
management: jednak je to společná iniciativa
Outback Academy Australia a národní agentury
Parks Victoria pro správu národních parků státu
Victoria a dále podpora obyvatel Roelands Village
(viz text v rámečku). Cílem obou iniciativ je umožnit
domorodému obyvatelstvu získání profesních
dovedností. Tento typ společenské angažovanosti je
Veolii vlastní, což ostatně dokazuje ve všech oborech
své činnosti, a proto se rozhodla podporovat činnost
Outback Academy. „Úspěšné budování dlouhodobých

partnerství je možné pouze na základě posilování
vztahů s domorodými společenstvími, s nimiž
pracujeme a žijeme,“ tvrdí „Community Ambasador“
Anja Bonnardová, která již tři roky působí jako
úvěrová manažerka Veolie Austrálie a Nový Zéland.
V rámci tohoto partnerství Veolia rovněž
podporuje basketbalový tým vozíčkářů Red Dust
Heelers, který je členem Australské národní ligy
basketbalu na vozíku, do jehož aktivit jsou zapojení
i handicapovaní aboriginci. Podle Anji Bonnardové
má tento multikulturní kolektiv příkladný dopad
na skupiny obyvatelstva žijící na okraji společnosti.
„Programy zajišťované sportovním týmem Red
Dust Heelers jdou nad rámec sportovních aktivit.
Handicapovaní basketbalisté podporují mládež, aby
se zapojila do všech aspektů společenského života
pro úspěšné překonání jakékoli formy handicapu.“

Iniciativy Veolie jsou součástí komplexního celostátního
programu realizovaného pod
názvem Akční plán usmíření
(Reconciliation Action Plan), který
od roku 2014 prosazuje opatření
pro zvýšení zaměstnanosti
a sociálního začlenění aboriginců.
Bližší informace o opatřeních,
která Veolia realizuje ve prospěch
„usmíření“, najdete na webu
http://www.veolia.com/anz/aboutus/about-us/partnering.
Podpora obcí a místních
společenství
V rámci partnerské spolupráce
s Outback Academy Australia, jež
trvá od roku 2015, podporuje Veolia
město Roelands Village, které se
nachází ve spolkovém státě Západní Austrálie, při zavádění a rozvoji
jeho environmentálního managementu v oblasti úpravy a čištění
vody, odpadového hospodářství
a energetiky.
Podpora paralympijského
hnutí
Několik členů klubu Red Dust
Heelers reprezentovalo Austrálii
na letních paralympijských
hrách 2016 v Riu de Janeiru. Mezi
nimi byl i Brad Ness, který byl
vlajkonošem australské národní
reprezentace.
Leden
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M

inamatská úmluva
o rtuti1, kterou
Francie podepsala
v roce 2013, nařizuje
nejen snížení výroby
a používání rtuti, ale i snížení jejího
obsahu v emisích vypouštěných do
ovzduší, vod a půdy. Proto je nutno
provádět sběr, svoz a zpracování
rtuti z rozptýlených zdrojů, jako jsou
například dentální amalgámy, baterie,
úsporné zářivky apod.
V současné době existují dvě možnosti
zpracování: čištění a neutralizace. Čištění
se provádí tradičním procesem destilace
v přísně kontrolovaných izolovaných
provozech, aby nedocházelo k únikům
této nebezpečné látky. Tímto způsobem
je možno získat rtuť o čistotě 99‚9999 %,
kterou je možno opětovně využít
v průmyslové výrobě. Při neutralizaci je
rtuť transformována na rtuťnaté soli, jež
jsou méně toxické než kovová rtuť.
„Vyvinuli jsme patentovaný proces
stabilizace rtuti,“ říká Thierry Gosset,
technický ředitel společnosti Sarpi.
„Přidáním sirných kalů do kapalné rtuti
získáme sulfid rtuťnatý, který se velmi
blíží formě rtuti volně se vyskytující

1

v přírodě. Sulfid rtuťnatý je možno
následně skladovat v solných dolech
v Německu.“
Přestože je sběr a svoz odpadů
s obsahem rtuti stále lépe
organizovaný, běžný odpad obsahující
rtuť je pravidelně spalován. Rtuť se tak
dostává do spalin vypouštěných ve
formě dýmu do ovzduší. „V současné
době probíhá měření emisí rtuti
čtyřikrát do roka, nicméně evropská
legislativa brzy nařídí jejich měření
v nepřetržitém režimu,“ vysvětluje
Tierry Gosset. „Tímto způsobem bude
možno přesně zjistit množství emisí
překračující povolené hodnoty. Vyvinuli
jsme zařízení na čištění a zpracování
rtuti ve spalovnách, které je schopno
pracovat v nepřetržitém režimu.“
Princip jeho fungování je následovný.
Jakmile je naměřen zvýšený obsah rtuti
ve spalinách, přistoupí se ke vstřikování
chemikálií na bázi bromu, které jsou
schopny rtuť oxidovat. Takto oxidovaná
rtuť je jímána pomocí aktivního
uhlí. V současné době Veolia tuto
technologii využívá ve svých vlastních
spalovnách a nedávno zahájila její
prodej v Evropě. n

