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Antoine Frérot
předseda představenstva
a generální ředitel
společnosti Veolia

odpadní vody byly vyhodnoceny jako nevyužitý zdroj.
Letošní Světový den vody, který proběhl tradičně pod
záštitou OSN, byl věnován problematice odpadních
vod. Jedná se o klíčovou otázku, když si uvědomíme
skutečnost, že z důvodu chybějícího čištění vody
je 1‚8 miliardy obyvatel naší planety nuceno pít
znečištěnou vodu, nebo že je 80 % světových
odpadních vod vypouštěno do přírodního prostředí
bez jakékoliv předchozí úpravy, čímž dochází k plíživé
kontaminaci vodního prostředí. Tato otázka je o to
klíčovější tam, kde je voda vzácná. Recyklováním
odpadních vod vytváříme alternativní vodní zdroj pro
města a průmyslový sektor, a snižujeme tak čerpání
povrchových a podzemních vod, jejichž zásoby se
z důvodu příliš velké spotřeby ztenčují. V Austrálii,
ve Spojených arabských emirátech a v Jihoafrické
republice jsou odpadní vody využívány k zavlažování
polí se zeleninou, venkovní zeleně a golfových hřišť.
V Singapuru, v Berlíně a Windhoeku probíhá jejich
čištění za účelem výroby pitné vody. I když to tak
nevypadá, uvažujeme-li o odpadních vodách, je nutno
uvažovat v intencích zdrojů, což je naprosto revoluční
změna pohledu! Na základě zhodnocování něčeho,
co bylo v minulosti považováno za bezcenné, nabízí
ekonomický model recyklace obcím, průmyslovým
podnikům a zemědělcům možnosti řešení, jak s co
nejmenšími náklady uspokojit poptávku po vodě
a přitom snižovat dopad jejich činnosti na životní
prostředí. Proto není náhoda, že vzniká stále více
projektů zaměřených na opětovné využívání vody.
V budoucnosti bude stále větší množství vody
vyráběno z nekonvenčních zdrojů, jako jsou například
odpadní vody, místo aby byla čerpána z vodních
toků nebo z podzemních zdrojů. Klasické zdroje
jsou využívané nadměrně, zatímco alternativní
zdroje jsou nevyužité: v současné době procházejí
vodohospodářské služby změnou, aby došlo k nápravě
této nerovnováhy a aby bylo možno uhasit žízeň na
naší planetě!

22. květen 2017 Veolia vybuduje

v Mexiku první provozovnu na využití energie z odpadů
v Latinské Americe. Stejně jako odpadní vody mohou
být i odpady využity jako alternativní zdroj. To je ostatně
předmětem smlouvy, kterou Veolia uzavřela na konci
května s hlavním městem Mexico City. Smlouva se týká
vybudování a provozování závodu na energetické využití
odpadu, který bude schopen zpracovat 1‚6 milionu
domovního odpadu ročně a vyrobit z něj 965 GWh
zelené elektřiny, jež bude napájet metro. Zcela výjimečná
velikost tohoto zařízení, které bude patřit k největším
provozovnám na energetické využívání odpadů a bude
mít dvakrát vyšší kapacitu než největší zařízení tohoto
druhu ve Francii, umožní výrobu elektrické energie,
jejíž množství postačí pro pokrytí energetických potřeb
12 tras metra hlavního města Mexika. V současné
době jsou dvě třetiny odpadů, které tato městská
aglomerace vyprodukuje, sváženy na úložiště odpadů.
Toto zařízení, které je v Latinské Americe prvním svého
druhu, představuje ekologické řešení pro kontinent, jenž
odpady doposud vyváží ve velkém na skládky. Jedná se
rovněž o řešení budoucnosti, protože Latinské Americe
umožní udělat další krok směrem ke kruhové ekonomice,
což je inovativní typ hospodářství, které odpady mění na
suroviny či energii.

Červen Rekordní míra angažovanosti

manažerů Veolie! Podle interního průzkumu, který
proběhl na počátku tohoto roku, se 86 % manažerů
Veolie domnívá, že se aktivně podílejí na chodu
a budování svého podniku. Taková míra angažovanosti
je v porovnání se srovnatelnými podniky opravdu
rekordní! Tento vynikající výsledek odráží pocit
skutečného uspokojení z vykonávané práce (88 %),
silnou touhu vyniknout a překonávat se (93 %), velkou
důvěru ve schopnost Veolie uskutečňovat své vize (84 %)
a pocit skutečné účasti na budování nového podniku
(79 %). Tak výjimečně vysoká angažovanost našich
zaměstnanců představuje obrovský přínos pro plnění
našeho hlavního poslání: chránit životní prostředí,
pomáhat člověku, aby žil a konal v souladu s přírodou,
a pečovat o světové zdroje. Toto přesvědčivé zjištění má
rovněž velký význam pro ochranu životního prostředí,
budoucnost naší planety a její obyvatele, kteří jsou
na příkladu Veolie informováni, že zaměstnancům
působícím v tomto oboru na jejich práci skutečně záleží.
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10. CERVEN – 10. ZÁRÍ 2017, Astana (KAZACHSTÁN)
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA EXPO 2017

Dále v čísle
Renaud Mazy
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výkonný ředitel a člen správní rady Fakultní
nemocnice svatého Lukáše (Cliniques
universitaires Saint-Luc)
Po získání titulu inženýra chemie zahájil Renaud
Mazy svoji profesní kariéru jako výzkumný
pracovník ve Valonském centru průmyslových
biotechnologií (Centre wallon des biotechnologies
industrielles). Následně pracoval téměř dvacet
let v průmyslovém sektoru, a to u společnosti
Air Liquide, která patří k nejvýznamnějším
producentům průmyslových a medicinálních
plynů, u výrobce skleněných vláken Owens
Corning a ve farmaceutickém podniku Baxter.
V rámci zastávaných funkcí se zaměřil na
rozvoj odborných kompetencí v oblasti vývoje
a výzkumu, řízení projektů a management.
Od roku 2011 Renaud pracuje v bruselské Fakultní
nemocnici svatého Lukáše. Je uznávaným
partnerem v oblasti vedení dialogu s belgickými
orgány veřejné moci, zasedá ve Valonském
sdružení podniků (Union wallonne des entreprises)
a ve spolupráci s vnitrostátními orgány se podílí
na zavádění programů odborného vzdělávání,
spojujících teorii s praktickou přípravou.

ENERGIE BUDOUCNOSTI:
ZA UDRzITELNeJsÍ SVeT

Mechthild Wörsdörfer
ředitelka energetické politiky
Generálního ředitelství Energetika –
Evropská komise
Tato vystudovaná ekonomka pracuje od ledna
2014 jako vedoucí útvaru GŘ Evropské komise,
které má na starosti energetickou politiku
a dohled nad trhy s elektrickou energií,
plynem, uhlím a ropou, rámec monitoringu
politiky v oblasti energetiky a klimatu do roku
2030, reporting o cenách a nákladech energií
do roku 2050, koordinaci sankčních řízení pro
porušení předpisů atd. V letech 1999 až 2004
Mechthild pracovala v kabinetu finského
eurokomisaře pro podnikání a informační
společnost Erkki Liikanena.

Šéfredaktorka
Martina Rauch
ředitelka pro marketing a komunikaci
Veolia Německo

Energetická transformace je jedním z klíčových problémů 21. století.
Kromě snižování emisí skleníkových plynů, které není samoúčelné,
vyvstává před lidstvem otázka, jak budeme v budoucnosti na
naší planetě žít. Pro dosažení náročných cílů v oblasti energetické
transformace mají inovativní řešení zásadní význam. Dlužno
podotknout, že Veolia disponuje veškerými odbornými kompetencemi,
které jsou potřebné k tomu, abychom co nejlépe reagovali na výzvy
zásadního významu, které proces energetické transformace klade
na naše odběratele z průmyslového a veřejného sektoru v oblasti
energetické účinnosti, kogenerace, transformace odpadů na energie
a další specifické procesy. V tomto čísle našeho časopisu, který vychází
poprvé i v německé verzi, se dočtete o celé řadě osvědčených postupů
hodných následování, o zcela nových perspektivních projektech
a sociálních a ekologických iniciativách a rovněž zde najdete portréty
a názory vysoce angažovaných zaměstnanců. Společným jmenovatelem
jednotlivých příspěvků je umění skloubit smysl pro obchod s kreativitou
a společenskou odpovědností pro zajištění udržitelné budoucnosti. Jsem
opravdu ráda, že jsem mohla být šéfredaktorkou tohoto čísla. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem autorům příspěvků a členům redakce.
Díky nim jsem se mnohému naučila a velmi si vážím ducha součinnosti
a spolupráce, který vládne v tomto týmu nadšenců. Přeji všem příjemné
chvíle strávené četbou tohoto vydání!

HLAVNÍM TÉMATEM MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY EXPO 2017 KONANÉ
V KAZACHSTÁNU JE PROSAZOVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJu ENERGIE
A PROCESu ENERGETICKÉ ÚcINNOSTI.

Moises Saman
dokumentární fotograf,
agentura Magnum
Poté, co si Moises Saman vysloužil ostruhy
v „New York Newsday“ (2000–2007),
přešel do deníku „The New York Times“
(2007–2012). Je jedním z prvních
fotoreportérů, kteří se po atentátech 11. září
vydali na sever Afghánistánu, a jedním
z mála novinářů, kteří působili v Bagdádu
během bombardování v roce 2003. Za práci
v Iráku a Afghánistánu získal celou řadu
mezinárodních cen: World Press Photo
(2004, 2007), Mezinárodní fotografie roku
(2008) a další prestižní ocenění. V roce 2011
pobýval Moises v Káhiře, kde fotograficky
dokumentoval arabské jaro pro „New York
Times“ a „The New Yorker“. Výsledkem
jeho čtyřletého pobytu na Středním
východě (2011–2015) je kniha nesoucí
název „Discordia“ a stejnojmenná výstava
fotografií.

Publikace Veolia (30, rue Madeleine-Vionnet – 93300 Aubervilliers – France)
❚ Vedoucí vydání: Laurent Obadia. Hlavní editorka: Nathalie Cottard. Šéfeditoři: Anne Béchiri, Étienne Collomb. Šéfredaktorka: Martina Rauch. ❚ Obrazoví redaktoři: Laure Duquesne, Gilles Hureau. ❚ Autoři
příspěvků: Fiene Berger, Feryel Gadhoum, Tobias Klahr, Sabine Kraus, Tibor Lukács, Pierre Mauguin, Antonio Neves da Silva, Florence Rachet, Verena Zitterich. ❚ Povinný výtisk: červenec 2017. ISSN: 1761–4996.
❚ Fotoarchiv Veolie: Christophe Daguet, Alexis Duclos, Alexandre Dupeyron, Rodolphe Escher, Chris George, Claudia Guadarrama/Polaris/Interlinks image, Johnny McClung/Veolia, Christophe Majani
d’Inguimbert, Jean-Marie Rames, Nadace Veolia, Sam Wolson/Agence VU. Boras Energi och Miljo, Lionel Fourneaux/Hans Lucas, Romain Grousseau/Epicureans, OLDRICH HAJEK/ISIFA/SIPA, Eranga Jayawardena/
AP/SIPA, Antonio Liébana, Lafabregue/Alpaca/Andia.fr, Marie, Espen Nyttingnes, Geoﬀ Robinson/REX/REX/SIPA, Moises Saman/Magnum Photos, Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA, Rogelio V. Solis/AP/SIPA, Salako
Valentin/AP/SIPA. Fotografie na obálce: ©MITXI

Vydavatel Bords de Loir ❚ Art Director: Jean-Jacques Farré. Editorský tým: Anouk Denis, Guillaume Frolet, Cécile Martin, William Mengebier, Paul Sanderson, Yves Sciama. ❚ Vizualizace dat, infografika
a ilustrace: Mariette Guigal. ❚ Koordinace: Sylvie Roussel. Vedoucí produkce: Caroline Lagaillarde. ❚ Tisk: Electrogeloz ❚ Balení, třídění a distribuce: Staci. ❚

PL ANETA Léto 2017

10-31-1157
10–31–1668

https://expo2017astana.com /fr /

událost

TRENDY

Afrika

čelí zásadním
výzvám
v souvislosti
s procesem

urbanizace

Spravedlivá cena uhlíku
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Evropská unie je třetím největším producentem emisí CO₂ na světě (3‚47 miliardy tun za rok 2015),
a to hned za Čínou a USA. Stanovila si však cíl snížit do roku 2030 emise plynů uhlíku o 40 % oproti
hodnotám z roku 1990 a do roku 2050 plánuje snížení emisí skleníkových plynů o 80 %. Prvořadým úkolem
je zvýšení ceny za tunu uhlíku, která z důvodu velkého počtu bezplatných povolenek klesla z 35 eur v roce
2008 na dnešních 5 eur. Podniky tak budou motivovány investovat do ekologicky čistých technologií
a budou produkovat menší množství emisí CO₂. Skupina zemí v čele s Francií, Švédskem a zeměmi
Beneluxu požaduje zvýšení této ceny na 20 eur, což je dle jejich názoru minimální částka, při níž budou
podniky ochotny změnit své výrobní procesy. Nicméně řada odborníků je toho názoru, že výchozí částka
za tunu uhlíku potřebná pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku se pohybuje okolo 30 eur. Dlužno
podotknout, že díky plánovanému otevření trhu s uhlíkem v Číně (2017) a v Kanadě (2018) bude 25 %
celosvětových emisí skleníkových plynů pokryto cenou uhlíku.

Do roku 2040

60 %

světové instalované energetické
kapacity bude připadat na
ekologicky čisté zdroje energie.

64 %

Vývoj výroby elektrické energie v Německu (1990–2016)

z 8‚6 TW dodatečné výrobní
kapacity elektrické energie
budou v příštích 25 letech
zajišťovat větrné a solární
elektrárny.

Zdroj: Clean Energy Wire – AGEnergiebilanzen 2016
Výroba elektrické energie v terawatthodinách (TWh)

60 %

600

z 11‚4 miliardy dolarů investic
půjde na tyto typy energie.

500

Zdroj: Bloomberg
„New Energy Outlook 2016“

400

26.2

151.3

55 %
vláken používaných
pro výrobu papíru má původ
v recyklovaném papíru.
Zdroj: „2015 Global Forest Products
Facts and Figures“ – Organizace pro
výživu a zemědělství (Food
and Agriculture Organization) –
Prosinec 2016
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Čína, která produkuje největší množství emisí skleníkových plynů (10‚96 miliardy tun v roce
2015, tj. 30 % celosvětových emisí CO₂), se odhodlaně zapojila do boje proti globálnímu oteplování. Od konce roku 2017 zde začne fungovat národní trh s uhlíkem, který bude dvakrát větší než
evropský uhlíkový trh, a dokonce větší než všechny stávající trhy s uhlíkem dohromady. Od roku
2011 testuje 7 čínských regionů pilotní projekty v oblasti obchodování s povolenkami na emise
CO₂. Aby bylo možno absorbovat průměrné zvýšení celosvětové teploty, bude čínská vláda od
roku 2017 požadovat, aby 10 000 podniků z 8 sektorů činnosti vstoupilo na tento trh. Po roce
2020 otevřou čínské orgány tento trh dalším podnikům a zapojí do něj 31 provincií a dalších
6 průmyslových odvětví. V první etapě budou na tomto trhu obchodovány 4 miliardy tun emisí
CO₂, tj. zhruba polovina z celkového množství emisí ČLR.
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Během příštích 25 let stoupne
počet obyvatel Afriky z dnešních
472 milionů na jednu miliardu.
V současnosti se africký kontinent
potýká s procesem rychlé
urbanizace, který je mimo jiné
spojený s přetrvávající velmi
nízkou mírou bohatství. Výše
produktivních investic do afrických
měst zůstává v posledních
40 letech na relativně nízké
úrovni (zhruba 20 % HDP),
zatímco východoasijské země
(Čína, Japonsko a Jihokorejská
republika) tyto investice v dobách
hospodářského rozmachu měst
posílily. Proces koncentrace
obyvatelstva v městských
aglomeracích nebyl podpořen
dostatečnými investicemi do
komunálních infrastruktur
a ostatních průmyslových
a podnikatelských struktur
a rovněž chybí nabídka cenově
dostupného bydlení. Z důvodu
nedostatečných služeb tak africká
města patří k nejdražším na světě.
Proto je důležité zefektivnit rozvoj
měst afrického kontinentu, aby
bylo možno zlepšit hospodářské
a sociální přínosy plynoucí
z urbanizace.
Zdroj: Zpráva světové banky „Otevřít
africká města světu“ – únor 2017

2016

“Podle průzkumu, kterého se zúčastnil panel respondentů z řad zástupců
německých průmyslových podniků, je většina z nich toho názoru, že energetická
transformace v Německu je spíše zdroj inspirace než vzor hodný následování.”
Zdroj: „German energy policy – A blueprint for the world?“, leden 2017
– Světová energetická rada – Německý výbor
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„Opravdu jsme
to spočítali:
pro přechod
celé planety na
udržitelnou energii
by bylo potřeba
100 továren
Gigafactory*.“
Výrok Elona Muska
ohledně jeho Gigafactory,
říjen 2016
Tento podnikatelský magnát,
investor, inženýr a vynálezce
kanadsko-amerického původu je
zakladatel, generální a technický
ředitel americké technologické
společnosti SpaceX
a spoluzakladatel, generální
ředitel a výrobkový designér
společnosti Tesla Inc.
* Továrna na výrobu lithium-iontových akumulátorů

POŽADUJE
ENERGETICKOU ÚČINNOST

Veolia, která je v Číně uznávána jako na slovo vzatý
odborník v oblasti poskytování energetických služeb
průmyslovým podnikům, zde podepsala během
několika málo měsíců tři významné smlouvy v délce
trvání 10, 20 a 25 let v celkové hodnotě 864 milionů
eur. V případě smlouvy uzavřené s chemickým
koncernem Hongda Chemical se jedná o financování
a implementaci nejmodernějšího systému řízení
a optimalizace provozovny na výrobu páry. Pro pekingské
vydavatelství Veolia vybuduje a zajistí provoz zařízení na
výrobu chladicí vody pro jeho datové centrum, které se
nachází v jednom z největších čínských datových hubů.
A konečně pak tři zákazníci působící v oblasti chemického
a stavebního průmyslu pověřili Veolii výstavbou,
provozováním a údržbou spalovny biomasy v provincii
Che-pej pro kombinovanou výrobu elektřiny a páry.

V krátkosti
Jackson, hlavní město
státu Mississippi uzavřelo

s Veolií desetiletou smlouvu na
zajištění správy a provozu tří
čistíren odpadních vod (Savanna,
Trahon a Presidential Hills)
a 98 čerpacích stanic.
stanic.

MEXICO CITY

VYBUDUJE PRVNÍ
PROVOZOVNU NA
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
ODPADŮ V LATINSKÉ
AMERICE

Veolia Nuclear Solutions

bude poskytovat odbornou
podporu britskému jadernému
operátorovi Magnox Limited
a dodá mu moduly předběžného
čištění odpadních vod pro
12 provozoven, jež tento operátor
provozuje ve Spojeném království.
Takto upravené odpadní vody
pak budou moci být bezpečně
vypouštěny do moře.

NOVÝ FAKULTNÍ
NEMOCNIČNÍ AREÁL
V MONTREALU
V REŽIMU PPP

Konsorcium Collectif Santé Montréal, kde má Veolia 20%
účast, má na starosti nejvýznamnější severoamerický
projekt v oblasti zdravotnictví realizovaný v rámci partnerství
veřejného a soukromého sektoru (PPP). Konsorcium nedávno
dokončilo 85 % projektu výstavby nového fakultního
nemocničního areálu v Montrealu (Centre hospitalier de
l’Université de Montréal, CHUM). Tento kolosální nemocniční
komplex, který bude schopen od roku 2020 hospitalizovat
400 000 pacientů ročně a poskytnout každoročně
pohotovostní péči 65 000 pacientům, se bude rozkládat na
330 000 m2 plochy. V rámci 34leté smlouvy o partnerství
PPP, která byla podepsána v roce 2011, bude Veolia zajišťovat
údržbu zařízení, správu energetických služeb a zabezpečení.
Již brzy rozšíří řady 10 000 zaměstnanců a 6 000 studentů
tohoto nemocničního komplexu 150 zaměstnanců Veolie. Toto
zdravotnické centrum, které bude provozovat 3 nemocnice,
státní výzkumné centrum provincie Québec a středisko
odborného vzdělávání, bude plně zprovozněné v roce 2020.
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ČÍNSKÝ PRŮMYSL

Institut Veolia uspořádá

Mexico City uzavřelo s Veolií smlouvu v délce
trvání 30 let ohledně výstavby a provozování
prvního závodu na energetické využití
odpadů v Latinské Americe. Dle informací
se bude jednat o doposud nejvýznamnější
provozovnu tohoto typu na světě, jež bude
schopna zpracovat 1‚6 milionu domovního
odpadu ročně, tzn. třetinu domovního
odpadu, který tato městská aglomerace
každoročně vyprodukuje. 965 GWh takto
vyrobené zelené elektřiny bude přímo napájet
metro hlavního města Mexika v rámci
modelu uzavřené smyčky kruhové ekonomiky.

2. a 3. listopadu 2017 ve
spolupráci s Veolia Oxford
Martin School v Oxfordu již
10. mezinárodní konferenci
na téma dostupnost zdrojů
v bezuhlíkovém světě.

Londýn čekají změny odpadového
hospodářství. Od dubna 2017 zajišťuje Veolia

recyklaci, sběr a svoz domovního a obchodního
odpadu, čištění místních komunikací, chodníků
a veřejných prostranství, prodej recyklovaných
materiálů, zimní údržbu a správu vozového
parku pro sběr a svoz odpadů v londýnských
čtvrtích Kingston, Croydon, Merton a Sutton,
v nichž žije milion obyvatel. Smlouva
uzavřená se společností South London
Waste Partnership (SLWP) se rovněž týká
harmonizace služeb poskytovaných těmto
čtyřem městským čtvrtím za účelem dosažení
významných úspor a zajištění spolehlivých
služeb v požadované kvalitě.
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ENERGETICKÁ TRANSFORMACE SE UBÍRÁ SPRÁVNÝM SMĚREM
I když světová ekonomika stále funguje z velké části na uhlí a zemní plyn, rok 2015 znamenal významný zlom. V tomto roce totiž připadalo
90 % nově instalovaných kapacit na energie z obnovitelných zdrojů (v roce 2014 to bylo 50 %). Pokud jde o celosvětové emise CO₂, které mají
původ v energetice, jejich množství i nadále stagnovalo, přestože světová ekonomika vzrostla o 3 %. Máme to chápat tak, že jde o první
známky přerušení souvislosti mezi produkcí ekonomického bohatství a množstvím emisí CO₂?

INSIDE

SVĚTOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE, OBDOBÍ 1990–2040 (V MILIARDÁCH TUN EKVIVALENTU ROPY)

V krátkosti:

6

Do centra excellence

v přístavním městě Great
Yarmouth na jižním pobřeží
Severního moře, kde probíhá
demontáž vyřazených zařízení
a které společně provozují Veolia
a její partnerská společnost
Peterson, dorazily na jaře 2017 dvě
další vyřazené ropné plošiny. 96 %
materiálu bude recyklováno.

Dobrovolníci z řad zaměstnanců Veolie pokračují
v poskytování pomoci iráckému Červenému kříži
a Červenému půlměsíci. Ve spolupráci s těmito
humanitárními organizacemi pomáhají se zajišťováním
dodávek vody pro několik uprchlických táborů v Iráku,
mezi nimiž je i nový tábor Khazer 2, který se nachází
30 km východně od Mosulu a v němž žije 2 500 rodin,
tj. zhruba 20 000 uprchlíků. Tým pracovníků Veolie zde
zprovoznil čističku M40, která každý den vyčistí 200 m3
vody čerpané z nedaleké řeky. Takto vyrobená voda je
skladována ve dvou nádržích o obsahu 95 m3, odkud je
následně dopravována v cisternách do menších nádrží
rozmístěných po celém táboře, odkud je rozváděna
spádovým potrubím s vodovodními kohouty.

LILLE

SÍTĚMI PROUDÍ ENERGIE
ZÍSKÁVANÁ Z ODPADŮ
Město Lille, kterému byl propůjčen titul Evropské
hlavní město kultury, učinilo významný krok směrem
k energetické transformaci, když svěřilo provoz závodu na
energetické využití odpadu v Halluin společnosti Covalys,
což je společný podnik Veolie a Idexu. V rámci velkoryse
řešené uzavřené smyčky na místní úrovni budou odpady
pocházející ze sběru a svozu na tomto území zpracovány na
energii. 40 % takto získané energie bude využito v soustavě
komunálního dálkového vytápění, která bude zásobovat
teplem Roubaix a Lille. Rozvodný potrubní systém
(19 km), který bude sloužit k tomuto účelu, bude jedním
z nejdelších systémů na přepravu energie ve Francii.

NA SRÍ LANCE

3

Senegalská státní

vodohospodářská společnost
(Société nationale des eaux
du Sénégal, Sones) pověřila

Veolii výstavbou provozovny
na odželezování vody s denní
zpracovací kapacitou 40 000 m3.
V tomto zařízení bude probíhat
provzdušňování surové vody,
fyzikálně-chemické čištění, písková
filtrace a dezinfekce chlórem.

V zemědělském regionu Greater Matale,
který se nachází 150 km od hlavního města
Colombo, vybuduje Veolia pět čistíren vody,
dvanáct nádrží, pět čerpacích stanic a více
než 430 kilometrů potrubí. Nově vybudované
vodárenské systémy tak zajistí kvalitu a spolehlivost zásobování zdravotně nezávadnou
vodou pro více než 350 000 místních obyvatel a budou se podílet na rozvoji a konkurenceschopnosti tohoto regionu.

1

Uhlí
Zemní plyn

0

Obnovitelné zdroje
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2040
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Jádro

3 TYPY SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ STRATEGIE
SEVERNÍ AMERIKA Trend kontrolované spotřeby
energie (v miliardách tun ekvivalentu ropy)

SUBSAHARSKÁ AFRIKA Trend vyššího využívání
obnovitelných zdrojů a zemního plynu
(podíl zdrojů energie na energetickém mixu)
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Carbon Clean Solutions
(CCSL), což je světová jednička

ČÍNA Trend drastického snižování emisí CO₂
roku 2050: podle scénáře Rozvojového programu OSN (UNDP) se bude jednat

Uhlí
Zemní plyn
Vodní zdroje

o snížení emisí skleníkových plynů o 30 % a podle Mezinárodní energetické

Obnovitelné zdroje

Scénáře se shodují v předpokladu velmi zásadního snížení emisí uhlíku v Číně do

První provozovna ve Francii,

kde probíhá demontáž a recyklace
vyřazených solárních panelů

První francouzská provozovna na zpracování
a další využití vyřazených fotovoltaických
panelů, která se nachází v departementu
Bouches-du-Rhône a jejíž správu zajišťuje
Veolia, zrecykluje do konce roku 2017 více
než 1 400 tun materiálů, přičemž v roce 2021
bude její roční zpracovací kapacita 4 000 tun.
Recyklované materiály jako například hliník,
sklo či měď najdou následně uplatnění
v nejrůznějších oborech průmyslové výroby.

agentury (EIA) dokonce o 40 %.

3
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Výhled do roku 2040
Ve svých výhledech světového energetického mixu v roce 2040 EIA uvádí: vyčlení

2

se dva hlavní zdroje, tj. zemní plyn a obnovitelné zdroje energie, které nahradí
uhlí. Fosilní zdroje energie si však zachovají významný podíl na spotřebě primární
energie. V roce 2040 by měl jejich podíl klesnout ze současných 81 % na 74 %, ale

1

objem jejich spotřeby byl se měl i nadále zvyšovat.

UNDP
EIA

0
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Ropa

2

Veolia uzavřela smlouvu
o partnerství se společností
v oblasti nízkonákladového
jímání uhlíku. Cílem spolupráce
je velkoplošné zavedení
patentované technologie CCSL
na separaci oxidu uhličitého za
účelem snížení emisí skleníkových
plynů v průmyslových odvětvích
a boje proti klimatickým změnám.

2

Vývoj emisí uhlíku v ČLR
v tunách CO₂ na 10⁴ RMB
(oproti hodnotám za rok 2005)

V IRÁKU VYŽADUJE
BEZODKLADNÉ ŘEŠENÍ

Významný krok
směrem k energetické
transformaci: ropa
zůstane i nadále
hlavním světovým
zdrojem energie, na
2. místě bude zemní
plyn v neprospěch uhlí,
3. místo pak připadne
obnovitelným zdrojům
energie.

4
JDE ROZVOJ
EKONOMIKY RUKU
V RUCE S VODOHOSPODÁŘSTVÍM

NOUZOVÁ SITUACE

2017

5

2020

2035

2050

Zdroje: US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016 –
International Energy Agency, Africa Energy Outlook 2014 – Climate Change, Comparison of
China’s Carbon Emission, Scenarios in 2050, 2011.
Děkujeme pracovníkům institutu IFP Énergies nouvelles za pečlivou kontrolu.
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Účinnost jako hybná síla
energetické transformace
Mechthild Wörsdörfer /
Patrick Labat /
Renaud Mazy.
Výměna názorů.

Mechthild Wörsdörfer,
ředitelka energetické politiky
Generálního ředitelství
Energetika – Evropská komise

PL ANETA Léto
Červenec
2017 2017

Patrick Labat,

ředitel Veolie pro zónu
severní Evropa

Renaud Mazy,

výkonný ředitel a člen správní rady
Fakultní nemocnice svatého Lukáše
(Cliniques universitaires Saint-Luc)

Řekne-li se energetická účinnost, všichni jsou pro. Její uplatňování
však brzdí četné překážky nejrůznějšího charakteru, i když její rozvoj
je nezbytným předpokladem energetické transformace. Konfrontovali
jsme názory tří odborníků ohledně těchto překážek bránících rozvoji
energetické účinnosti a možností jejich odstranění.

Jaká je vaše deﬁnice energetické účinnosti?
Patrick Labat: Zvýšení energetické účinnosti
znamená dosáhnout s nižší spotřebou energie
a zdrojů srovnatelné výkonnosti služeb – například
pro zajištění stejné průmyslové výroby nebo pro
zajištění stejné úrovně komfortu v budovách. Pokud
zůstaneme u příkladu energetické účinnosti budov,
jejich energetickou náročnost je možno snížit třemi
způsoby: prvním řešením je výstavba nových obytných
budov, to ale nějaký čas trvá; druhým řešením je
rekonstrukce stávajících budov, což je finančně velmi
náročné a návratnost vložených investic je velmi
dlouhá; třetí možností je modernizace vnitřních
prostor budov s využitím automatických systémů
regulace a optimalizovaných systémů výroby energie,
přičemž mám na mysli kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla v rámci kogenerace. Rovněž je možno zlepšit
energetický mix s využitím optimálních zdrojů energie,
které jsou v dané lokalitě k dispozici. Tyto investice jsou
nejrychleji odepsatelné, zvláště pak jsou-li spojeny se
zvyšováním povědomí uživatelů nemovitostí o dopadu
jejich chování na spotřebu energií.
Mechthild Wörsdörfer: V oblasti energetické
účinnosti hraje stavebnictví skutečně klíčovou roli.
Je to jedna z našich priorit, protože jenom na sektor
budov připadá téměř polovina energetické spotřeby
v Evropě. K ostatním sektorům, které jsou považovány
za energeticky náročné, patří především spotřební
zboží (ať již se jedná o více či méně náročné předměty
spotřeby, jako jsou například ledničky, počítače,
automobily atd.), průmysl a doprava. V rámci naší
Energetické strategie do roku 2020 jsme stanovili
cíl, který je dobře znám, a to zlepšení energetické
účinnosti do roku 2020 o 20 %. Pro jeho dosažení byla
v roce 2012 přijata směrnice o energetické účinnosti.
Nehledě na některé skeptické názory, které zazněly
při oznámení tohoto cíle nejenom v rámci Evropské

komise, ale i v členských státech Evropské unie, jsme
dnes přesvědčeni, že se nám podaří stanoveného cíle
dosáhnout. V současnosti probíhá dokonce přezkum
směrnice a její plánovaná revize předpokládá zlepšení
energetické účinnosti do roku 2030 o 30 %.
Renaud Mazy: Omezit plýtvání, to je skutečná výzva! Je
jasné, že v rámci velkých institucí, jako jsou například
nemocnice, i drobné provozní optimalizace takových
položek, jako je větrání či osvětlení, umožní dosažení
velkých energetických i finančních úspor. Nicméně
pokud uvažujeme ve střednědobém a dlouhodobém
časovém horizontu, předpokladem realizace
skutečných energetických úspor jsou investice, jejichž
návratnost není zdaleka okamžitá. Výběr a realizace
řešení je složitá záležitost, a to tím spíše, že v případě
nemocničních zařízení probíhají v období omezených
finančních rozpočtů a škrtů. Proto jsme se obrátili na
Veolii, aby nám pomohla s realizací jednotlivých studií
všech našich aktivit, abychom mohli zjistit možnosti
úspor, na nichž společnými silami zapracujeme.