Sběr odpadů s obsahem rtuti
probíhá na základě dobrovolnosti
evropských spotřebitelů, kteří
odevzdávají do speciálních
kontejnerů baterie, žárovky
a svítidla, přičemž do tohoto
procesu se rovněž zapojili zubní
lékaři. Veolia následně provádí
odstranění rtuti z odpadu
v provozovně své dceřiné
společnosti Sarpi ve švýcarském
Wimmisu za dodržování velmi
přísných environmentálních
a bezpečnostních předpisů. Část
odstraněné rtuti je vyčištěna
a opětovně použita v průmyslovém
sektoru, zbytek je po neutralizaci
uložen v zabezpečených solných
dolech. Rtuť pocházející z jiných
zdrojů odpadu než ze sběrných
kontejnerů je rovněž možno
zpracovat. Společnost Sarpi ji
získává přímo ve spalovnách
s využitím nově vyvinuté
patentované technologie.
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tun* rtuti, takové
množství emisí rtuti
bylo vypuštěno v roce 2010 v důsledku
lidské činnosti, přičemž 60 % má na
svědomí těžba zlata a spalování uhlí.
(Zdroj: Globální měření rtuti z roku
2013 uskutečněné v rámci Programu
OSN pro životní prostředí UNEP)
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mikrogramů rtuti na kilogram
tělesné hmotnosti (poměr výška/
hmotnost jednoho lidského jedince), to
je přípustná přechodná týdenní dávka
rtuti stanovená Světovou zdravotnickou
organizací (WHO).

* Bez ohledu na zvyšování přesnosti údajů, které jsou ohledně rtuti k dispozici, je odhad emisí rtuti
značně nejistý a pohybuje se v rozmezí 1010 až 4 070 tun.
PL ANETA Jaro 2017

Dodávky odpadu
Nehledě na organizovaný sběr
může být rtuť obsažena v odpadech
svážených do spaloven. Při spalování
jsou emise rtuti, jejichž množství
je v rámci platných předpisů přísně
regulované, vypouštěny do ovzduší.
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Spalování odpadů
Do dospalovací komory je při vysoké teplotě
vstřikován bromid vápenatý, jenž oxiduje
kovovou rtuť na pozitivní ionty rtuti, které je
možno následně jímat pomocí aktivního uhlí
na úseku [5].
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Předběžné měření obsahu rtuti
Měření množství kovové rtuti a jejích
oxidovaných forem před úpravou spalin
aktivním uhlím na úseku [4] umožňuje odhad
množství, jež bude třeba vyčistit, a stanovit
dávkování bromidu vápenatého vstřikovaného
na úseku [2].

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/1400281_F_WEB.pdf
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Sarp Industries (Sarpi), dceřiná společnost Veolie, se od roku
2012 zaměřuje na vývoj technologií umožňujících recyklaci,
neutralizaci a odstraňování rtuti, což je vysoce toxický kov.
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Jímání rtuti
Spaliny jsou čištěny pomocí aktivního uhlí, které je
schopno jímat oxidovanou rtuť, ale není schopno
zachytit kovovou rtuť. Proto je na úseku [2]
vstřikován bromid vápenatý, aby bylo možno jímat
kovovou rtuť.
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Měření emisí rtuti na výstupu
Po úpravě spalin probíhá měření rtuti
na výstupu, aby bylo možno zjistit,
zda se množství emisí rtuti pohybuje
pod úrovní přípustných mezních
hodnot.
Jaro 2017 PL ANETA

Vize budoucnosti
Greenbox
Odstraňování fosforu
ve stávající či nově
budované čističce
odpadních vod.
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Ecodisk® Denit
Toto řešení splňuje
z hlediska celkového
obsahu dusíku
nejpřísnější požadavky
kladené na kvalitu
odpadních vod.