„Zvýšení
energetické
účinnosti
znamená
dosáhnout
s nižší
spotřebou
energie a zdrojů
srovnatelné
výkonnosti
služeb.“

Řada odborníků je toho názoru, že pokrok je příliš
pomalý (viz text v rámečku na str. 15). Jaké hlavní
překážky je podle vás nutno odstranit?
M. W.: Existovala celá řada překážek tržního,
právního a regulačního charakteru, které brzdily
investice do energetické účinnosti. Tyto investice je
třeba podpořit, což je náš hlavní úkol. Podle našich
propočtů budeme v letech 2020 až 2030 potřebovat
každoroční investice ve výši 150 miliard eur, abychom
dosáhli stanovených cílů. Stejně jako členské státy
EU a regiony jsme i my pochopitelně financováni
z veřejných zdrojů, nicméně je nutné, aby do tohoto
sektoru tekly finance i ze soukromého sektoru.
Bohužel se tak neděje a důvodů je hned několik.
Banky nejsou příliš ochotné poskytovat úvěry a kromě
toho je velmi těžké stanovit, kdo zlepšení financuje
•••

Patrick Labat
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P. L.: Hlavní brzdou pokroku je absence individuálního
a kolektivního povědomí o nutnosti rychlých investic do
energetické účinnosti: „nejzelenější“ energie je ta, která
není spotřebována. Orgány veřejné moci musí vytvořit
podmínky, jež budou motivační a zároveň donucovací,
aby podpořily rozsáhlé investice do energetické
účinnosti a jejich lepší návratnost. Efektivita vyžaduje
prozíravý přístup a pokoru, s níž je třeba se obrátit
na odborníky. Ne všechny subjekty a zúčastněné
strany jsou odborníky na energetiku a energetickou
účinnost. Je třeba se obrátit na subjekty, které v tomto
oboru působí a které nabízejí smlouvy se závazkem
výkonnosti, participativní výstavbu typu „co-building“
nebo participativní design, což je často nejlepší způsob,
jak dosáhnout rychlých a významných úspor.
R. M.: V Belgii byla celá řada velkých nemocnic
vybudována v 70. letech minulého století, tedy v době,
kdy úspory energie nebyly na pořadu dne… Tento slepý
přístup, jehož výsledkem je pasivní energetická bilance,
je hodně velká brzda! Navíc pracujeme v podmínkách
značných finančních restrikcí: krize, jež vypukla v roce
2008, zasáhla celou řadu sektorů a ještě dnes pracuje
nemocniční odvětví se značně seškrtaným rozpočtem.
Jako ředitel jsem pevně přesvědčen, že v rámci
našich budoucích stavebních projektů je nutno činit
fundovaná rozhodnutí se zřetelem na životní prostředí.
Současně ale musím vysvětlovat svým týmům, že
některé věci budou finančně náročnější a že si proto
vyžádají větší kolektivní úsilí.
Jaké nástroje by měly být využity ve vašem oboru
činnosti, aby věci nabraly rychlejší tempo?
R. M.: Orgány veřejné moci musí provádět dlouhodobé
investice. Proto zdůrazňuji zásadní význam
transparetních a stabilních politických rozhodnutí,
jež umožní vymezit energetickou vizi naší společnosti
a především pracovat na základě předvídatelnosti.
V této souvislosti bych rád vyjádřil politování nad
váhavým přístupem Belgie k pobídkám umožňujícím
rozvoj fotovoltaiky. V politické diskusi, v níž proti sobě
stojí větrná energie a energie získávaná z fosilních
zdrojů, bohužel doposud nepadlo konečné rozhodnutí,
což má za důsledek vyčkávací přístup samotných
dodavatelů. Naštěstí vedle podniků existují i někteří
účastníci trhu, kteří jsou ochotní přijímat technické
a finanční závazky, a podporují tak urychlení a zajištění
realizace energetické transformace – to je ostatně
případ spolupráce našeho subjektu s Veolií.
P. L.: Předpokladem změny je iniciativní pobídková
politika, která bude zároveň závazná a donucovací.
Vedle dotací a investičních pobídek musí existovat
i nástroje umožňující sankcionování emisí.
Především je nutno stanovit cenu uhlíku, a to tak,
PL ANETA Léto 2017

„Předpokladem realizace skutečných
energetických úspor jsou investice, jejichž
návratnost není zdaleka okamžitá.“
Renaud Mazy

že ho buď zpoplatníme, anebo zavedeme systém
placených povolenek, abychom podpořili inovaci,
zavádění vhodných technologií, a zvláště pak
systémů společného dálkového vytápění, které
jsou nesrovnatelně výkonnější a efektivnější než
individuální vytápění. Rovněž je důležité pomáhat
odběratelům s přesným měřením spotřeby energií,
což přispěje, jak již bylo řečeno, ke zvýšení povědomí
veřejnosti. V obytných budovách a podnicích, kterým
poskytujeme služby, se obyvatelé či zaměstnanci
informují o předpovědi počasí, teplotě a spotřebě
energií, pokud jim tyto informace poskytujeme.
Tato informovanost přispívá k tomu, aby se chovali
hospodárněji.

„Zlepšení
energetické
účinnosti o 30 %
by mělo mít
za důsledek
úspěšný
přechod
na konkurenceschopný
nízkouhlíkový
systém.“
Mechthild Wörsdörfer

M. W.: Evropská unie se především soustředí na
vypracování strategií a plánů, které považuje za
klíčové nástroje pro prosazování nové energetické
politiky. Názorným příkladem je dopad směrnice
o zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 z hlediska
transparentnosti a záruky výhledového plánování.
Členské státy se například zavázaly, že do roku 2020
nainstalují 200 milionů inteligentních elektroměrů
a 45 milionů inteligentních plynoměrů. Rovněž jsme
vypočetli, že směrnice EU zavádějící povinné průkazy
energetické náročnosti budov (energetické štítky)
umožnila úsporu 100 miliard eur, tj. 450 eur na
domácnost! Jsme přesvědčeni, že cíle do roku 2030,
na jejichž stanovení v současnosti pracujeme, budou
hnací sílou investic a změn.
Na základě jakých výsledků či konkrétních změn byste
usoudil(a), že je energetická transformace úspěšná?
P. L.: Dosažení cílů stanovených Evropskou unií by
byl první úspěch. Věci se však zatím dávají do pohybu
jen velmi pomalu. Energetická transformace bude
úspěšná, pokud se chování jednotlivců, které se
následně promítne do změny kolektivního chování,
změní na základě dobrovolnosti, to znamená, že
spotřebitelé se sami rozhodnou pro úspory energie
nebo pro energeticky účinnější řešení bez pobídek či
jiných programů podpory. Současné nízké ceny energií
však příliš nenahrávají tolik potřebnému zvýšení
povědomí ohledně snížení spotřeby. Proto je nutno
zavést mechanismy umožňující změny chování, aby se
energetická účinnost stala prioritou; v tomto ohledu
připadá klíčová úloha stavebnictví.

R. M.: Úspěšná transformace znamená, že se nám
při stálém rozsahu podaří snížit spotřebu energií
a potažmo uhlíkovou stopu. To znamená, že úsilí
o energetickou účinnost se stane nedílnou součástí
našeho povědomí, a proto již nebudeme mít co do
činění se souhrnem jednotlivých opatření, jak je
tomu doposud v celé řadě případů, ale bude se jednat
o globální přístup, který budou podporovat orgány
veřejné moci i hospodářské subjekty činné v tomto
odvětví.
M. W.: I když zaznívají hlasy, že náš cíl zlepšení
energetické účinnosti do roku 2030 o 30 % není
postačující, podle mě je to nejlepší a nejrentabilnější
způsob dosažení pokroku. Jestliže bychom jej

stanovili na 40 %, zdědili bychom celou řadu
infrastruktur, jejichž renovace by byla finančně
příliš náročná, nehledě na obrovský úkol spojený
s problematikou všech budov v Evropě. Tento
scénář je zkrátka nereálný. Zlepšení energetické
účinnosti o 30 % by mělo mít za důsledek úspěšný
přechod na konkurenceschopný nízkouhlíkový
systém, který bude digitalizovanější, inteligentnější
a pružnější a hlavně v něm bude hrát důležitější
úlohu společensky odpovědná inteligentní
spotřeba. Kromě přínosu pro klima má energetická
transformace pozitivní dopad na HDP členských
států Evropské unie a je v souladu s našimi
geopolitickými zájmy, protože budeme méně závislí
na ropě a zemním plynu. ■

Energetika sice prochází změnami, ale tempo je příliš pomalé
Emise skleníkových plynů Evropské unie přepočítané na toxický ekvivalent (TEQ) se v období 1990 až 2014 snížily z 5 735 na 4 419 milionů TEQ
CO₂, což je značné snížení v řádu 23 %. Z mnoha stran však zaznívají pochybnosti, zda bude možné při takovém tempu dosáhnout oficiálního
cíle, kterým je snížení těchto emisí o 40 % do roku 2030 a potažmo o 80 % do roku 2050. Systém uhlíkových povolenek selhal, protože za tunu
emisí CO₂ se v současnosti platí směšných 5 eur. Zdá se, že konec uhelné energetiky je v nedohlednu, protože roční spotřeba tohoto paliva ve
výši 270 milionů tun příliš neklesá. V tomto ohledu nejvíce zaostává odvětví dopravy, protože přechod na nízkouhlíkové či bezuhlíkové zdroje
energie probíhá meziročním tempem 0‚7 %, zatímco by bylo potřeba každoročního snížení emisí CO₂ o 2 %.
Zdroj: Zpráva Institutu pro udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy (IDDRI), listopad 2016, http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0816_TS%20
et%20al_low%20carbon%20energy%20union.pdf
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Jessica, „rozená recyklovatelka“
působící v Německu, a „světoběžník“
Rémi, který má na starosti podporu
projektu na Srí Lance… Dva neúnavní
průkopníci v oblasti prosazování
norem a předpisů a skuteční „šiřitelé
ekologického povědomí“.
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Jessica Stolz

inženýrka se zaměřením
na procesní inženýrství,
manažerka centra
na recyklaci ledniček
Veolia Umweltservice
Hannover, Německo
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Míříme
výš a dál

Poznáváme pracovníky Veolie v celém světě

Jessica Stolz vede jedno z nejmodernějších a nejsofistikovanějších center na recyklaci

ledniček v Evropě. Tato provozovna funguje na základě modelu, díky němuž se Veolia stala
klíčovým hráčem v oblasti ochrany zdrojů a životního prostředí. Jsou zde soustředěny
vysoce vyspělé technologie a Jessica se tu cítí jako ryba ve vodě, a to z jednoho dobrého
důvodu: podílela se na modernizaci tohoto závodu a spoluvytvářela inovativní procesy
recyklace. „Měla jsem možnost zapojit se do tohoto projektu v roce 2011, když jsem končila
vysokoškolské studium.“ S čerstvým inženýrským diplomem v kapse nastoupila u světové
jedničky na recyklaci kovů, kde pracovala dva roky, načež se vrátila do hannoverské pobočky
Veolie, kde působí od roku 2014.
„V současnosti recyklujeme 800 ledniček denně,“ říká Jessica, která je dokonale
obeznámena s potenciálem svého týmu a kapacitou závodu, kde pracuje. Uzavřený systém
umožňuje zpracování ledniček všech typů i velikostí. „Dostávají se sem nejenom starší typy
ledniček obsahující chlor-ﬂuorované uhlovodíky (CFC), což jsou skleníkové plyny narušující
ozónovou vrstvu, ale i novější modely obsahující nespálené uhlovodíky (HC). V naší
provozovně tyto dva plyny jímáme ve vyváženém asynchronním režimu,“ vysvětluje Jessica.
Její tým, který kontroluje a monitoruje proces separace probíhající ve dvou etapách, tak
dosahuje mnohem vyššího podílu recyklace. Výsledkem procesu separace jsou druhotné
suroviny – měď, hliník a železo – které jsou následně izolovány. Vykazují dostatečně
vysokou míru čistoty, aby byly prodejné za velmi dobrou cenu.
Uvádět technologii procesu do souladu s nejnovějšími předpisy, dodržovat platné normy
a standardy, neustále zlepšovat technologický proces… To jsou hlavní každodenní výzvy,
před nimiž Jessica a její tým stojí. V posledních letech byly v tomto závodě implementovány
doposud nepříliš známé inovace, které často představují příklad hodný následování pro
ostatní podniky specializované na recyklaci.
„Miluji provádění zkoušek a testování nově nastavených parametrů, které následně
analyzujeme a statisticky porovnáváme. Tento proces je nesmírně zajímavý, protože
představuje cenný zdroj pro zlepšování našich odborných znalostí a hospodářské
výkonnosti a potažmo velký přínos pro naši běžnou činnost.“
Jessica je pevně přesvědčená, že takovéto změny jsou možné pouze ve spolupráci s vysoce
motivovanými zaměstnanci, kteří jsou si vědomi důležitosti své role. Týmový duch
a motivace existují pouze v případě, že je každý zaměstnanec motivovaný a plně zapojený
do všech stávajících procesů. Jakmile pracovníci vědí, proč je ten či onen proces pro závod
důležitý, a mají možnost měřit výsledky dosahované při plnění zadaných úkolů, bude jejich
práce efektivnější a lépe plánovaná. „Jsme soukromý subjekt specializovaný na zpracování
odpadů, a proto je naším cílem nejenom ekologicky čistá recyklace, ale i zajištění
spokojenosti všech našich zaměstnanců,“ říká na závěr Jessica. ■
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Rémi Horge
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junior manažer pro finance
a administrativu
Sade – Srí Lanka

I v pouhých 25 letech se můžete po boku vedoucího projektu podílet na budování
struktury na Srí Lance, která vzniká doslova na zelené louce… Říct, že Rémi Horge miluje
výzvy, je slabé slovo. Úkol, kterým ho pověřila Sade, což je dceřiná společnost Veolie,
vskutku není jednoduchý. Náš mladičký finanční a administrativní manažer, který v Sade
pracuje od října 2016, má na starosti podporu projektu vybudování 430 km potrubí pro
rozvod pitné vody v centru země. „Musel jsem zavést systém spolehlivého a pravidelného
finančního výkaznictví a reportingu,“ říká Rémi skromně.
Během prvních měsíců strávených v Kolombu, které je bijícím srdcem místní ekonomiky,
musel Rémi najít a vybavit kanceláře, přijmout první zaměstnance, nainstalovat účetní
programy a implementovat aplikace potřebné pro reporting… Zkrátka být v předsunuté
linii! Naštěstí měl potřebné odborné znalosti díky vysokoškolskému studiu technologie
a obchodu, které získal, než se zaměřil na controlling, což byla velká výhoda, jež mu
umožnila vytvořit provozuschopný útvar před započetím samotné realizace projektu na
jaře 2017. V současné době se tak může plně soustředit na technické aspekty controllingu,
ať již se jedná o kontrolu plnění rozpočtu, hlášení zaměstnanců, nebo nastavení parametrů
informačního systému.
Schopnost samostatné práce, kterou prokázal na Srí Lance, získal Rémi během praxe
vykonávané při studiu, přičemž jeden rok pracoval pro Veolii Water Technologies. Vincent
Foussereau, který je jeho nadřízeným ve společnosti Sade, tato slova potvrzuje: „Rémi
pracoval důsledně a metodicky a přitom byl schopen se přizpůsobit místním podmínkám
a způsobu fungování Srí Lanky.“ V této zemi totiž probíhá celá řada strukturálních reforem
zásadního významu, zvláště pak v daňové oblasti, a proto se Rémi seznámil mimo jiné
i se specifiky místní samosprávy. To byla voda na mlýn pro tohoto mladého ambiciózního
pracovníka, který si vysloužil ostruhy na mezinárodní úrovni „v režimu projektu“. ■

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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FRONTLINE

Maď
arsko
Bonduelle
Plnou parou vpřed!

Francouzská skupina Bonduelle, která je světovou jedničkou v oblasti
výroby sterilované a mražené zeleniny, provozuje v maďarských městech
Nagykorös a Békéscsaba dva potravinářské závody, kde probíhá mytí
a konzervace hrášku, kukuřice a fazolí, které opouštějí výrobu v podobě
konzerv. Tento výrobní proces generuje velké množství odpadních vod,
které je nutno čistit v souladu s požadavky maďarské legislativy, jež
vstoupila v platnost v roce 2010. Ve spolupráci s Veolií se Bonduelle rozhodl
pro další využívání těchto odpadních vod, které dnes slouží k výrobě páry
a vytápění provozních budov těchto podniků.
PL ANETA Léto 2017

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Splnit požadavky maďarské legislativy,
která ukládá povinnost čištění odpadních vod

> Výroba energie z odpadních vod

> Výroba páry z bioplynu vznikajícího během
procesu čištění odpadních vod
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Bonduelle je
vyhlášený výrobce

čerstvé, sterilované a hluboce zmražené
zeleniny i hotových jídel s více než stoletou
tradicí. Je znám po celé Evropě a v posledních
deseti letech se jeho výrobky těší stále
větší oblibě i v Severní Americe. Bonduelle,
který začal s výrobou sterilovaného hrášku
v konzervách v roce 1926, dnes zpracovává
50 základních druhů zeleniny a jeho bohatá
nabídka výrobků obnáší na 500 nejrůznějších
položek. Od počátku 90. let 20. století rovněž
působí v Maďarsku, kde v roce 2012 rozšířil
svoje aktivity v důsledku akvizice místního
konzervárenského podniku Kelet-Food.
V roce 2010 vstoupila v Maďarsku v platnost
přísnější legislativa, která nařizuje povinné
čištění odpadních vod a všech typů
znečišťujících látek před jejich vypuštěním do
životního prostředí. V návaznosti na akvizici
maďarských konzerváren byl proto Bonduelle
nucen zkvalitnit tamější systémy čištění
odpadních vod.

Plnění předpisů jako
přidaná hodnota
Pro splnění požadavků maďarské legislativy
se Bonduelle rozhodl vybudovat čistírnu
odpadních vod ve své provozovně
v Nagykorösu. Ihned po dokončení její
výstavby se Bonduelle obrátil na Veolii
ve věci optimalizace procesu čištění
a snížení množství emisí uhlíku. Odborníci
z Veolie navrhli využívání kalů získávaných
z odpadních vod zpracovávaných v čistírně
v Nagykorösu pro výrobu bioplynu a jeho další
využití pro výrobu tepla a páry potřebné pro
provozní aktivity konzervárny. Do té doby byla
pára vyráběna spalováním zemního plynu.
Nápad využít bioplyn má hned dvě výhody –
snížení emisí oxidu uhličitého a menší
náklady společnosti Bonduelle na energie.
„Bioplyn je daleko ekologičtější než zemní
plyn“ zdůrazňuje Tibor Lukács, ředitel
energetických služeb Veolie Maďarsko. „Před
změnou zpracovatelského procesu měl
závod velké problémy spojené s vypouštěním
odpadních vod. Jeden zásadní problém
vyřešilo vybudování čistírny odpadních vod.
Zbývalo vyřešit otázku bioplynu, který byl
do té doby spalován, což mělo nepříznivý
vliv na kvalitu ovzduší. Proto jsme navrhli
jímání a další využití bioplynu získávaného
PL ANETA Léto 2017

Ákos Turján,

Maďarská legislativa

Maďarsko vstoupilo do Evropské unie v květnu 2004 a v rámci přístupového
procesu bylo povinno splnit do konce roku 2015 požadavky Směrnice Rady
z roku 1991 o čištění městských odpadních vod. Maďarsko mělo v té době vlastní
právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, přijaté v roce 1995.
Stejně jako Rumunsko se i Maďarsko rozhodlo přijmout přísnější vnitrostátní
legislativu upravující čištění odpadních vod na celém území státu. V rámci zákona
o zásobování vodou proto Maďarsko přijalo v roce 2011 přísnější právní předpisy
za účelem zkvalitnění čištění odpadních vod a zlepšení ochrany přírodních zdrojů
a dále opatření ohledně pokrytí nákladů a zásady „znečišťovatel platí“. Podniky
jako Bonduelle, které používají vodu v rámci svého výrobního procesu, jsou proto
povinny důsledně dodržovat maďarské vnitrostátní normy a standardy.

metanizací čistírenských kalů. Směs bioplynu
a zemního plynu je následně zpracována na
páru v záložním kotli, který byl do té doby
používaný jen minimálně. Takto vyrobená
pára je následně využívána pro výrobu
tepla využívaného pro vytápění prostor
konzervárny a pro jednotlivé výrobní procesy.“
Bonduelle tak snížil náklady na energie o 17 %
v důsledku úspory 350 000 m3 zemního plynu
a rovněž se mu podařilo dosáhnout snížení
ročního množství emisí CO₂ o 650 tun.