ČOV bez hranic
Univerzální zařízení
Ecodisk® je použitelné
v jakýchkoli podmínkách,
a proto nachází uplatnění
v Alpách i v tahitských
turistických resortech. Od roku
1998 společnost PMT prodala
1 500 jednotek ve 45 zemích
světa. V současnosti se tento
podnik zaměřuje především na
trhy, jako je Afrika, a pracuje na
dalším vývoji své technologie,
aby uvedla na trh energeticky
nezávislou jednotku.

The compact solution
Vhodné pro malé
a střední čističky
odpadních vod.

Ecodisk®, čištění odpadních vod typu Plug and Play
PMT, dceřiná společnost
Veolie, vyvinula
technologii Ecodisk®,
což je kompaktní,
robustní a ekologicky
čistá čistička odpadních
vod. Je určená k čištění
odpadních vod malých
a středně velkých obcí,
turistických komplexů,
kempů, přechodných
ubytovacích zařízení
apod. na venkově
nebo v městských
sídlech (se 100 až
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10 000 ekvivalentních
obyvatel). Základem
tohoto řešení jsou
rotační biodisky osazené
koloniemi bakterií, jež
čistí odpadní vody. Pro
dosažení vyššího stupně
čištění stačí sestavu
doplnit o moduly pro
primární předčištění,
denitrifikaci, defosfataci
a případně sekundární
čištění, což umožní
opětovné využití
přefiltrované vody.

Zařízení dodávané ve
smontovaném stavu
může být nainstalováno
do kontejneru částečně
zapuštěného do
země nebo v budově
a nevyžaduje jiné
stavební práce než
vybudování betonové
základové desky. Dle
tvrzení Goulvena Iniala,
ředitele společnosti
PMT, se zařízení
Ecodisk® vyznačuje
nízkou energetickou

spotřebou bez
ohledu na konkrétní
konfiguraci. „Dodávky
energie potřebné pro
jednotlivé procesy
zajišťuje jediný motor
o výkonu vyšším než
1‚5 kW.“ Tento výkon
ve spojení s použitými
komponentami nejvyšší
kvality a stabilitou
procesu biologického
čištění odpadních vod
je zárukou dlouhé
životnosti a bezpečnosti

provozu. Bakterie jsou
schopné se velmi rychle
přizpůsobit výrazným
výkyvům zatížení
a údržba systému
nevyžaduje žádnou
speciální kvalifikaci.
„Naše zařízení může
klidně provozovat třeba
zahradník hotelu,“
dodává závěrem
Goulven Inial. Stačí
nainstalovat Ecodisk®
a o zbytek se postará
příroda.

Česká republika
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57 Nový zákaznický portál nabízí komfort
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SMART TECHNOLOGIE

„Smart“ nám přináší úspory
nákladů, vyšší bezpečnost práce
a komfort obsluhy

Chytrost
nejsou žádné
čáry, ale
technologie
V poslední době se stále více prosazuje Internet věcí, známý
pod anglickou zkratkou IoT. Internet věcí znamená bezdrátové
internetové propojení zařízení a přístrojů, které užíváme každý den,
jako jsou hodinky, telefony, televize či automobily. Tato technologie
přináší úplně nové možnosti vzájemné spolupráce a pokročilých
služeb. S Internetem věcí souvisí také koncept Smart City neboli
Chytré město.
„Ve vodárenství ani v jiných sítích, které tvoří infrastrukturu, jako
jsou elektřina nebo plyn, se v budoucnu nemůžeme bez smart
technologií obejít,“ říká Bohdan Soukup, technický a provozní
ředitel společnosti Veolia pro ČR a SR. „K dispozici už je jich
velké množství a řadu z nich začíná Veolia využívat. Postupně
je zdokonalujeme podle toho, jak to vyžaduje provozní praxe,
zákazníci nebo nové legislativní předpisy.“
Internet věcí je u nás ovšem podle Bohdana Soukupa zatím ve fázi
budování přenosové infrastruktury. Až ta bude k dispozici, můžeme
na ní rozvinout miliony nejrůznějších aplikací i využití, a to nejen
ve vodárenství. „Intenzivně se na to připravujeme a postupně
zkoušíme využití nové technologie v praxi, zatím většinou ve stadiu
pilotních projektů,“ dodává.
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Smart infrastruktura

Smart metering má velký přínos například pro oblast

Chytré technologie nám přinášejí řadu nových

člověka, když je třeba odečítat vodoměry v šachtách

možností. Vedle IoT například Smart metering,

ve velké hloubce, s nebezpečnými plyny, zatopených

matematické modelování sítí, zajištění fyzické

či jinak nepřístupných. Dálkové odečty spotřeby

bezpečnosti infrastruktury či kybernetickou

vody, elektřiny, plynu či tepla zajišťují zákazníkům

bezpečnost. Umožní další úspory energií, díky nim

soukromí a usnadňují získávání informací o spotřebě

vznikají nové aplikace pro mobilní telefony a uplatní

bez nutnosti komunikace s majiteli odběrných míst.

se také ve smart zákaznických centrech.