Přizpůsobení
úspěšného modelu
jiným podmínkám
Po úspěchu dosaženém v Nagykorösu

se Bonduelle a Veolia pustily v roce
2014 do realizace obdobného projektu
v Békéscsabě, avšak s jedním podstatným
rozdílem. V této konzervárně nebyl žádný
záložní kotel, kterého by bylo možno
využít. Proto Veolia navrhla renovovat dva
stávající kotle a jeden z nich využít pro
kombinované spalování zemního plynu
a bioplynu. Výhřevnost bioplynu je nižší
než výhřevnost zemního plynu, a proto
si realizace tohoto projektu vyžádala
vybudování speciálního regulačního
zařízení pro výrobu směsi zemního plynu
a bioplynu a zajištění plynulých dodávek
homogenní směsi paliva. Výsledkem
projektu je snížení energetických nákladů
o 16 % a jímání 95 % bioplynu, který je dále
využíván pro zajištění dodávek páry pro
tento výrobní závod.

Technologický proces čištění
odpadních vod krok za krokem
Čistírna odpadních vod v Nagykörosu využívá pro čištění odpadních vod aerobní
a anaerobní proces. Znečišťující látky v odpadních vodách jsou zdrojem výživy
pro bakterie, které tyto látky absorbují, a odstraňují tak nečistoty. Ve vodním
prostředí a za nepřítomnosti kyslíku odbourávají anaerobní bakterie rozptýlené
ve vodním sloupci organický podíl přítomný v odpadních vodách pro zajištění
náležité chemické potřeby kyslíku (COD) a tyto nečistoty mění na jednodušší
molekuly, jako jsou cukry, alkoholy, kyseliny, různé formy dusíku, oxid uhličitý
(CO₂) a metan (CH₄). V druhé etapě čištění, která probíhá za přítomnosti
rozpuštěného kyslíku, aerobní bakterie tyto organické látky spotřebovávají
a odstraňují různé formy dusíku. Výsledkem čistírenského procesu je naprosto
čistá odpadní voda vyčištěná biologickou cestou.
Anaerobní část procesu probíhá v uzavřené nádrži umožňující jímání metanu
(bioplynu), který je následně ochlazen a stlačen. Stlačený bioplyn je přiváděn
do kotle, kde je využit pro výrobu páry.

ředitel udržitelného
rozvoje společnosti
Bonduelle

„Z obecného
hlediska jsou
technologie využívané
v konzervárenském
průmyslu velmi náročné
z hlediska spotřeby
sladké vody, která je
potřebná především pro
mytí zeleniny, a proto
produkují velké množství
odpadních vod. Až do
roku 2011 náš podnik
odváděl své odpadní vody
do čistírny v sousední
obci a věnoval nemalé
prostředky na jejich
čištění v této komunální
čistírně odpadních
vod. Nicméně jsme si
rychle uvědomili, že
zpracovatelská kapacita
a především výsledná
kvalita vod odcházejících
z této komunální čistírny
není dostatečná a že
přítok řeky začíná být
znečištěný. Proto jsme
se rozhodli nespoléhat
na komunální čistírnu
odpadních vod a vyřešit
tento problém vlastními
silami, protože dvě
možnosti čištění
odpadních vod, které
přicházely v úvahu,
komunální a průmyslová,
se zásadně liší. Nová
maďarská legislativa
nám ostatně ponechala
dostatek času na
rozmyšlenou, abychom
našli vyhovující řešení.
V roce 2011 jsme zahájili
simulační zkoušky pro
naši novou čistírnu
odpadních vod. Od té
doby máme nejenom
vysoce výkonné výrobní
a čistírenské procesy, ale
splňujeme i maďarské
vnitrostátní předpisy.“
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Ně
mecko

Brunšvik
svádí boj za energii
z obnovitelných zdrojů!
Jestliže bychom energetickou transformaci („Energiewende“) a přechod
Německa na nízkouhlíkové hospodářství charakterizovali jako
vojenské tažení, přední bojová linie by se nepochybně nacházela v ulici
Hungerkamp Straße. Na předměstí Brunšviku totiž stojí kogenerační
stanice na spalování biomasy, která dodává elektřinu a teplo místní
policejní stanici a stovkám domácností v okolí.

Projekt
Hungerkamp,
za nímž stojí BS Energy, dceřiná společnost
Veolie působící v Brunšviku, má za cíl nahrazení zastaralého zařízení dálkového vytápění
a výměnu 34 nevyhovujících hořáků fungujících na uhlí, plyn a mazut, což přispěje k dosaPL ANETA Léto 2017

žení cílů, které si Německo stanovilo v oblasti
využívání energií z obnovitelných zdrojů a boje
proti změně klimatu. Dle slov Vereny Zitterich,
která u společnosti BS Energy pracuje jako
projektová inženýrka, spočívá úspěšnost projektu v křehké rovnováze příležitosti, kreativity
a vytrvalosti. „Podmínkou ekonomické životaschopnosti projektu byla úspěšná kombinace několika neoddělitelných součástí!“

Univerzální řešení
Do hry totiž vstupují čtyři vzájemně
související celky: kogenerační stanice, kotel
na dřevo, kotel na zemní plyn a dvě jednotky
na skladování tepla.
Kogenerační stanice spaluje bioplyn získávaný
z organických odpadů. Při jejich rozkladu
vzniká metan, což je bioplyn sloužící jako palivo
pro generátor produkující zelenou elektřinu. •••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Podílet se na dosažení cílů, které si Německo
stanovilo v oblasti prosazování energií
z obnovitelných zdrojů a boje proti změnám
klimatu

> Přechod městské čtvrti na zelenou
elektřinu a ekologicky čisté dálkové
vytápění

> Vybudování sítě dálkového vytápění využívající
energie z obnovitelných zdrojů
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BS Energy
Dodávky
tepla pro
250 000
obyvatel
Dolního
Saska!

Teplo vznikající při výrobě elektrické energie je
jímáno a skladováno v akumulačních nádržích,
odkud je následně rozváděno 4kilometrovou
sítí dálkového vytápění ke spotřebitelům.
Kotel na dřevo, který spaluje štěpku z místních
zdrojů, je používán pouze na podzim a v zimě
jako záložní zdroj tepla v nejchladnějších
dnech roku. Kotel na zemní plyn je pak poslední
záchranou během energetických špiček nebo
v případě odstávky ostatních dvou zařízení za
účelem údržby. Dvě jednotky na skladování
tepla vybavené inovativním izolačním
systémem, který brání ztrátám tepla, zajišťují
rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

Úzká spolupráce
s odběrateli
Na počátku projektu Hungerkamp stála
rekonstrukce místní policejní stanice
a renovace jejího starého kotle na uhlí
a mazut. Výroba elektřiny je však pouhým
pěšcem na šachovnici technických výzev
a problémů, které bylo nutno vyřešit.
„Ekonomická úspěšnost projektu závisela
na spotřebě vyráběného tepla,“ vysvětluje
Verena. Proto provozovna vznikla v blízkosti
hustě osídlené obytné zóny s vysokým
potenciálem odběratelů. Podmínka blízkosti
je však pouze jedna část rovnice. „Přesvědčit
odběratele, aby podepsali dlouhodobé
smlouvy o odběru energií, nebylo vůbec
jednoduché,“ dodává Verena. „Všichni měli
vlastní kotle na fosilní paliva pro ústřední
vytápění. Než se nám podařilo získat jejich
podpis na smlouvě, strávili jsme spoustu
času vysvětlováním, abychom se ubezpečili,
že budoucí odběratelé projekt a jeho přínosy
dobře pochopili.

Uznání snahy
o energetickou
udržitelnost
V současné době je celá městská čtvrť
napojená na energetickou síť využívající
energie z udržitelných zdrojů, která každoročně
vyrobí 9 200 MWh elektřiny a 15 600 MWh
tepla. Nahrazení fosilních paliv má za důsledek
především roční úsporu 8 000 tun CO₂. Využití
PL ANETA Léto 2017

Teplo
Elektřina
Chlad

Koncepce energeticky účinné městské čtvrti (EEQ), která našla reálné uplatnění v několika německých městech
a provozovnách, nabízí krátkou uzavřenou smyčku dodávek energie z obnovitelných zdrojů dle potřeb. Tato koncepce
je zvláště vhodná pro realizaci na lokální úrovni, protože se dobře přizpůsobuje místním specifikům. K jejím hlavním
přínosům patří skutečnost, že místní obyvatelstvo a subjekty působící v dané lokalitě mají možnost spoluvytvářet
a ovlivňovat svoji spotřebu a podílet se na sdílené ekonomice (mobilitě). V budoucnosti bude možno využívat další
funkce: nákup místně vyráběné elektřiny, využívání vlastních organických odpadů atd.

V Brunšviku má energetická
transformace zelenou!

kombinace bioplynu, dřeva a zemního plynu
a jednotek na skladování tepla umožňuje větší
pružnost systému v případě kolísání cen paliv
či denní spotřeby. Odpadní plyny vznikající
během spalování procházejí před vypuštěním
do ovzduší čištěním a filtrací. Výsledkem
realizovaného projektu je tedy uzavřená
smyčka kruhové ekonomiky na místní úrovni.
Popel ze spálené štěpky následně slouží
k výrobě hnojiva.
V roce 2015 tato provozovna získala prestižní
cenu Global District Climate Award, kterou jí
udělilo sdružení Euroheat & Power na svém

37. kongresu konaném v Tallinnu (Estonsko) jako
ocenění inovační koncepce na lokální úrovni,
která je ekologicky čistá a přitom udržitelná.
Hungerkamp, který je v současnosti
provozován jako samostatný systém, by
mohl být v blízké budoucnosti prodloužen
a napojen na brunšvickou centrální
rozvodnou síť. V rámci prosazování vysoce
ambiciózního projektu energetické
transformace země a boje za ekologicky
čistou budoucnost je Hungerkamp zcela
jistě cenný zdroj inspirace a přínos v boji za
zelenou energetiku!

Teplo, které je spolu s elektřinou vyráběné ekologicky čistou cestou, se k obyvatelům Brunšviku dostává
prostřednictvím místní sítě dálkového vytápění. Na tuto potrubní síť o celkové délce 250 kilometrů je napojeno
56 000 bytových jednotek a celá řada infrastruktur a místních podniků. Majitelům nemovitostí tato rozvodná
síť umožňuje splnit právní předpisy ohledně tepelných ztrát v objektu budovy, podílu energie z obnovitelných
zdrojů a zajištění primárních energetických potřeb. Veolia a město Brunšvik, které jsou akcionáři společnosti
BS Energy, sklízejí od roku 2005 drobné, leč trvalé úspěchy v oblasti energetické transformace. Ani jeden
z aktérů však neusnul na vavřínech, a proto již připravují další dva projekty: napojení Hungerkampu na
brunšvický systém dálkového vytápění a realizaci obdobného projektu v 95 km vzdáleném městě Springe.

Projekt Hungerkamp
v číslech
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Výrobní kapacita
15‚600 MWh tepla
ročně, tj. ekvivalent
energetické potřeby
1 000 domácností.
60 % tepla pochází
z bioplynu získávaného
v kogenerační jednotce.
38 % štěpky

2 % zemního plynu
9‚200 MWh

zelené elektřiny
ročně, tj. ekvivalent
energetické potřeby
2 300 domácností, je
získáváno z bioplynu.
Úspora 8‚000 T
emisí CO₂ ročně

Ocenění
• Cena Global
District Climate
Award za rok 2015
(Euroheat & Power)
• Cena za Udržitelný
rozvoj za rok 2015
(Veolia)

BS Energy, německá dceřiná
společnost Veolie, je výrobcem
elektřiny a tepla, který zajišťuje
provoz systému dálkového
vytápění v Brunšviku. Rovněž je
poskytovatelem řešení v oblasti
dodávek energií a infrastruktur
odběratelům z veřejného
i soukromého sektoru z celého
Dolního Saska a zajišťuje
dodávky energií pro více než
250 000 obyvatel této spolkové
země na základě nabídky spojující
dostupné ceny a ohleduplný přístup
k životnímu prostředí. Kromě
dodávek elektřiny, plynu a dálkového
vytápění je BS Energy schopná
zajišťovat i zásobování pitnou vodou
a čištění odpadních vod. Rovněž
zajišťuje správu veřejného osvětlení
a dopravní světelné signalizace,
rozvodných sítí elektrické energie,
plynu a vody a správu optických
sítí v nových budovách. Projektu
Hungerkamp předcházel pilotní
projekt, jehož realizace započala
v roce 2006, a to výstavbou
potrubního systému na přepravu
bioplynu o délce 20 kilometrů, který
spojuje obec Hillerse s výtopnou
Braunschweig-Ölper.

Výhody pro město
a územní samosprávný
celek
• Využívání ekologicky
čistých paliv
a moderních systémů
filtrace
• Snížení emisí
škodlivých látek

• Modulární systém,
který se snadno
přizpůsobuje změnám
venkovní teploty
• Využití dřevního
odpadu z místních
zdrojů
• Využívání popele ze
spalování štěpky
jako hnojiva
Léto 2017 PL ANETA
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Usa
Boston
Přechod na
bezuhlíkovou ekonomiku
Přístavní město Boston (hlavní město státu Massachusetts) patří
k velkoměstům nejvíce ohroženým stoupáním hladiny světových
oceánů a moří v důsledku změny klimatu. Místní úřady se rozhodly
tomuto nebezpečí čelit a učinily z odolnosti města naprostou
prioritu. V rámci zvyšování rezilience Bostonu tak našly uplatnění jak
plánované akce, tak i opatření na snižování emisí uhlíku.
PL ANETA Léto 2017

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Dopad změny klimatu na
americká pobřežní města typu
Boston

> Vyvinout a realizovat energetická
řešení umožňující snadnější přechod na
bezuhlíkovou ekonomiku

> Investovat do řešení typu „zelená pára“
umožňující recyklaci tepelné energie a snížení
množství emisí uhlíku
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s Johnem Clevelandem,
generálním ředitelem bostonské komise
Green Ribbon Commission

Co je GRC a jaká je její úloha?

V našem sdružení jsou zastoupeni nejenom
ředitelé největších realitních společností, ale
i vzdělávacích zařízení, nemocnic a vrcholní
manažeři tří hlavních poskytovatelů veřejných
služeb v Bostonu. Dále v ní působí zástupci
stavebnictví, finančnictví, poradenství,
hotelnictví a pohostinství, náboženských sdružení
a charitativních organizací. Prosazujeme Akční plán
adaptace Bostonu na změnu klimatu, který sleduje
vysoce ambiciózní cíle: snížení emisí skleníkových
plynů o 25 % do roku 2020 a dosažení nulových
emisí uhlíku do roku 2050.
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Obyvatelé
Bostonu
odmítají
sedět se založenýma rukama
a trpně přihlížet stoupající
hladině oceánu. Těm, kdo snad
ještě pochybují o dopadu změny
klimatu na pobřežní města,
doporučujeme pohled na dosti
výmluvnou mapu zveřejněnou
na úvodní stránce webu
bostonské komise Green Ribbon
Commission (GRC). Animovaná
mapa simuluje důsledky
zvyšování hladin světových moří
a oceánů a vlny bouří. Animace
nemilosrdně ilustruje, jak nejníže
položená území města postupně
mizí pod vodou, která je do roku
2100 zcela pohltí. Sdělení je
jasné: budeme-li sedět s rukama
v klíně, skončíme pod vodou.

Od lokálních
řešení ke
globálním
GRC, organizace sdružující činitele
s rozhodovacími pravomocemi ze
soukromého i státního sektoru
a zástupce občanské společnosti,
je významným aktérem v boji
za ochranu a zachování pevniny.
K jejím hlavním úkolům patří
stanovení strategií umožňujících
čelit změně klimatu (viz
interview na protější straně). Na
počátku stála iniciativa skupiny
dobrovolníků, která se spojila
s městem, aby společnými silami
zorganizovaly a financovaly
projekt odolnosti, jehož cílem
PL ANETA Léto 2017

Jak hodláte těchto cílů dosáhnout?

[…] Součástí boje USA proti změně klimatu
[…] je stále vyšší mobilizace jednotlivých
amerických států, měst a soukromého
sektoru.
je dlouhodobé zlepšení prevence
důsledků změny klimatu.
V současnosti je prioritou této
organizace urychlení pokroku
ve všech oblastech činnosti za
účelem realizace cíle Akčního
plánu adaptace Bostonu na
změnu klimatu, kterým je dosažení
uhlíkové neutrality do roku 2050.
Záměrem je nalezení řešení nejen
pro Boston, ale i podpora boje
proti změně klimatu v obecném
měřítku, jehož součástí v rámci
USA je stále vyšší mobilizace
jednotlivých amerických států,
měst a soukromého sektoru.
K nejaktivnějším aktérům
v tomto ohledu patří zdravotnická
a nemocniční zařízení. V důsledku
vysoké energetické náročnosti
mají velký podíl na celkovém
množství emisí skleníkových plynů.
Největší znečišťovatelé z odvětví
zdravotnictví – Boston Medical

Center a Partners Healtcare – se
rozhodli snížit do roku 2020
množství svých emisí o více než
25 % a objednaly si dodávku
60 MWh energie z obnovitelných
zdrojů, což je rekordní společný
nákup v USA. Dvacet největších
bostonských nemocnic začlenilo
cíle Bostonu v oblasti klimatu do
své strategie a investičních plánů
a prezentuje údaje a informace
o energetické spotřebě v reálném
čase, což je velmi užitečné pro
monitorování dalších opatření (viz
článek na str. 33).

Potrubím
proudí zelené
teplo
Městská energetická distribuční
síť, jejímž provozovatelem je
Veolia, se podílí na rozvoji místního

zdravotnictví, protože se aktivně
zapojila do politiky města v oblasti
životního prostředí. Až 75 %
dodávek tepla pro nemocnice
a ostatní odběratele je zajišťováno
formou „zelené páry“, která je
rozváděna potrubím vedoucím
pod ulicemi a mosty Bostonu
a přivádějícím do města teplo
z kogenerační stanice Kendall, která
se nachází v sousedním městě
Cambridge.
Tato kogenerační stanice
produkuje páru v rámci
kombinované výroby tepla
a elektřiny (CHP, Combined
Heat and Power) a recykluje
tepelnou energii, která dříve
nebyla využívána. Systém funguje
na základě energeticky vysoce
účinné technologie kogenerace,
kterou podporuje potrubní
síť o délce více než 16 km, což
ji řadí k největším městským
•••

Díky iniciativě Carbon Free Boston hledá GRC ve
spolupráci s dalšími subjekty a zainteresovanými
stranami nejefektivnější kompromis mezi
technologiemi a politickými iniciativami pro snížení
emisí skleníkových plynů v oblasti výroby elektrické
energie, stavebnictví, dopravy a odpadového
hospodářství. Výsledkem budou vysoce specifické
odvětvové strategie splňující vnitrostátní priority
s cílem nahrazení fosilních paliv ekologicky čistými
obnovitelnými zdroji energie ve všech odvětvích do
roku 2050.

V jakém stadiu se nyní nacházíte?

Zahájili jsme proces odklonu od fosilních paliv.
Čeká nás ale ještě spousta práce, než dospějeme
například do stadia dekarbonizace veškeré
elektroenergetické sítě. To ostatně platí i pro
ostatní oblasti, jako je například změna druhů
dopravy a paliv, kde ještě musíme ujít dlouhou
cestu.

Jakou roli hraje v tomto procesu Veolia?

Veolia představuje překlenovací článek v naší
strategii přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.
Rovněž nám poskytuje podporu v oblasti rezilience
a vyšší spolehlivosti celého energetického systému,
protože směřujeme k decentralizované energetice
na úrovni jednotlivých městských čtvrtí, která je
daleko méně zranitelná než tradiční centralizovaná
energetika. Velmi si ceníme odborných kompetencí
a podpory, kterou nám Veolia poskytuje v této
rozhodující etapě vytváření strategie, jejímž
konečným cílem je bezuhlíkový Boston. Její
technické know-how představuje cenný vklad,
který nám pomůže specifikovat obrysy budoucího
energetického systému našeho města.
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Mobilizace povědomí
široké lékařské
veřejnosti o změně
klimatu
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Zdravotnická
zařízení
•••
energetickým sítím v USA
v oblasti výroby elektřiny a páry.
Toto inovativní ekologické řešení
umožňuje zajištění potřeb tepelné
energie více než 250 institucí
lékařského výzkumu, nemocnic,
hotelů, muzeí a sídel vládních
institucí v Bostonu a Cambridge.
Díky renovaci infrastruktur, kterou
zrealizovala Veolia, je systém
spolehlivější a umožňuje celkové

Hlavní údaje
Podle hodnocení
Světové banky figuruje
Boston na 8. místě
seznamu světových měst
nejohroženějších zvýšením
hladiny moře.
Boston hodlá v roce 2050
využívat výhradně
ekologicky čisté energie
a energie z obnovitelných
zdrojů.

168 milionů dolarů

Tuto částku Veolia
investovala od roku 2008 do
energetických infrastruktur
Bostonu a Cambridge.

Roční úspora 475 000
tun emisí CO₂

Úspora emisí CO₂ v důsledku
projektu „zelená pára“, za
jehož vývojem stojí Veolia.
PL ANETA Léto 2017

snížení uhlíkové stopy tohoto
regionu o 475 000 tun ročně, což
se rovná 80 000 automobilů, které
nevyjedou na silnice!
Systém nejenže snižuje uhlíkovou
stopu, ale rovněž zlepšuje kvalitu
ovzduší, snižuje znečištění
řeky Charles, v jejímž členitém
ústí Boston leží, a zvýhodňuje
majitele a provozovatele realit,
kteří usilují o získání certifikátu
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design),
udělovaného ekologicky šetrným
obytným a komerčním budovám.
Veolia investovala zhruba
170 milionů dolarů do městských
energetických infrastruktur
včetně 2‚14 km potrubí
a zařízení na kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny
s provozní kapacitou 256 MW,
což ji řadí k nejvýznamnějším
aktérům v oblasti energetické
transformace Bostonu, jemuž
záleží na jeho budoucnosti.
„Optimalizace realizované
v kogenerační stanici Kendall jsou
součástí úkolu Veolie, kterým jsou
dodávky ekologicky čisté energie,
snižování uhlíkové stopy Bostonu
a Cambridge a v neposlední řadě
i ochrana řeky Charles, která
je bohatstvím tohoto regionu
a součástí národního dědictví,“
vysvětluje Bill DiCroce, ředitel
Veolie pro zónu Severní Amerika.

fungující v nepřetržitém
režimu jsou energeticky
vysoce náročná, a proto patří
k největším producentům
emisí skleníkových plynů. Díky
aktivní spolupráci s pracovní
skupinou GRC pro zdravotnictví
se bostonským nemocnicím
podařilo značně snížit jejich
energetickou spotřebu a emise
skleníkových plynů. V období
2011 až 2015 došlo ke snížení
emisí skleníkových plynů o 29 %.
Spotřebu elektrické energie se
podařilo snížit o 7 %, spotřeba
zemního plynu klesla o dalších
20 %. Tato výmluvná čísla
doplňují významné investice
bostonského zdravotnického
sdružení Partners Health Care
a Boston Medical Center (BMC)
do hydroenergetiky, fotovoltaiky
a větrné energetiky, které
umožní v období 2016 až 2020
snížení emisí skleníkových plynů
o 20 %. Partners Health Care
hodlá v roce 2025 dosáhnout
pozitivní uhlíkové bilance
pro všechny druhy energie
využívané v jeho nemocničních
zařízeních, zatímco BMC plánuje
dosáhnout v roce 2018 uhlíkové
neutrality.
„Když jsme začali ve spolupráci
s městem tento problém
řešit, naším původním cílem
bylo dosažení co nejlepších
výsledků,“ říká Bob Biggio,
viceprezident BMC Facility
Services. „Jenomže potom se
spustil lavinový efekt a my

jsme se rozhodli, že se staneme
nejekologičtější nemocnicí
v Bostonu. Snižování nákladů
a spoluvytváření zdravějšího
životního prostředí s využitím
ekologicky čistých technologií
je dnes součástí naší „genetické
výbavy“. Jsme pro holistický,
tzn. celostní přístup ke
zdravotnictví, jehož nedílnou
součástí je vytvoření záchranné
sítě pro obyvatele bez
zdravotního pojištění.“ Lékařská
obec se poučila z nedávných
selhání systému především
v souvislosti s hurikánem
Sandy, a proto rovněž
požaduje zvýšení spolehlivosti
zdravotnické infrastruktury
a veřejné bezpečnosti. Bob
Biggio je toho názoru, že
decentralizovaná energetika,
tak jak ji prosazuje a realizuje
Veolia, přispívá k odolnosti
BMC a zvyšuje rozmanitost
nabídky.
„Veolia odvedla vynikající
práci, protože byla schopna
přizpůsobit svůj energetický
systém našim potřebám a cílům
v oblasti odolnosti a snížení
emisí uhlíku. Díky tomu jsme
nemuseli investovat ve velkém
do nových energetických
zařízení a mohli jsme věnovat
více prostředků na péči
o pacienty a další opatření pro
zvýšení energetické účinnosti.
Tento oboustranně výhodný
vztah hodláme rozvíjet
i v budoucnosti.“ ■

Propojujeme své zákazníky
s komfortními službami
Snažíme se neustále vylepšovat své služby, ale také pomáhat životnímu prostředí.
Jsme přesvědčeni, že celý svět i všechno živé v přírodě je vzájemně propojeno
pevnými vazbami. Abyste byli i vy lépe propojeni s námi, připravili jsme pro vás
přehledný a uživatelsky vstřícný zákaznický portál a mobilní aplikaci s řadou výhod:
faktury na jednom místě ~ vlastní odečítání vodoměru ~ sledování spotřeby vody
~ nastavení a kontrola úhrad ~ komunikace česky, slovensky nebo anglicky
~ možnost platit za naše služby online.
Využíváním internetového portálu i mobilní aplikace společně ušetříme papír
a tím pomůžeme zachovat přírodní zdroje i pro budoucí generace.

Jenom osvětlení představuje
15 % světové spotřeby elektřiny
a 5 % celosvětových emisí CO₂.
Pokud by však celá naše planeta
přijala a uplatňovala nejpřísnější
standardy v této oblasti, spotřeba
energie související s osvětlením
by mohla klesnout o polovinu.
Aby bylo možno dosáhnout
tohoto cíle, představuje přechod
na efektivní a energeticky
vysoce účinné osvětlení typu
elektroluminiscenční diody (LED)

naprostou prioritu. Organizace
Program OSN pro životní prostředí
(UNEP) se zavázala, že přechod na
tyto systémy osvětlení podpoří
a urychlí prostřednictvím zavedení
„integrované politiky energeticky
účinného osvětlení“ v partnerských
zemích. Tento nadnárodní program
nese název „United for Efficiency-en.lighten“. Chile přechází od roku
2013 na tento model, aby změnilo
právní rámec používání výrobků pro
osvětlení a rovněž zvýšilo povědomí

obyvatel o důležitosti změn. Proto
se rozhodlo rozdat nízkopříjmovým
skupinám obyvatelstva dva miliony
úsporných žárovek využívajících
nejmodernější technologie. Na
žádost agentury Magnum navštívil
fotograf Moises Saman hlavní
město země Santiago de Chile,
aby zdokumentoval počátky této
iniciativy. Jeho fotografie dokazují,
že i tak jednoduchý počin, jako
je změna žárovky, má schopnost
zlepšit každodenní život.

by light

Santiago
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Energetická účinnost jako celonárodní výzva: Chile, jedna z nejohroženějších zemí světa z hlediska dopadů změny klimatu, hodlá do roku 2025 snížit své energetické potřeby. Zhruba čtvrtiny plánované
úspory bude možno dosáhnout prostřednictvím vnitrostátních opatření v oblasti zefektivnění osvětlení. (Zdroj: united4eﬃciency)

GALERIE

36/37

(Zdroj: Center for Clean Air Policy – CCAP)

Chile zahájilo proces energetické transformace v roce 2005 a v letech 2008 až 2009 zavedlo systém energeticky účinného osvětlení. V rámci energetické transformace byly v zemi rozdány 3 miliony úsporných žárovek.

GALERIE
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Celostátní cíl: Úplné upuštění od klasických žárovek by mělo mít za důsledek snížení spotřeby elektrické energie o 2 TWh, což znamená úsporu 1 Mt CO₂ ročně do roku 2030. Od konce roku 2015 platí v Chile zákaz výroby, dovozu a prodeje klasických žárovek. (Zdroj: Program OSN pro životní prostředí)

GALERIE
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Chcete-li následovat
příkladu Moisese Samana,
musíte počkat, až se setmí,
abyste viděli věci v pravém
světle. Tento fotoreportér
se za tmy vydal do čtvrtí
ležících v jižní části Santiaga
de Chile, aby fotografoval
obyvatele chudinské čtvrti
Lo Espejo. Celá řada rodin se
zde tísní v jediné místnosti
provizorního příbytku, kde
je svícení luxus. Moises tyto

Moises Saman,
osvícený chodec

domácnosti navštívil ve
chvíli, kdy obdržely úsporné
žárovky. Moisese zajímalo,
jak tito lidé vlastně žijí.
„Když je jediným zdrojem
světla žárovka přimontovaná
k drátům trčícím ze stropu,
může se zdát její nahrazení
úspornou žárovkou směšné.
Pokud ale žijete z ruky do
úst, je to setsakramentská
úspora,“ říká Moises. Na
těch rozzářených obličejích
není vůbec nic směšného,
protože vypovídají o zlepšení
životních podmínek
v místní favele. Fotograf

zachytil prostřednictvím
intimních portrétů a scén
z místního života náznaky
změny a použil za tímto
účelem jednoduchosti
a intenzity sdělení černobílé
fotografie, aby se, jak sám
říká, „mohl soustředit na
pravdivost okamžiku“,
chvíli, kdy se vše zalije
světlem. Moises si bude ještě
dlouho pamatovat „muže
v přítmí jeho skromného
krámku a jeho radost, když
našrouboval žárovku, kterou
právě dostal“.

Snímky Moisese Samana jsou součástí
kolektivního díla, které bylo realizováno
pro instituci Program OSN pro životní
prostředí (UNEP). Po dobu několika let
cestovali fotografové agentury Magnum
po celém světě, aby obyvatele naší planety
seznámili s místními řešeními pro podporu
boje proti změně klimatu.

Moises Saman se narodil v roce 1974
v Peru a vyrůstal v Evropě. Poté se
usadil v Kalifornii, kde vystudoval
sociologii. V roce 1998 se seznámil
s pracemi fotoreportérů zachycujícími
válečný konﬂikt v bývalé Jugoslávii
a o Moisesově další dráze bylo rázem
rozhodnuto. Jeho fotografie ze Středního
východu a arabského jara obletěly celý
svět a získaly řadu prestižních ocenění.
Dnes pracuje pro agenturu Magnum,
žije v Tokiu a věnuje se fotografování
společenských problémů v asijských
zemích, které byly dějištěm konﬂiktů.

Krátký životopis

Chile je partner programu United for Efficiency-en.lighten. V této souvislosti se zavázalo k zavedení norem minimální energetické náročnosti pro žárovky a provádění předváděcích akcí výrobků pro osvětlení s vysokou energetickou účinností. (Zdroj: Program OSN pro životní prostředí)

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

GALERIE

ODPOVĚDNOST
T-Park
Tato monumentální
stavba o délce 360 metrů
a úctyhodné výšce 75
metrů s půvabnými
křivkami ve tvaru
dvojité vlny harmonicky
zapadá do kopcovitého
panoramatu Hongkongu
a majestátně se tyčí nad
zátokou Deep Bay přímo
proti městu Šen-čen,
které leží na opačném
břehu. Je to největší
závod na zpracování
čistírenských kalů na
světě.

Rostoucí nedostatek fosilních zdrojů
a změna klimatu jsou hlavní výzvy
21. století. Z toho plyne nezbytnost
rozvoje nových zdrojů energie,
které budou šetrnější k životnímu
prostředí.
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Odpady
a odpadní vody:

ZELENÁ ENERGIE
BUDOUCNOSTI
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ODPOVĚDNOST

Odpady
a odpadní
vody

Energie
z odpadních
vod

dnes představují zdroj, který je
možno zpracovat na energii ve formě tepla, elektřiny či paliva. Jedná
se o významný tržní segment, který se rozvíjí mílovými kroky.

I čistírenské kaly lze zpracovat na
energii. „Kaly z čistíren odpadních
vod donedávna končily tak, že byly
rozmetávány, to však bude zakázáno,“ říká Étienne Petit. Dnes je
tyto kaly možno opětovně využít
pro výrobu RDF (Refused Derived
Fuel), což je palivo z komunálního
odpadu s vysokou výhřevnou hodnotou. „V Německu RDF představuje významný zdroj energie pro
cementárny a elektrárny,“ zdůrazňuje Étienne Petit. Tímto způsobem je v Německu každoročně
využito zhruba 7 milionů tun
RDF. Jako další příklad je možno
uvést Hongkong, kde Veolia provozuje T-Park, což je největší závod
na zpracování čistírenských kalů
na světě. Spalování kalů umožňuje
vyrobit až 14 MWh elektřiny ročně.
Tato výrobní kapacita je vyšší než
energetická potřeba provozovny,
která se proto rozhodla odvádět
přebytek elektřiny do veřejné
elektrické sítě.
Étienne Petit nás rovněž informoval o dalších možnostech, jež se
v poslední době objevují: „Jedna
místní ocelárna produkuje velké
množství tepla, což stálo u zrodu
nápadu jímat tuto energii, která je nevyhnutelným vedlejším
produktem výrobního procesu,
zpracovat ji a využít takto vzniklý
energetický potenciál k dálkovému vytápění města.“ Nikdo na
tom netratí. Místní samospráva
snižuje emise CO₂ a průmyslový
podnik zpeněžuje zdroj, který by
jinak přišel vniveč.
•••
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Další možnosti
využití odpadů
Zpracování odpadů na energii s sebou nese celou řadu výhod. Zaprvé umožňuje zbavit se problémů
spojených s jejich skladováním,
protože příslušná legislativa je především v Evropě a v USA stále přísnější. „Energetická transformace
je celosvětový problém, na jehož
řešení se podílejí především země,
jež dosáhly vysoké míry vyspělosti
v oblasti optimalizace hospodaření se zdroji,“ říká Étienne Petit,
generální ředitel Veolie Německo.
„Protože jsou skládky v Německu
od roku 2005 zakázané, tato země
začala velmi brzy zvažovat možnosti
dalšího využití odpadů jako zdroje
energie,“ dodává Étienne Petit. Toto
stanovisko, které podpořila rámcová
směrnice o odpadech přijatá v roce
2008, zaujala většina evropských
zemí. „Využití energie z odpadů se
stalo jasnou prioritou. Spojené království zavedlo systém finančních
pobídek, aby motivovalo místní
samosprávy k opětovnému využívání komunálního odpadu,“ doplňuje Pierre Mauguin, koordinátor
aktivity Energetické využití odpadů
spadající pod technické ředitelství
a ředitelství pro výkonnost Veolie.