„Dnes mají naše vodárenské společnosti na vodovodní

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nahradí

síti nainstalováno celkem přes 23 500 ks vodoměrů
s dálkovým odečtem,“ doplňuje B. Soukup.
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SMART TECHNOLOGIE

Výhodou matematického modelování sítí je možnost

Scénáře mimořádných situací lze cvičně prověřovat

vytvářet modely sítí rozvodů pitné vody i kanalizačních

pomocí počítačového modelu.

sítí, zpracovávat generely zásobování vodou, vyhledávat
problematická místa na síti, snižovat ztráty vody,
optimalizovat tlaky. Tyto modely umožňují ihned
porovnávat data vypočtená a skutečně naměřená
v terénu, precizněji se vyjadřovat ke stavebním
záměrům, ohledně vodárenských a kanalizačních sítí,
protože umí vypočítat tlak a kapacitu dodávek vody
v daném místě po navrhované změně a simulovat vlivy
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plánované výstavby na zásobování již existující zástavby.
Můžeme se také lépe připravovat na provozní problémy,
nacházet řešení dříve, než nastanou potíže.

PL ANETA Jaro 2017

Například Vodohospodářská společnost Sokolov,
člen skupiny Veolia, ve spolupráci se společností DHI,
instalovala on-line hydraulický model vodárenské sítě.
Základním prvkem unikátního řešení je matematický
model systému skupinového vodovodu Horka, který
zásobuje pitnou vodou města a obce na území
okresu Sokolov, Cheb a Karlovy Vary. Hydraulický
model umožňuje například identifikaci konkrétních
problémových armatur při poruchách či předpověď
spotřeby vody.

SMART TECHNOLOGIE

Dispečink mění podobu
Moderní smart dispečink, kde se nachází na deset různých
informačních systémů (GIS, ZIS, Helios...) dovede zpracovávat
tisíce údajů denně. Propojení těchto systémů umožňuje data
filtrovat, kombinovat a dávat do souvislostí. Automatická
výměna dat mimo jiné zlepšuje výkonnost provozované
infrastruktury, zkvalitní údržbu, zkrátí dobu nutnou pro opravy
poruch na sítích, optimalizuje náklady, zlepší ostrahu objektů
a celkovou bezpečnost vodohospodářských zařízení. Příkladem
je dispečerský systém SWiM ve společnosti Pražské vodovody
a kanalizace.
Řadu příkladů najdeme také ve Francii, například SERVO pro
pařížská severní předměstí či Hublo v Lyonu, vše v režii naší
společnosti Veolia.
Veolia Energie má nyní k dispozici Hubgrade, což je chytrý
dispečink pro energetiku, kde analytici na základě velkých
množství dat odhalují problematická místa rozvodných sítí a tím
pomáhají šetřit náklady. Hubgrade již funguje v Karviné (zatím
pouze pro analýzy distribučních sítí) nebo v Bratislavě, kde přes
tento dispečink řídíme optimalizaci sítí a vytápění na sídlišti
Petržalka. Firma také optimalizuje spotřebu energie pro 72 škol
ve východoslovenských Košicích a okolí.
Smart technologie využívá v zahraničí Veolia i v divizi Veolia
Odpady. Tímto způsobem hlídají naplněnost odpadkových
košů i popelnic, optimalizují trasy popelářských aut, což šetří
náklady na pohonné hmoty, a pomáhají životnímu prostředí
omezováním emisí výfukových plynů do ovzduší. „V Jižní Koreji
využíváme drony, které kontrolují stav nadzemních potrubí,
nebo 3D tiskárny, které dovedou vytisknout oběžné kolo pro
čerpadlo během několika desítek minut. To potom můžeme
používat do doby, než výrobce dodá nové kolo, které se vyrábí na
zakázku několik týdnů,“ vysvětluje Bohdan Soukup.
Stále důležitější je také kybernetická bezpečnost, ochrana
dat proti krádežím a zneužití. Ale smart systémy pomohou
zajišťovat i bezpečnost fyzickou, protože naše infrastruktura
může být napadena oběma způsoby. Smart technologie
využívají data z prostředků, které už dnes běžně známe. Čipové
karty pro vstup do objektů, vnitřní PIR čidla, která zaznamenávají
pohyb. On-line kamery sledují dění ve dne i v noci a umí označit
pohybující se objekty. Všechny neautorizované vstupy jsou
okamžitě ohlášeny.