3 otázky na Paula Lecciu,

I když výroba energie z odpadů
(waste-to-energy) představuje
méně než 6 % celosvětového trhu
nakládání s odpady, je její podíl za rok
2013 odhadován na 25‚32 miliardy
USD a do roku 2023 by se měl zvýšit
na 40 miliard USD, což znamená růst
o více než 5‚5 % ročně.

Energido jede!

Energido je inovativní řešení v oblasti
využití energie z odpadních vod,
za jehož vývojem stojí Veolia.
Plavecký klub Marseille (Cercle des
nageurs de Marseille, CNM) zvolil tuto technologii pro
vytápění vyhlášeného olympijského bazénu o obsahu
3 000 m3, kde pravidelně trénuje i mistr světa v plavání
Camille Lacourt a olympijský vítěz Florent Manaudou.
Patentovaná technologie umožňuje jímat teplo
z odpadních sanitárních vod, které přesměrovává do
výměníku tepla. Tato energie z obnovitelného zdroje je
neustále k dispozici a umožňuje udržovat vodu v bazénu
po celý rok na stabilní teplotě 27 °C a předehřívat horkou
sanitární vodu. Paul Leccia nám vysvětlil ekonomické
a ekologické přínosy systému Energido pro CNM.
Proč jste pro vyhřívání olympijského bazénu klubu
CNM zvolili právě technologii Energido?
Naše volba je součástí změn, o něž naše správní rada
usiluje již několik let a jejichž cílem je dosažení výrazných
energetických úspor. Poté, co jsme se seznámili
s několika studiemi dalšího zpracování odpadních vod
z hygienických zařízení, jsme zjistili, že systém Energido
spočívající v instalaci venkovních výměníků tepla je
nejvíce vyhovujícím a především nejlevnějším řešením
pro náš plavecký areál, protože je schopen zajistit
rovnocennou, ne-li vyšší energetickou účinnost.
Jak proběhla realizace projektu Energido?
Vybrali jsme technologii, schválili projekt a poté jsme
se rozhodli přenést prakticky veškeré pravomoci v této
oblasti na marseilleskou vodohospodářskou společnost
Société des Eaux de Marseille, což je dceřiná společnost
Veolie, kterou jsme pověřili přenesenou správou. Naše
partnerství se od té doby ještě více upevnilo díky neustálé
výměně zkušeností a řízení projektů, které zajišťují
projektoví inženýři ze Société des Eaux de Marseille.
Jste po první bilanci provozních výsledků rádi, že jste
se rozhodli pro systém Energido?
Dosažené výsledky jsou plně v souladu s našimi
požadavky, protože došlo ke značnému snížení
produkce emisí CO₂ oproti běžným standardům, což se
podařilo díky úspoře emisí CO₂ v řádu 230 tun, a snížení
nákladů na zemní plyn o 30 %, za čímž stojí přenesená
správa ohřevu vody v olympijském bazénu po celý rok.

„Energetická transformace je celosvětový problém, na jehož
řešení se podílejí především země, jež dosáhly vysoké míry
vyspělosti v oblasti optimalizace hospodaření se zdroji.“
Étienne Petit, generální ředitel Veolie Německo
PL ANETA Léto 2017

Hlavní údaje

předsedu marseilleského plaveckého
klubu Cercle des nageurs de Marseille
(Francie)

Zdroj: World Energy Resources –
Waste to Energy 2016

Celosvětový trh energetického využití
odpadů spalováním nebo metanizací
by měl do roku 2024 dosáhnout
hodnoty 44 miliard USD.
Zdroj: výzkumná agentura
Research & Markets (2016)

Energetické využití komunálních
odpadů v EU představuje 1‚3 %
konečné spotřeby elektrické energie
a 8‚9 % konečné spotřeby tepla
vyrobeného v kogeneraci.

Energetická transformace:
Na pomoc přichází změna
vnitrostátních legislativ
Legislativa je ve všech zemích světa důležitým katalyzátorem urychlování změn. To platí
i v případě energetické transformace. Čína zahájila v roce 2016 svůj 13. pětiletý plán (pro období
2016–2020), přičemž 10 z 13 cílů, které si tento plán vytyčil, se týká životního prostředí. Součástí
plánu je například snížení energetické intenzity o 15 % (energetická intenzita je definována
jako poměr celkové energetické spotřeby země a HDP) a uhlíkové náročnosti HDP (tj. emisí
uhlíku připadajících na jednotku HDP) o 18 %. Zřízení vnitrostátního trhu s uhlíkem je jedním
z klíčových nástrojů pro snižování emisí CO₂, které Čína produkuje. I když Spojené státy jako
celek na počátku června tohoto roku odstoupily od Pařížské klimatické dohody, celá řada
amerických měst, okresů (counties) a států USA pokračuje ve svém úsilí ve prospěch rozvoje
energií z obnovitelných zdrojů a snižování své uhlíkové stopy. Třicet z nich (New York City, státy
Kalifornie, Ohio, Illinois, Michigan, Texas, Iowa…) tak přijalo normy, které nutí elektroenergetické
podniky v příštím desetiletí značně zvýšit podíl energií z obnovitelných zdrojů na úkor uhlí.
Celá řada afrických zemí v čele s Marokem si vytyčila náročné cíle ve prospěch energetické
transformace. Evropa přijala v roce 2014 „klimaticko-energetický balíček“, který plánuje do roku
2030 snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 40 % oproti hodnotám z roku 1990, zvýšení
energetické účinnosti minimálně o 27 % a dosažení energetického mixu s podílem energií
z obnovitelných zdrojů minimálně ve výši 27 %. V rámci tohoto dynamického procesu schválila
Evropská komise v listopadu 2016 další návrhy za účelem sladění politik 28 členských států
s cíli Pařížské klimatické dohody. Nová verze souboru právních předpisů EU v oblasti energetiky
a ochrany klimatu plánuje snížení energetické spotřeby minimálně o 30 % (tedy nikoliv
o původních 27 %), které doplní závazný cíl stanovený v oblasti zvýšení energetické účinnosti.
Tyto návrhy musí ještě schválit Evropský parlament a Rada, přičemž schvalovací proces by měl
být završen na konci roku 2017 či na počátku roku 2018.

Zdroj: http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2015/554208/EPRS_
BRI(2015)554208_FR.pdf

Na Evropu, která je leaderem
v oblasti výroby energie z odpadů,
připadal v roce 2013 podíl na
celosvětových tržbách ve výši 47‚6 %.
V oblasti Asie a Tichomoří na tomto
trhu dominuje Japonsko s 60 %
spalovaných odpadů. Nicméně
nejvyšší růst na tomto tržním
segmentu vykazuje Čína, která
v období 2011 až 2015 zdvojnásobila
svoji zpracovatelskou kapacitu
v oblasti waste-to-energy.
Source: World Energy Council – World
Energy Resources 2016

Pokud bude naše planeta i nadále
produkovat 6 milionů tun odpadů
denně, celosvětová produkce
odpadů se do roku 2025 zdvojnásobí.
Jestliže produkce odpadů dosáhne
v zemích OECD předpokládaného
vrcholu v roce 2050 a ve východní
Asii a Tichomoří v roce 2075, objemy
odpadu produkovaného v Subsaharské
Africe porostou i po těchto datech.
Celosvětová produkce odpadů by tak
mohla v roce 2100 dosáhnout hrozivého
čísla 11 milionů tun odpadů denně.

Léto 2017 PL ANETA

Komunita

VISIONNAIRE
V Mexiku Veolia vybuduje
a následně bude provozovat první zařízení na
využití energie z odpadů
v Latinské Americe.

Služby
průmyslovým
podnikům
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Nabízí se celá
řada řešení

„Existuje celá řada řešení energetického využití odpadů, ať již
je to spalování odpadů a jímání
energie ve formě páry, nebo elektřiny, jímání bioplynu na úložištích
odpadu, metanizace organického
odpadu a čistírenských kalů atd.,“
vysvětluje generální ředitel Veolie
Německo. V australském Woodlawnu Veolia zpracovává organické odpady vyprodukované megapolí Sydney na hnojiva a bioplyn.
Jedná se o zelenou energii, která
je využita pro zajištění dodávek
elektřiny pro 3 600 domácností.

Jak vypadá
situace ve
světě

Francie, která zvolila model s převažující jadernou energetikou
a nízkými cenami energií, není
příliš v předstihu, pokud jde
o energetické využívání odpadů.
Zákon o energetické transformaci
přijatý v roce 2015 by však měl tento proces urychlit. Emise skleníkových plynů by měly do roku 2050
klesnout na čtvrtinu a podíl jádra
na výrobě elektrické energie by se
měl do roku 2025 snížit na 50 %.
Zákon z roku 2015 stanoví i další
náročný cíl, a to snížení množství
tun domácího odpadu vyváženéPL ANETA Léto 2017

ho na skládky a úložiště odpadu
na polovinu, což v praxi znamená přesměrování 10 milionů tun
odpadu ze skládek a úložišť do
nových odvětví specializovaných
na zpracování odpadů. Je zde skutečně velký prostor, v němž může
Francie uplatnit tvůrčí přístup.
Veolia, která je dnes významným
aktérem v oblasti energetického
využití odpadů, pokračuje ve svém
vítězném tažení. V letošním roce
město Lille, kterému byl propůjčen
titul Evropské hlavní město kultury, učinilo významný krok směrem
k energetické transformaci, když
svěřilo provoz závodu na energetické využití odpadu v Halluin
společnému podniku Veolie a Idexu. Takto získané energie bude
využito v soustavě komunálního
dálkového vytápění, která bude
zásobovat teplem Roubaix a Lille,
a vznikne tak skutečná „tepelná
dálnice“ spojující tyto tři lokality.
Veolia přichází s inovativními řešeními na podporu energetické
transformace Francie. Vyvinula
například systém Energido spočívající v odklonění části komunálních odpadních vod do výměníku
tepla, aby využila v nich obsaženou energii v druhotném teplonosném médiu. Takto získané
teplo je přiváděno do obousměrného tepelného čerpadla, které
je schopno uvolňovat získanou
energii do tepelné nebo chladicí
soustavy. Systém Energido dnes

umožňuje ohřev plaveckých bazénů marseilleského plaveckého klubu Cercle des nageurs de Marseille
(viz interview na str. 44) a akvaparky v Aix-les-Bains a Arrasu.
V celosvětovém měřítku je potenciál energetického využití odpadů obrovský. Nově vznikající
silné ekonomiky v Asii a Latinské
Americe mají prudce stoupající
energetické potřeby. „Další využívání odpadů je rozhodně lepší
a hlavně perspektivnější řešení
než skládky na okrajích měst,
jejichž počet roste jako houby
po dešti,“ říká Pierre Mauguin.
V tomto ohledu je názorným
příkladem Mexico City s deseti
miliony obyvatel, kteří každý den
vyprodukují 13 000 tun odpadů.
V současné době jsou dvě třetiny
komunálních odpadů, které tato
městská aglomerace vyprodukuje, sváženy na úložiště odpadů.
Veolia nedávno uzavřela s hlavním městem Mexika smlouvu
v délce trvání 30 let, která se týká
vybudování a provozování jednoho z největších závodů na světě
na energetické využití odpadu,
jenž bude prvním svého druhu
v Latinské Americe. Závod bude
schopen zpracovat 1‚6 milionu
domovního odpadu ročně, což
přestavuje dvojnásobek provozní kapacity největšího zařízení
tohoto typu ve Francii, a vyrobit
z něj 965 GWh zelené elektřiny,
jež bude napájet metro.

Jedná se o silný a vysoce aktuální
trend: Veolia postupně rozšiřuje nabídku služeb zákazníkům
z průmyslového sektoru, aby jim
pomohla se snižováním uhlíkové
stopy jejich činnosti. „Využívání
odpadů nebo odpadních vod, které tyto podniky produkují, představuje řešení se slibnou budoucností,“ tvrdí Etienne Petit. Například
v Německu Veolia spolupracuje
především s papírenským průmyslem. V Severním Porýní-Vestfálsku poskytla odbornou podporu
významnému papírenskému podniku Heinrich A. Schoeller Söhne GmbH & Co. KG v rámci procesu optimalizace spotřeby vody
(která je v tomto odvětví vysoká)
a energetického využití odpadních vod. Ve Spojeném království
implementovala obdobný postup
v potravinářském podniku Heinz
za účelem výroby páry potřebné
pro provoz balicích linek závodu
v Kitt Green, což je největší provozovna tohoto potravinářského
giganta v Evropě.
„Úspěšné modely Veolie hodláme využívat pro rozvoj lépe
strukturované a ještě účinnější
nabídky pro průmyslový sektor,“ říká Etienne Petit a zároveň dodává: „Další perspektivy
spatřujeme v rozvoji spolupráce
měst a průmyslových podniků,
přičemž tato partnerství budou
fungovat v rámci uzavřených
decentralizovaných systémů na
místní úrovni. Toto řešení má
před sebou slibnou budoucnost
z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska a jeho
doprovodným jevem bude vytváření spádových oblastí trvalé
a vysoké zaměstnanosti. Máme
co do činění se skutečným modelem kruhové ekonomiky, v němž
se Veolia může díky své znalosti místních trhů uplatnit jako
zprostředkovatel a poskytovatel
odborné podpory s významnou
úlohou v oblasti integrace.“ ■

Nová strategie
v oblasti péče
o zdroje

Nadace Veolie Německo využívá prostředků z fondu mikrodotací Pro Ehrenamt za účelem
podpory zaměstnanců Veolie, kteří chtějí věnovat část svého volného času dobrovolnické
činnosti. V současné době Nadace vstupuje do další etapy své historie. Od roku 2016
prosazuje odborné zkušenosti skupiny Veolia a snaží se rozvíjet spolupráci a partnerství ve
prospěch originálních iniciativ, které přímo souvisejí s klíčovými obory činnosti Veolie.

V Německu Veolia přechází
na nové způsoby sponzoringu

C

elá řada zaměstnanců Veolie
Německo působí ve svém volném čase
v nejrůznějších zájmových organizacích.
Najdete mezi nimi dobrovolné hasiče,
zapálené amatérské sportovce,
dobrovolné záchranáře, ochránce přírody, vedoucí
klubů mládeže… Pro podporu těchto občanských
iniciativ vytvořil Nadační fond Veolie Německo
systém dotací Pro Ehrenamt s ročním limitem
50 000 eur. Každému zaměstnanci, který doloží
minimálně sto hodin dobrovolnické činnosti
v organizaci veřejného zájmu, bude z tohoto
fondu vyplacena částka 500 eur. Tato částka
bude použita k financování nákladů spojených
s pořízením výbavy nebo komunikačních

prostředků. „Tento systém mikrodotací podporuje
základní hodnoty Veolie, mezi něž bezesporu patří
angažovanost zaměstnanců podniku,“ vysvětluje
Fiene Berger, ředitelka Nadačního fondu Veolie
Německo. „V Německu ostatně existuje vysoká
kultura dobrovolnictví, kterou hodláme udržovat
a dále rozvíjet. Pokud nějaký zaměstnanec působí
jako dobrovolník v rámci organizace zaměřené
na veřejně prospěšnou činnost, má naši plnou
podporu.“ Program byl zahájen v roce 2014 a počet
žadatelů o grant neustále stoupá, jak se postupně
rozšiřuje oblast působnosti Pro Ehrenamt.
V minulém roce byly poskytnuty granty na
100 projektů a byla vyčerpána celá částka
prostředků vyčleněných za tímto účelem.

Po 16 letech existence
prochází Nadační fond Veolie
Německo změnami. Souběžně
s tradičním sponzoringem
bude podporovat inovace
v oblasti ochrany vodních zdrojů,
energetické účinnosti a kruhové
ekonomiky. Nadační fond se hodlá
účinněji zapojit do iniciativ, které
přímo souvisejí s hlavními obory
činnosti Veolie. „Naším úkolem je
identifikovat větší projekty a otevřít
účast v těchto projektech široké
škále účastníků z řad externích
partnerů a ostatních nadací,“
vysvětluje Fiene Berger. Výsledkem
důkladného zvážení by mělo
být stanovení a zavedení nové
strategie v této oblasti v roce 2018.
Více informací najdete na webu:
http://www.veolia-stiftung.de

2001: Založení Nadačního
fondu Veolia Německo
Od roku 2001 byly poskytnuty granty
v celkové výši 3‚2 milionu eur.
320 zaměstnanců je aktivně
zapojeno do sponzoringu
odborných kompetencí
a dovedností.
Doposud bylo podpořeno 430
veřejně prospěšných projektů,
z toho 226 prostřednictvím grantů
přidělených v rámci programu
Pro Ehrenamt.
Léto 2017 PL ANETA

ANALÝZA DAT

VÍTE, ŽE
ZÁVOD NA
ZPRACOVÁNÍ
ODPADŮ

Hubgrade,
řídicí platforma
energetické účinnosti

KONCOVÝ
UŽIVATEL

SBĚR A SVOZ ODPADŮ

Správa dat od odběratelů za účelem optimalizace
jejich spotřeby a snížení dopadů na životní
prostředí: to je úkol 15 inteligentních dispečinků
Veolie, které jsou známé pod názvem Hubgrade.