Mobily budou opravdu chytré
Napojení měřicích a sdělovacích prvků na internetovou
síť IoT umožní levné přenosy dat a jejich zobrazování na
dispečinku, v telefonech, tabletech a podobně. Začínáme s tím
i v naší zemi. Třeba v Severočeských vodovodech a kanalizacích
využívají zobrazení okamžité polohy cisterny s vodou na mapě
spolu s informací o aktuálním stavu vody v cisterně. PVK a další
společnosti ze skupiny Veolia zase spouštějí digitalizaci formulářů,
například montážních lístků, s využitím digitálního podpisu.
Mezi aplikace ve smartphonech pro zaměstnance lze například
zařadit výstupy z z geografického a technického informačního
systému (GIS a TIS) – identifikaci objektů, na kterých je prováděna
údržba, pomocí QR kódů. Pracovník údržby naskenuje QR kód
svým telefonem a tím si ověří, že se jedná o správné čerpadlo.
Nové technologie rovněž usnadňují komunikaci s našimi
odběrateli. Můžeme jim okamžitě dodávat důležité informace
na počítače a mobilní telefony a řadu úkonů, například změnu
doručovací adresy, mohou provádět pohodlně z domova.
Konkrétními příklady jsou nové mobilní aplikace a zákaznický
portál, který umožní platit za vodu on-line z domova, nebo
systém SMS info. Ve Francii se připravuje komplexní interaktivní
mobilní aplikace Urban Pulse. Již zmíněný systém SWIM v PVK
poskytuje přehled o okamžité situaci na síti a automaticky
rozesílá potřebné informace prostřednictvím SMS, e-mailů
nebo umožňuje zobrazit provozní události v Google mapách.
Zaregistrovaní zákazníci tak mohou dostávat informace
o haváriích včetně toho, kdy bude dodávka vody obnovena.
Služba rozesílání SMS již funguje i v dalších vodárenských
společnostech skupiny Veolia.
Smart technologie přinesou úspory nákladů, vyšší bezpečnost
práce i komfort obsluhy. Umožní rychleji a lépe se rozhodovat
v kritických situacích, jakými jsou povodně, havárie či teroristické
útoky. Podstatný je také vyšší komfort pro zákazníky, protože
použitím smart technologií se zrychlí odstraňování poruch
a navíc se zlepší komunikace prostřednictvím chytrých telefonů
i vzdáleného přístupu přes počítač.
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NOVÝ VODOJEM

Stejně jako vloni,
i v letošním roce otevíráme
věžový vodojem v Novém Hradci
Králové pro veřejnost. Přijďte si
ho prohlédnout 8. dubna
od 10 do 15 hodin.

Podívejte se
na Nový
Hradec Králové
očima vody
Vodojem se tyčí nad městem na kopci svatého Jana, vůbec nejvyšším místě
v Hradci Králové. Stal se jednou z typických dominant města a také zajímavou
technickou památkou. Postavili ho v letech 1936−1937 stavitelé bratři Václav
a František Capouškovi.
Elegantní stavba v duchu tradic funkcionalistické architektury „Salonu republiky“
připomíná maják či antický sloup. Vodní nádrž tvoří výraznou válcovou hlavici,
kterou opticky vyvažuje pata se vchodem do věže obklopená kruhovou střechou,
podepřenou sloupy. Nosná železobetonová konstrukce vodojemu je po celém
obvodu obalena režným zdivem, který na čtyřech místech prolamují vertikální
pásy osvětlovacích oken. Středem tubusu vede vodovodní potrubí, kolem něhož
spirálovitě stoupá schodiště. Hladce omítnutou stěnu nádrže střídmě zdobí trojice
plastických horizontálních říms. Věž je vybavena dvěma vyhlídkovými terasami:
první je umístěna pod nádrží a druhá na střeše nádrže se zábradlím a lucernou.
Vodojem měří na výšku 38,5 metru. Vnější průměr nádrže je 11 metrů, průměr
tubusu 7,4 metru. Na ochoz vede 138 schodů. Úplně nahoru, kam už veřejnosti není
vstup umožněn, pokračuje dalších 82 schodů. Celkem tedy 220 schodů.
Do věžového vodojemu o objemu 320 m3 čerpáme vodu ze sousedních
podzemních zásobníků o celkové kapacitě 48.500 m3 (jeden z nich jste mohli vidět
v rámci Světového dne vody minulý rok). Tyto podzemní zásobníky nebývají zcela
naplněné a obvykle zadržují jen přibližně 20.000 m3 vody. Pro názornost, takové
množství vystačí Hradci Králové a blízkému okolí jen na jeden a půl dne. Plných
320 m3 vody bez průběžného dočerpávání by pak v dnešní době novohradeckým
vystačilo na pouhých 15 hodin.
Po výstupu na vrchol věže se můžete pokochat pohledem na Nový Hradec Králové,
Kluky, Roudničku a lesy v okolí Hradce. Za dobré viditelnosti dohlédnete až na
Krkonoše, Jizerské hory, Ještěd, Orlické hory, Jeseníky, Železné hory a do Polabí.
Přejeme vám šťastný výšlap, krásná vyhlídka opravdu stojí za trochu námahy!
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TÝDEN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Veolia se připojuje
k Evropskému týdnu
udržitelného rozvoje

Již potřetí od 30. května
do 5. června probíhá
každoroční Evropský týden
udržitelného rozvoje (ETUR).
Je to celoevropský projekt,
jehož cílem je šířit myšlenku
udržitelného rozvoje
a podpořit iniciativy, které
k němu přispívají.
Během tohoto týdne budou po celé Evropě i v naší zemi probíhat
tisíce zajímavých akcí pro veřejnost. Můžete tak navštívit řadu
workshopů či přednášek s environmentální a sociální tematikou,
exkurze v chráněných krajinných oblastech a geoparcích, výstavy,
vzdělávací semináře nebo například ekologický festival. Informace
o všech zaregistrovaných akcích, pořádaných v Česku, najdete
od poloviny března na www.tydenudrzitelnosti.cz. Společnost
Veolia v rámci týdne udržitelného rozvoje zorganizuje spolu
s Českým svazem ochránců přírody Vlašim dny otevřených dveří
environmentálního střediska Vodní dům u nádrže Švihov, jehož jsme
generálním partnerem.

Pokud se sami udržitelným rozvojem zabýváte a chcete
o svých aktivitách dát vědět i ostatním, můžete uspořádat
vlastní akci a podílet se na ETURu aktivně! Zapojit se
mohou všechny projekty a akce, tematicky související
s udržitelným rozvojem, které nejsou čistě komerční.
Jednotlivé akce jsou tříděny podle 17 cílů udržitelného
rozvoje, jež vyhlásila OSN na podzim 2015. V praxi tak
vlastní aktivity pod hlavičkou ETUR pořádají různé státní
instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea,
nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky
i jednotliví občané a občanky.
V Česku celý projekt pořádá odbor pro udržitelný rozvoj
Úřadu vlády a záštitu nad ním každoročně drží premiér
a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Nápad
uspořádat celoevropský týden udržitelného rozvoje
vznikl díky spolupráci ministrů životního prostředí
Francie, Německa a Rakouska. Jejím cílem bylo sjednotit
starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou
iniciativui v dalších částech Evropy. V roce 2016 se ETUR
zúčastnilo 29 zemí, ve kterých se celkem konalo více než
4 000 akcí.
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TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Tajný život města
je společný česko-slovenský
projekt, který připravila společnost
Veolia ve spolupráci se vzdělávacím
centrem TEREZA (ČR) a Centrem
environmentální a etické
výchovy ŽIVICA (SR).

Děti objevují nové
rostliny a přírodu
Od letošního ledna se tak žáci a učitelé padesáti českých plus
padesáti slovenských škol stali badateli a budou objevovat zajímavé
lokality a rostlinné druhy ve svém okolí. Potřebné znalosti týmy
zapojených škol získávají na praktických kurzech, které probíhají
v prvních měsících letošního roku.
V polovině února se konaly v Praze první dva třídenní kurzy pro učitele
ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. Díky kurzu je 50 českých
učitelů a učitelek připraveno přenést metodiku badatelství do svých
tříd. Cílem této metody je rozvíjet v žácích přirozenou zvědavost,
podněcovat jejich chuť zkoumat a tím také přispět k větší oblibě výuky
přírodovědných předmětů na školách. V březnu a dubnu se konají po
celém Česku semináře pro učitele společně se žáky, kde se děti učí
pracovat s aplikací Plantnet. Jde o obrazovou aplikaci pro identifikaci
rostlin, kterou vyvinuli vědci z francouzských výzkumných organizací ze
sítě Tela Botanica. Tato bezplatná aplikace pomáhá identifikovat druhy
rostlin z fotografií, na základě softwaru pro vizuální rozpoznávání.
Díky projektu Tajný život města poznají děti zajímavé lokality a planě
rostoucí druhy rostlin ze svého okolí. Své objevy pak mohou prezentovat
široké veřejnosti. Každá škola dostala zdarma na podporu svého
bádání čtyři tablety, s jejichž pomocí budou žáci aplikaci Plantnet pro
rozeznávání druhů rostlin doplňovat také o druhy rostoucí v naší přírodě.
Na konci projektu tuto aplikaci dáme k dispozici i pro širokou veřejnost.
Více informací o projektu získáte na: www.tajnyzivotmesta.cz
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NOVÝ PORTÁL