Více než 300 000 inteligentních
snímačů odesílá v reálném čase
data z několika tisíců zařízení do
15 dispečinků Hubgrade, kde
pracuje 50 analytiků na plný pracovní úvazek. Podrobná analýza
shromážděných údajů umožňuje
optimalizaci spotřeby těchto
zařízení. Například analýza kvality
vzduchu v budovách usouvztažněná k údajům o obsazení
prostor umožňuje nepřetržitou
úpravu nastavení klimatizačních
systémů pro zajištění optimální
míry tepelného komfortu a optimalizace energetické účinnosti.
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PROFIL ODBORNOSTÍ

N

edostatek
přírodních zdrojů
má za důsledek
rostoucí ceny
vody, energií
a surovin, a proto je třeba s nimi
dobře hospodařit přímo v místě
spotřeby – v budovách, městech
a průmyslových podnicích.
Aby bylo možno optimalizovat
zařízení a chránit přírodní
zdroje, je nutno efektivně měřit
spotřebu. To je úloha Hubgradu,
což je inteligentní řídicí centrum
Veolie, kde odborníci na
problematiku vodohospodářství,
energetiky a odpadového
hospodářství analyzují
a interpretují data získaná od
odběratelů.
„Před zavedením inteligentního
dispečinku Hubgrade měl
odběratel možnost získat
informace o nákladech
spojených s odpadovým
hospodářstvím a ostatními
souvisejícími službami pouze
jednou měsíčně. Nyní si může
kdykoli zjistit informace
o produkci, spotřebě a úspoře
množství vody, energií
a odpadů,“ vysvětluje Antonio
Neves da Silva, marketingový
manažer útvaru Veolie pro
Rozvoj, inovace a trhy. „Díky
investicím do propojených
objektů a inteligentních
technologií jsme schopni
optimalizovat toky vody, energií,
materiálů a vstupů v reálném
čase přímo v provozovnách
a infrastrukturách našich
odběratelů z řad obcí,
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průmyslových podniků
a obchodních zákazníků.“
Veolia tak nabízí služby v rámci
smluv se zárukou dosažení
výsledků. „Hubgrade využívá
integrovanou digitální platformu,
která generuje ukazatele pro
monitorování náležitého
fungování zařízení a umožňuje
spuštění včasného varování
a zajištění rychlé a efektivní
nápravy či opravy,“ upřesňuje
Rachid Hamida, ředitel pro
Nástroje, technologie a metodiku
technického ředitelství
a ředitelství pro výkonnost
skupiny Veolia. Jakmile některý
Hubgrade zjistí odchylku od
běžné spotřeby nebo provozní
poruchu, naši analytici zasáhnou
v reálném čase na dálku nebo
vyšlou přímo na místo tým, který
sjedná nápravu.
„Díky našim kontrolním a řídicím
systémům a modelovacím
nástrojům jsme schopni snížit
spotřebu zařízení, u nichž
zajišťujeme správu a provoz,“
zdůrazňuje Pierre Fedick, ředitel
pro inovace Veolie Energie
Francie. V rámci inteligentních
dispečinků Hubgrade Veolia
zavádí moderní organizaci,
digitální systémy a inovativní
obchodní modely pro
dosažení pozitivních změn.
„V rámci zvyšování účinnosti
našich systémů jsme schopni
odběratelům poskytovat
další inovativní služby a nově
koncipované obchodní vztahy,“
říká závěrem Antonio Neves da
Silva. ■

V každém dispečinku Hubgrade
pracuje 3 až 15 odborníků.
Uplatňují se zde především
3 typy odborností: datoví analytici se zaměřením na energetiku,
vodohospodářství a odpadové
hospodářství, auditoři, kteří
zároveň fungují jako poradci,
a systémoví inženýři. Hubgrade
je skutečný nástroj pro řízení
změn. Tým odborníků Hubgradu
zajišťuje koordinaci opatření ve
spolupráci s provozními týmy,
které působí přímo na místě.

ZÁRUKA ÚSPOR

1

SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT

2

ANALÝZA DAT

3

PLÁNOVÁNÍ OPATŘENÍ

Veolia má uzavřeno více než
160 smluv se zárukou výsledku
v oblasti dosažených úspor.
Cílem Veolie je podpora
zákazníků při přechodu na
kruhovou ekonomiku na základě
provádění měření, analýzy
a optimalizace toků vody,
energií, materiálů a vstupů
v reálném čase.

15 INTELIGENTNÍCH
DISPEČINKŮ HUBGRADE
PO CELÉM SVĚTĚ

ČISTÍRNA
ODPADNÍCH
VOD

OBYTNÉ,
VEŘEJNÉ
A OBCHODNÍ BUDOVY

PRŮMYSLOVÝ
PODNIK

Dublin (Irsko), Birmingham
(Spojené království), Amsterdam
(Nizozemsko), Stockholm
(Švédsko), Paříž a Marseille
(Francie), Budapešť (Maďarsko),
Brusel (Belgie), Šanghaj (Čína),
Bilbao, Madrid a Barcelona
(Španělsko), Milán (Itálie), Dubaj
(Spojené arabské emiráty),
Sydney (Austrálie).
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Vize budoucnosti

Česká republika
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Borås, průkopnické
řešení v oblasti
udržitelné energetiky
Toto švédské město se v roce
1959 rozhodlo pro odklon
od fosilních paliv. Svůj další
osud vzalo energicky do
rukou a postupně přechází na
alternativní způsoby vytápění.
V současné době se může
spoléhat na obnovitelné
zdroje, jako jsou například
tuhá alternativní paliva (SRF),
biomasa nebo kogenerace, aby
zajistilo dodávky tepla pro svých
110 000 obyvatel.

„Termoska“ v nadživotní velikosti
Na předměstí
švédského města Borås
se nad okolní krajinou
tyčí podivná kovová
věž dosahující výšky
80 metrů. Není sice
přístupná veřejnosti,
ale místní obyvatelstvo,
které jí dalo laskavou
přezdívku „Termoska“,
si jí velmi považuje.
Nádrž o obsahu
37 000 m má jediný
úkol – skladovat
část tepelné energie
vyprodukované
místními zařízeními
PL ANETA Léto 2017

na výrobu tepla pro
dálkové vytápění.
Místní samospráva
města Borås* se
pro toto řešení
budoucnosti rozhodla,
aby omezila využívání
energií z fosilních
zdrojů v období
energetické špičky.
Zajímá vás, jak toto
zařízení funguje?
„Jako obrovský
akumulátor, který je
schopný skladovat
a distribuovat teplou
vodu nepřetržitě po

celý rok,“ říká Tobias
Klahr, obchodní ředitel
Industries Veolia
Švédsko. „V noci, kdy je
poptávka po dálkovém
teple nízká, udržuje
Termoska nevyužitou
horkou vodu na stálé
teplotě. V případě
zvýšení požadavku na
dodávky tepla během
dne funguje jako
záložní nádrž a dodává
teplo potřebné pro
fungování kotlů ve
stabilním režimu.“
Od roku 2010 je

Termoska součástí
komunální tepelné
elektrárny a podílí
se na energetické
účinnosti systému
dálkového vytápění,
který rozvádí teplo
získávané ze směsi
obnovitelných zdrojů
energie a mazutu,
jenž je využíván jako
záložní zdroj. Termoska
vyrovnává výkyvy ve
výrobě a optimalizuje
spalování s jediným
cílem, kterým je snížení
nákladů na údržbu

a nižší využívání
energie z fosilních
zdrojů. Termoska tak
znamená nejenom
roční úsporu 7 700 tun
emisí CO₂, ale plní
i významný úkol
v oblasti občanské
odpovědnosti, jehož
cílem je dosažení
uhlíkové neutrality
města do roku 2025.
* Borås Energi och Miljö AB
pověřilo Veolii v období 2006
až 2016 provozováním a údržbou svých tepelně-energetických zařízení.
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Pečujeme
o životní prostředí
a místní komunity

NADAČNÍ FOND

MiNiGRANTY
– volnočasové
dobrovolnictví
zaměstnanců
skupiny Veolia

STARTér,
Věř si a podnikej!
– vznik dlouhodobých
pracovních míst
v Moravskoslezském
a Olomouckém
kraji

10 let
1159 projektů
30 mil. Kč

17 let
2137 nových
pracovních míst
100 mil. Kč

„Když se s kolegy a členy správní rady ohlédneme za sebe, máme
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upřímnou radost. Za těch 15 let vstoupil Nadační fond Veolia do
života mnoha lidí, kterým podal pomocnou ruku v nelehké životní
etapě, podpořil je v jejich dobrovolnické činnosti nebo pomohl
nastartovat či rozvinout jejich podnikání,“ říká Eva Kučerová, ředitelka
komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Hlavní programy
Nadačního fondu Veolia a jejich výsledky

a místopředsedkyně správní rady nadačního fondu. Nedílnou součástí
nadačního portfolia je ochrana životního prostředí, podpora přírodní

Voda pro Afriku

rozmanitosti a šíření osvěty v duchu udržitelnosti. Tato část činnosti
navazuje na samotné podnikání skupiny Veolia ve vodohospodářství,
energetice a odpadovém hospodářství.
Nadační rok 2017 ve znamení výročí a mezníků
Od roku 2003 rozdal Nadační fond Veolia na
darech celkem 165 milionů korun.
Peníze putovaly na nejrůznější sociální
programy a aktivity, na projekty z oblasti
vzdělávání a ochrany přírody a velká část šla
na podporu vzniku nových pracovních míst
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

„Letos totiž neslavíme jen 15. výročí fungování celého fondu, ale také
10. narozeniny MiNiGRANTŮ, jednoho z klíčových programů nadačního
fondu, který finančně podporuje dobrovolnické aktivity zaměstnanců

Stále
s úsměvem
– aktivně po celý
život – pozitivní
aktivní stárnutí
a mezigenerační
soužití

3 roky
53 projektů
4 mil. Kč

7 let
4 mil. Kč

skupiny Veolia realizované v jejich volném čase. Prostřednictvím našich
zaměstnanců jsme věnovali do regionů již 30 milionů korun,“ říká
Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.
Další velkou událostí je překročení hranice 100 milionů korun
rozdělených mezi nová pracovní místa, která vznikla s podporou
nadačního programu STARTér, Věř si a podnikej! Tento poměrně
výjimečný program funguje již od roku 2000 a jeho cílem je pomáhat
ve vytváření dlouhodobých pracovních míst pro zdravé i zdravotně

– lepší přístup
k nezávadné pitné vodě
pro obyvatele Etiopie
ve spolupráci s o. p. s.
Člověk v tísni

Cesta pstruha
7 let
13 tun lososovitých ryb
vypuštěno do přírody
ve spolupráci s rybářem
a cestovatelem
Jakubem
Vágnerem

– návrat původních
druhů ryb
do našich řek

postižené obyvatele Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
regionů s vysokou nezaměstnaností, kde Veolia rozvíjí své obchodní
aktivity.
PL ANETA Léto- 2017
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Oběhové
hospodářství
ve firmách:
příležitost,
nebo hrozba?
V poslední době se napříč Evropou
začalo hovořit o oběhovém
hospodářství. Je třeba se ve firmách
nově navrhované legislativy
obávat? Nebo ji naopak vnímat jako
příležitost? Pokud ano, je to příležitost
pro výrobce, nebo naopak pro
odpadové společnosti?
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Pro lepší představu se můžeme podívat do zemí na západ od nás, které jsou z hlediska
využití materiálů, recyklace a odpadového hospodářství na lepší úrovni než Česká
republika. Tuto skutečnost dokládá srovnání jednotlivých zemí EU ve statistice
Eurostatu, kde se na čelních pozicích pravidelně umísťují země jako Holandsko,
Německo či Rakousko.
V čem spočívá jejich úspěch? „Primárně jsou to země s vyššími poplatky za skládkování.
Ty nemají sloužit pouze pro účely dalšího zdanění, ale naopak k motivaci pro vyšší
míru třídění a důslednější recyklaci. Odpady si totiž vždy najdou nejlevnější cestu
k odstranění, a pokud jsou skládky levné, cenné suroviny končí právě tam,“ vysvětluje
Milan Chromík, ředitel Divize využití odpadů skupiny Veolia v České a Slovenské
republice. Bohužel to platí i pro materiály, které jsou využitelné či recyklovatelné.
Recyklace je totiž dražší než pouhé pohození výrobku s ukončenou životností na skládku.
U nás tak pečlivě vytříděné materiály z barevných kontejnerů ve velké míře končí zpět na
skládkách. U papíru je to kolem 20 %, u plastů dokonce varovných 50–70 %! Aby tedy státy
zabránily zbytečnému plýtvání surovinami, jako nejúčinnější se ukázalo právě navýšení
poplatku za skládkování. Skládky tak jsou nuceny konkurovat dalším, environmentálně
přijatelnějším technologiím (např. recyklačním technologiím na plasty).
Cílem oběhového hospodářství však není pouhé zvýšení poplatku za skládkování. Tím je
naopak vyšší efektivita ve využívání zdrojů v rámci celého hodnotového řetězce – počínaje
ekodesignem (složení výrobků), přes výrobu samotnou až po nakládání s výrobkem po
skončení jeho životnosti. Pokud se zvýší míra opětovného využití zdrojů, sníží se zároveň
množství produkovaných odpadů, a tím pádem i negativních externalit v oblasti životního
prostředí.
Jaký však bude dopad na firmy? Klíč je v lepším třídění a dalším využití materiálů, čímž
dojde ke snížení množství odpadů odstraňovaných na skládkách. Velcí provozovatelé
skládek však mnohdy třídí nesprávně či vůbec. Chtějí totiž maximalizovat množství odpadu
směřujícího právě na jejich zařízení. Pokud se ale s materiály z výroby nakládá správně –
zvýší se míra třídění a recyklace – na skládky bude směřovat méně zbytkových odpadů.
Pro firmy to může znamenat úspory v řádu statisíců až milionů korun ročně. O pozitivním
přínosu pro životní prostředí ani nemluvě.

energetické
využití

biologické
využití
materiálové
využití
dotřídění
čištění
předúprava

druhotné
suroviny
zpracování

výroba
ekodesign
udržitelná spotřeba
a výroba

sběr a svoz

spotřeba

efektivní separace

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR.

„Cílem oběhového hospodářství je vyšší efektivita ve využívání zdrojů
v rámci celého hodnotového řetězce – počínaje ekodesignem
(složení výrobků), přes výrobu, až po nakládání s výrobkem
po skončení jeho životnosti.“
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RECYKLACE OBLEČENÍ

Skupina Veolia se přihlásila k principům
cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje
a přispívá k jejich osvětě,
a to nejen v souvislosti se svým podnikáním,
ale i s činnostmi běžného života.
Proto jsme mezi zaměstnanci uspořádali
sbírku nepotřebného oblečení
a zajistili jeho znovuvyužití a recyklaci
ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia
a organizacemi Borůvka Praha o.p.s v Praze
a Moment ČR o. p. s. v Ostravě.

1 kg sebraných oděvů ušetří
asi 3‚6 kg emisí oxidu uhličitého,
6 000 l vody a 0‚3 kg hnojiva.

1 pár
džínů
8 000 l

1 bavlněné
tričko
4 000 l

1 pár
kožených
bot
8 000 l

Oblečení má
několik životů
V Praze jsme posbírali celkem 41 pytlů oblečení, hraček, obuvi, módních
doplňků, kabelek a bižuterie. Sebrané oblečení se nejprve roztřídí. Pěkné
a nositelné poputuje do charitativního obchůdku Koloběh neziskové organizace
Borůvka Praha o. p. s., kde se nabídne k prodeji. Výtěžek z prodeje je určen
k podpoře pracovních míst v obchůdku a tréninkového pracoviště klientů
Jedličkova ústavu v Praze, jako je např. Ta Kavárna na Vyšehradě. Oblečení,
které se neprodá, využijí sestry boromejky a Azylový dům Sv. Terezie v Praze.
Pokud se najdou kousky, které se již nedají nosit, zrecyklují se a chráněná šicí
dílna Fokus Vysočina v Chotěboři z nich ušije výrobky FOREWEAR.
V Ostravě se podařilo nasbírat celkem 380 kg oblečení a dále knihy, hračky,
domácí potřeby, sportovní potřeby, několik kol a mezi příspěvky se objevil
i rybářský prut. V centrálním skladu sbírku organizace přetřídí na věci, které
prodá ve svých kamenných obchodech, a na věci již neprodejné, které posílá
odborné firmě k ekologické recyklaci. Výtěžek z prodeje putuje na podporu
pracovních míst v obchodech pro dlouhodobě nezaměstnané a dále na podporu
dvou projektů v České republice (Denní stacionář Žebřík a Mobilní hospic
Ondrášek) a dvou projektů určených na pomoc v Africe (Kola pro Afriku a Save
Elephants).
„Podobnou sbírku jsme organizovali už v předchozích letech v menším měřítku
a na základě pozitivních ohlasů se rozhodli ji zopakovat. Jsme velice potěšeni,
že akce naše kolegyně a kolegy zaujala a podpořili ji v takové míře,“ komentuje
Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.
Celá sbírka oblečení zorganizovaná skupinou Veolia se zužitkuje a použije na
dobrou věc. V obou případech putuje navíc výtěžek z prodeje obnošeného
oblečení na podporu pracovních míst. Předcházení vzniku odpadu a recyklace
přispívá také k ochraně životního prostředí a šetření přírodních zdrojů, snižuje
spotřebu energií, materiálů a chemikálií.
V první řadě bychom měli předcházet vzniku odpadu, kterým může být i oblečení.
Pokud je nám oblečení malé, nedá se opravit či zbavit skvrn, měli bychom zajistit
jeho znovuvyužití. Pokud ani to není možné, je načase jej separovat od ostatního
odpadu pro recyklaci či upcyklaci.
Dle vyjádření Evropské komise občané Evropské unie ročně vyhodí 5‚8 milionů
tun textilu. Z toho pouhých 25 % je průmyslově recyklovaných či využitých pro
charitativní účely. Zbývající 4‚3 milionu tun míří na skládku či je částečně využito
k produkci energie.
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KLIMATICKÉ ZMĚNY

O klimatických změnách, o tom,
že rychlé změny teplot o pět a více stupňů
nebyly v historii neobvyklé, ale i o tom,
co českému vodárenství chybí nejvíce, jsme
si povídali s profesorem Bártou,
uznávaným archeologem a egyptologem.