Nový zákaznický portál
nabízí komfort
Letos v dubnu spouštíme pro zákazníky vodárenských společností skupiny Veolia
v ČR nový zákaznický portál a pro všechny zákazníky a spotřebitele také novou
mobilní aplikaci.

Co zákazníci
získají:
~
~

Uživatel bude mít i nadále přehled o svých vyúčtováních a zálohách a bude moci vyřídit
vybrané požadavky on-line, jako například změnu nastavení úhrad nebo nahlášení
samoodečtu. Dále bude moci sledovat vývoj své spotřeby vody z posledních vyúčtování.

přehlednost.
Možnost platit faktury
on-line pomocí platební
karty VISA a Mastercard
nebo přes platební tlačítko,
které funguje jako odkaz do

Mobilní aplikace, která je v podstatě kopií portálu, je v utilitních společnostech
naprosto unikátní.
„Cílem nového portálu a aplikace je nejen modernizovat uživatelské prostředí, ale
především zvýšit komfort našich zákazníků a spotřebitelů. Platit účty na cestě do
práce, ve frontě v obchodě nebo doma u televize je dnes již běžnou záležitostí.
Možnost platby on-line přes portál či aplikaci v našem oboru je však nadstandardní.
Věřím, že uživatelé tuto novinku ocení,“ uvedl Petr Maximilián, ředitel úseku
zákaznických služeb skupiny Veolia v ČR.

Modernější vzhled a lepší

internetového bankovnictví
s předvyplněným příkazem.

~

Komunikaci v češtině,
slovenštině a také angličtině.
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FRUSACK

Zapomeňte na
plastové sáčky,
je tu Frusack!

Plastové sáčky a tašky představují jednu
z největších zátěží pro životní prostředí.
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Jelikož jsou tenké, lehké a snadno se trhají,

Z 500 miliard sáčků, jež se
ročně rozdají po celém světě,
skončí 80 % v přírodě.

používají se často pouze jednorázově.
V přírodě trvá i několik staletí, než se sáčky
rozloží, a živočichům mohou způsobit
zdravotní potíže, nebo dokonce smrt.
Dvě studentky medicíny, Hana Němcová
a Tereza Dvořáková, se s neekologickými

Každý obyvatel ČR ročně
spotřebuje přibližně
400 plastových sáčků.

plastovými sáčky v obchodech rozhodly
skoncovat. Založily společnost vyrábějící
speciální nákupní sáčky na ovoce a zeleninu
z kompostovatelného plastu.
Sáčky Frusack (jedná se o slovní hříčku
s anglickými slovy ovoce a pytlík) se dají

Výroba:
1 vteřina

Použití:
30 vteřin

Rozkládání:
400 let

použít znovu, a navíc mají atraktivní design.
Pro zájemce o tyto bioplastové sáčky bude
zanedlouho spuštěn e-shop, nabízející
sadu pěti sáčků za 20 eur. Autorky nápadu
také doufají, že se jim podaří navázat
spolupráci s řetězci supermarketů, a v blízké
budoucnosti by své sáčky chtěly rovněž
začít vyvážet do světa.
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Ochrana životního prostředí, rozumné nakládání s přírodními
zdroji, čisté ovzduší. S podobnými hesly se setkáváme stále
častěji. Pro skupinu Veolia Energie to nejsou jen slova, ale
skutečnost. Pro lepší budoucnost nás všech jsme věnovali už celé
miliardy korun.
„V roce 2016 jsme investovali 600 milionů korun do modernizace
a rekonstrukce svých energetických zařízení. Dalších několik
miliard plánujeme v letech následujících. Velké finanční
prostředky jsme také vložili do obnovy rozvodných sítí,
předávacích stanic a budování domovních stanic,“ uvedl
generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a k tomu
dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší zejména
v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám
daří nadále snižovat hlavně emise prachu, oxidů síry a dusíku.
Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším
evropským předpisům.“

Ekologizace kotlů – snižování
emisí oxidů síry a dusíku
Velkou část investic jsme podobně jako v předchozích letech
použili na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V roce
2016 jsme dokončili a uvedli do zkušebního provozu další
významné projekty zaměřené na snižování emisí, jako je „Odsíření
kotle K14 v Elektrárně Třebovice“ či „Denitrifikace kotlů K1 a K2
v Teplárně Karviná“.

V rámci ekologických investic ve střednědobém horizontu
plánujeme v teplárně Olomouc plynofikaci Špičkové výtopny
Olomouc. Dále zde upravíme stávající systémy odprášení kotlů
K3 a K5, přičemž oba kotle by měly být vybaveny technologií
denitrifikace spalin a také moderními metodami odsíření. Celý
projekt jsme rozdělili do tří etap let 2017 až 2019 a vyžádá si řádově
stovky milionů korun.
Vedle ekologizace zdrojů jsme vynaložili další investice i na obnovu
a modernizaci vybraných technologických zařízení. Díky tomu se
zvýší spolehlivost a efektivita výroby. Rekonstrukce předávacích
stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla i teplé vody. Nově
vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení
a kvalitu přípravy teplé vody.
Mezi další významné projekty patří například modernizace
úpravy napájecí vody pro stávající parní kotle, která se
uskutečnila v rámci projektu „Využití odpadního tepla v soustavě
CZT Olomouc“. V Elektrárně Třebovice jsme provedli generální
opravu elektrostatického filtru kotle K4. V Teplárně Přívoz zase
rozšířenou generální opravu turbogenerátoru TG9 spojenou
s výměnou výstupního parovodu. Dále jsme na všech soustavách
CZT pokračovali v obnově komponent, například jsme vyměnili
část sítě DN600 v Havířově nebo rektifikovali část sítě DN600
v Karviné. Společnost OLTERM & TD Olomouc dokončila v roce
2016 rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci systému zásobování
teplem v lokalitě Neředín v Olomouci. Vybudovali jsme
36 horkovodních předávacích stanic, napojených horkovodními
přípojkami o celkové délce 1 616 m. Tento dvouletý projekt
rekonstrukce a modernizace soustavy zásobování teplem
formou výstavby nových horkovodních přípojek a objektových
stanic získal v roce 2016 od Teplárenského sdružení
České republiky prestižní ocenění „Křišťálový komín“.

Rtuťový odpad našel svého zpracovatele

48 VIZE BUDOUCNOSTI
Ecodisk®, čištění odpadních vod typu Plug and Play
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Díky těmto ekologickým akcím se na Ostravsko-Karvinsku výrazně
zlepší ovzduší. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku ročně
snížíme nejméně o 577 tun a oxidů síry minimálně o 1 604 tun.
Snížíme rovněž vypouštění tuhých znečišťujících látek o více než
49 tun ročně.
Dále v loňském roce probíhaly přípravné práce na projektech
zaměřených na plnění požadavků vyplývajících ze směrnice
o průmyslových emisích ve spojení s obnovou zdrojů v Karviné,
Ostravě a nově také ekologizací v Teplárně Olomouc a Přerov.
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Nové druhy znečištění,
nová řešení
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Šťastná sedmička
přinesla 770 tisíc korun
Děkujeme, že s námi pomáháte
V loňském ročníku benefičního projektu Voda pro Afriku jste společně s námi přispěli částkou
770 000 korun na čistou vodu pro etiopské děti i jejich rodiče. Lidé v Africe trpí nedostatkem
kvalitní pitné vody, za kterou musí často cestovat dlouhé kilometry pěšky v horku a po cestách
plných nebezpečí. Věříme, že největší smysl má pomáhat lidem v nouzi právě tam, kde žijí.
Celý výtěžek využijeme na přivedení pitné vody do lokality Bargo v zóně Sidamo v jižní Etiopii.
Skupina Veolia a Nadační fond Veolia s vaší pomocí za 7 let věnovaly už více než 4 miliony
korun na projekty budování a obnovování zdrojů pitné vody pro etiopský venkov, které realizuje
Člověk v tísni, o.p.s.
Více o projektu se dozvíte na www.vodaproafriku.cz

Projekt realizován ve
spolupráci s organizací
Člověk v tísni, o.p.s.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. — www.veolia.cz, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. — www.pvk.cz, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. — www.scvk.cz,
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. — www.smv.cz, 1. SčV, a.s. — www.1scv.cz, Středočeské vodárny, a.s. — www.svas.cz, Královéhradecká provozní, a.s. — www.khp.cz,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. — www.voss.cz, Veolia Energie ČR, a.s. — www.vecr.cz
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