V Čechách
máme snahu
rozebírat
všechno,
co funguje

Jako archeolog se pohybujete zejména v Egyptě, kde je voda
mimořádně důležitá. Bylo to tak vždycky, byla Sahara vždycky
pouští?
Nebyla, poslední výzkumy ukazují zcela jasně, že Sahara byla dříve
zelená a připomínala savanu. Vlivem klimatických změn kolem roku
6000 před Kristem začala ale poměrně rychle vysychat a lidé se
přestěhovali mj. i do údolí Nilu. V Egyptě, stejně jako v jakékoliv jiné
civilizaci, životní prostředí hrálo vždy zásadní roli.
Jsou klimatické změny důsledkem lidského konání?
Klimatické změny vždy byly součástí přirozené dynamiky přírodního
prostředí, ve výjimečných případech důsledkem zásahu zvenčí,
nejčastěji impaktové události. Rozhodně nechci rozporovat, že
dnes zase vymírají rostlinné a živočišné druhy. V tomto případě je
přímá návaznost na nezodpovědné konání člověka a znečišťování
životního prostředí silně pravděpodobná. Stejně tak nelze popírat
to, že CO₂ způsobuje oteplení a vytváří skleníkový efekt. Na druhé
straně za posledních dvanáct tisíc let je několik případů, kdy se
teplota v určité oblasti změnila o pět až sedm stupňů během zhruba
padesáti let. To, co se děje teď, je nepříjemné, ale zároveň bychom
to měli zasadit do určitého kontextu a přestat křižovat člověka
jako příčinu, která může za všechno. Podle mne je to z velké části
přirozená dynamika přírodního prostředí s podílem člověka, který se
chová velice nezodpovědně.
Dříve byly snahy přírodu ovládnout. Jaký je váš názor?
To je důsledek osvícenské filozofie a mnoho pohrobků tohoto
myšlení je i dnes, ve vědě i v politice. Základem je pochopit,
jak planeta a přírodní prostředí fungují a jaká je naše úloha
na ní. K tomu nám napomáhá mimo jiné archeologie, historie
či přírodní vědy. Každopádně bychom měli být pokorní.

Ten, kdo si myslí, že přírodu přepere a donutí ji chovat se tak,
jak si přeje, je intelektuální deviant.
Jaké problémy vidíte v hospodaření s vodou?
Úhrnné srážky jsou u nás sice stále stejné, ale významně jiné je
jejich rozložení. Stejné množství vody, které dříve napršelo za
týden, dnes spadne během hodiny. A proto je třeba především
zlepšit zdevastovanou schopnost krajiny pojmout a zadržet vodu
na místech, ze kterých ji lze dále využít například na zavlažování.
Musíme zvýšit retenci a snížit evaporaci a dostat vodu bez velkých
ztrát k rostlinám. Máme velké deficity v tom, jak zavlažujeme
a jak necháme vodu mizet z krajiny. V Egyptě už před mnoha lety
například využívali systém podzemních kanálů neboli manavárů,
aby minimalizovali odpar vody a čerpali ji na povrch až v okamžiku,
kdy je třeba.
Vedle průmyslu je na místě mluvit i o vodě. Je třeba, aby se
začali scházet nejen politici, ale také vědci a lidé z byznysu s cílem
vytvořit dlouhodobou strategii, která se zaměří na oživení krajiny,
její schopnost udržet a následně využít vodu i snížení přímých
odparů vody. Jedno čínské přísloví říká: Chceš-li mír, připravuj se
na válku. Já bych ho parafrázoval: Chceš-li vodu, připravuj se na
sucho. Koncept Voda 4.0 je obrovskou příležitostí – retence krajiny
a stadium map z prvního vojenského mapování, které zachycuje
mnohem funkčnější krajinu, může být strojem času a nápovědou,
jak krajině pomoci. Zdevastovaná rozvodní vodovodní síť může být
příležitostí pro firmy, inovace v zemědělství a genetická modifikace
méně náročných plodin výzvou pro vědu a technologické firmy. To je
jen pár bodů – je evidentní, že to je platforma, kde vedle sebe budou
koexistovat zástupci státu, firem i vědy. Je nabíledni, že pokud takto
a v tomto duchu nezačneme hned, můžeme prakticky okamžitě
začít sčítat narůstající ztráty.
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STARTÉR

Už osmnáct let podporuje
Nadační fond Veolia dobré
nápady začínajících podnikatelů
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Letos dostal program i nový příznačný
název – STARTér, Věř si a podnikej!

Více než
2 000 nových
pracovních míst
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Oblíbený program se zaměřuje především na vznik pracovních míst v sektoru
služeb či výroby s veřejně prospěšným charakterem – např. služby pro
domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby, organizace volného času dětí
a dospělých, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla atd.

Co českému vodárenství chybí nejvíce?
Jsem laik, ale na první pohled vidím, že racionální diskuse by mohla
být lepší, stejně jako diskuse všech relevantních subjektů. Lidi, kteří
mají tendenci záměrně manipulovat data, by měli být postaveni
mimo zákon. Voda je strategická věc, končí legrace. Pro vodu se
vždycky zabíjelo. Co uděláte, když dojde voda na území sto krát sto
kilometrů, kde žije milion lidí?
Samozřejmě dneska intelektuálové sebevědomě tvrdí, že když
dojde voda, tak nasadíme například odsolovací zařízení. Těžko ale
v Čechách nebo centrální Africe můžete mít odsolovací zařízení.
A musíme si také uvědomit, že odsolovací zařízení na současném
stupni poznání jsou neskutečně drahá. Kdo je schopen náklady
zaplatit? Izrael, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, USA,
skandinávské země? Rozhodně to v tuhle chvíli není řešení pro celý svět.
Jak se díváte na kritiku velkých privátních společností ve
vodárenství?
Když bude u vlády levicová strana, bude vystupovat velmi
sebevědomě proti soukromým subjektům. Naopak pravicová vláda
bude tyto subjekty podporovat. Ani jedno přirozeně v extrémní
podobě není dobře. Nic není černobílé. Voda se ale bohužel stává
věcí politických bojů. To je od počátku špatně a jenom to ukazuje na
charakter našich elit.
Vodní hospodářství, odpady a elektrická rozvodná soustava vyžadují
na jednu stranu aktivní vystupování státu, na straně druhé stát není
firma, a proto by měl tyto činnosti v rozumné míře outsourcovat.
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Bude vždycky rozumnější, když na to najmete firmy, které jsou velké
a ekonomicky efektivní, než když se o vodu budou starat tisíce subjektů.
Naše síť osídlení je velmi rozdrobená. Pokud by se každá jednotka měla
starat o vodovodní síť, tak toho logicky nemůže být schopna.
Pro mne je móda odpudivá stejně jako trendy, protože
ty vyznává většina. Riziko je, že většina se dá obvykle snáze
manipulovat zjednodušenými až pokroucenými fakty. Sama víte,
v jak postfaktické době žijeme. Z toho mám já osobně strach. To
je můj osobní postoj, ale opět nic není černobílé. Určitě existuje
spousta příkladů, kdy soukromý sektor funguje bezvadně, je dobré
to říci a rozhodně není důvod zde provozovatele měnit. Stejně tak
pokud na Slovácku funguje dobře spolupráce mezi obcemi a mají
prokazatelně dobré ekonomické výsledky, tak za to buďme rádi.
V Čechách máme bohužel často snahu všechno, co funguje, rozbíjet
s vidinou nejasného příslibu a myslet si, že to pak poskládáme líp.
Soustřeďme se spíše na to, kde to nefunguje, a snažme se poučit.
Myslíte si, že je možné trendy zvrátit?
Všechno se dá zvrátit. Nikdy není nic dané. Lidé jen musí v určitou
chvíli dostat správnou informaci, musí se objevit skutečný leader
s vizí a legitimitou. O tom jsou celé dějiny. Stát musí mít odborníky
a firmám je nutné nastavit podmínky, motivační programy, bonusy.
Když je někdo chytrý a rozumný, ať z toho něco má, ale stát ať na
tom profituje také. Opakuji, voda je natolik důležitá, že parciální
zájmy či politické cíle by neměly hrát dominantní roli. Vodu totiž
potřebujeme všichni.
PŘIPRAVILA JANA BABIKOV

Domácí sýry
ze Suchdola nad Odrou
Jste milovníci sýrů? Pak vyzkoušejte domácí výrobky
paní Veroniky Kunčarové ze Suchdola nad Odrou.
Jsou vyrobené z kvalitních lokálních surovin, bez
použití chemických látek a umělých dochucovadel.
Během mateřské dovolené začala paní Kunčarová
vyrábět mléčné výrobky pro své děti. Měly takový
úspěch, že se rozhodla ve výrobě domácích pařených
sýrů pokračovat a podnikat. Mladá maminka se
zaměřuje především na pařené sýry parenica, nitě,
špalíky ochucené česnekem, bylinkami a kořením,
čerstvé sýry a syrovátkový sýr ricotta. Pro speciální
a slavnostní příležitosti nabízí také krásné obložené
sýrové mísy. „Věřím, že mé několikaleté zkušenosti
z oblasti prodeje a jednání s lidmi mi budou velkou
nápomocí k dosažení mých snů,“ dodává paní
Kunčarová. Díky příspěvku Nadačního fondu Veolia
si může pořídit do provozovny v Kletné u Suchdola
nad Odrou lednici, kuchyňský dřez a pracovní
nerezové stoly, které poslouží ke zrání, výrobě a balení
hotových výrobků.
Kontakt: Veronika Kunčarová, Suchdol nad Odrou
e-mail: veronikakovarova@email.cz

Od začátku roku stojí za kolegy z Nadačního fondu Veolia v souvislosti
s programem STARTér velký kus záslužné práce. V únoru a v červnu se konaly
v Ostravě dvě zasedání schvalovacího výboru, která schválila finanční podporu pro
28 projektů, díky nimž získá práci 43 osob, z toho 13 zdravotně znevýhodněných.
V dubnu v Olomouci výbor schválil pro 16 projektů 808 tisíc korun. Díky této podpoře
získá v Olomouckém kraji práci 16 osob, z toho dvě osoby zdravotně znevýhodněné.
„Za dobu existence programu jsme přispěli více než 100 miliony korun na
vytvoření téměř 2 200 pracovních míst,“ vysvětluje Vendula Valentová, ředitelka
Nadačního fondu Veolia. A nezapomíná se ani na vytváření pracovních příležitostí
pro lidi se zdravotním postižením. Díky programu tak našlo práci přes 300
zdravotně znevýhodněných osob. Pojďme si představit dva úspěšné projekty.
Podporujeme zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů
Se zaměstnáváním zdravotně postižených spoluobčanů má pan Václav Stebel,
jednatel společnosti VASMI trade, s. r. o., z Frýdku-Místku a spolumajitel dílny
HANDICAP – chráněná dílna s. r. o., již bohaté zkušenosti. I díky podpoře Nadačního
fondu Veolia se mu podařilo před několika lety zahájit provoz chráněné dílny
specializující se na loupání brambor a opracování zeleniny včetně vakuování
a balení. Motto této chráněné dílny zní: Zakoupením našich výrobků pomáháte
handicapovaným. A je vidět, že lidé pomáhat chtějí! Poptávka po zboží
pocházejícím z této chráněné dílny je totiž především ze strany nemocnic, domovů
důchodců, škol či školek obrovská a výrazně převyšuje nabídku.
I proto se pan Václav Stebel rozhodl pronajmout si novou provozovnu v Dolních
Tošanovicích (u Frýdku-Místku) a pod hlavičkou společnosti VASMI trade zvyšující
se poptávku uspokojit. Práci zde nově najdou čtyři zdravotně znevýhodněné osoby
s předpokladem výrazného navyšování pracovní síly do budoucna.
„Velice nás těší, že jsme překonali magickou hranici 100 milionů Kč
darovaných na podporu projektů z programu STARTér.
Na tento program a jeho výsledky jsme opravdu hrdí.“
Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu
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Milan Chromík
ředitel Divize využití odpadů
skupiny Veolia v ČR & SK

Veolia Česká republika, a. s., s účinností
k 1. únoru 2017 podepsala smlouvu o akvizici
odpadových aktivit skupiny Tegamo.
Veolia tak získala významné společnosti
podnikající v oblasti nakládání s odpady
s ohledem na jejich maximální využití nebo
recyklaci před případným odstraněním. Na
podrobnosti nové akvizice jsme se zeptali
ředitele Divize využití odpadů pro Českou
a Slovenskou republiku Milana Chromíka.

Skupina Veolia
se vrací na český
odpadový trh

Na co se specializuje skupina Tegamo, kterou jste koupili?
Skupina Tegamo, která se stává součástí Divize využití odpadů Veolie,
se specializuje na poskytování komplexních odpadových služeb včetně
nakládání s nebezpečnými odpady, čištění průmyslových odpadních
vod, regeneraci řezných emulzí a také na třískové hospodářství
s následným zpracováním. Provozuje několik zařízení pro nakládání
s odpady a recyklaci a prostřednictvím své dceřiné společnosti Envir,
s. r. o., vlastní rovněž spalovnu nebezpečných odpadů.
O jak velkou skupinu jde a kdo jsou její klienti?
Skupina dosáhla v roce 2016 obratu 144 mil. korun a měla zhruba
70 zaměstnanců. Mezi klienty společnosti patří mnoho významných
výrobců z automobilového a elektrotechnického průmyslu.
V roce 2017 obrat navýšíme o desítky procent, neboť jsme vyhráli
velkou zakázku na zpracování hliníku jedné globální společnosti
v automobilovém průmyslu.
V České republice Veolia již dříve v oblasti odpadů působila?
Ano, měla podíl ve firmě Marius Pedersen, jedné z nejvýznamnějších
společností na odpadovém trhu v České republice. Od poloviny
roku 2014, kdy jsme prodali svůj 65% podíl, nemohla Veolia v oblasti
nakládání s odpady v České republice působit kvůli dvouleté dohodě
o nekonkurenci. Podíl v této společnosti jsme prodávali mimo jiné
také proto, že jsme dále nechtěli provozovat pouze skládky, ale chtěli
jsme se zaměřit na pokročilé způsoby nakládání s odpady. Stojí
před námi technologická změna, která bude znamenat menší míru
skládkování a dramatický nárůst využívání odpadů a zdrojů. Proto
jsme šli cestou akvizice recyklační firmy.
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Jaká je další strategie rozvoje vaší divize?
Chceme se zaměřit na technologická řešení. Skládkování
využitelných odpadů patří do pravěku, dnes se svět ubírá zcela jiným
směrem. Zajímá nás všechno, co je v hierarchii nakládání s odpady
nad skládkami – zařízení na energetické využití odpadů nebo výrobu
paliv, termické zpracování nebezpečných odpadů, třídicí a recyklační
linky, kompostárny, likvidace tekutých odpadů apod. Ideálně by
to mělo dávat smysl s našimi dalšími aktivitami, které v České
republice a na Slovensku máme. Není nic smysluplnějšího než využít
čistírnu odpadních vod tam, kde ji vlastní Veolia. Stejně tak to je
s elektrárnami.
V blízké budoucnosti by se měly odpady více přesunout k recyklaci,
k oběhovému hospodářství. Jak to vidíte v České republice? Jsme
schopni v roce 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu a v roce
2030 dokonce 65 %?
Všechno záleží na definici recyklace. Pokud budeme za recyklaci
považovat mechanicko-biologickou úpravu odpadů, pak můžeme
recyklovat skoro 100 %. Pokud ale za recyklaci budeme považovat až
využití druhotných surovin na vstupu do další výroby, pak to bude
obtížnější. Osobně si myslím, že recyklace 65 % komunálních odpadů
v roce 2030 je na hranici technologického maxima. Není to nereálné,
jen to bude něco stát. Představuje to ale obrovské možnosti pro
český průmysl, který může vyvíjet technologie pro zpracování
odpadů. Rozvoj recyklačního průmyslu bude znamenat i růst české
ekonomiky, tvorbu nových pracovních míst apod.

Pokud vás zajímá historie
vodárenství, můžete zavítat o víkendu 7. a 8. října do
Muzea pražského vodárenství v Praze Podolí. Expozice muzea mapuje historický vývoj nejen pražského
vodárenství. Pražské vodovody a kanalizace zde vystavují velmi cenné sbírky
různých druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů, unikátní sbírku vodoměrů a další historické
přístroje a nástroje nejen
z Prahy. Návštěvníci navíc
mohou zhlédnout výstavu
fotografií z technického
veletrhu na holešovickém
Výstavišti, který se konal
před 80 lety.
Muzeum se nachází
v budově Podolské vodárny
(Podolská 15, Praha 4).
Otevřeno bude
od 9.30 do 16.30 hodin.
Vstup je zdarma.

Vodovod
pro Strahovský klášter
slaví 875 let
Podzemí hlavního města Prahy je do dnešní doby protkáno sítí původních, a dnes už nepoužívaných
vodovodů, které zásobovaly vodou různé kvality rozličná místa. Vedle řady jiných se tak na území města
nachází i vůbec první vodovodní systém, který byl v Praze zprovozněn a v modernizované verzi funguje i dnes.
Je jím vodovod pro Strahovský klášter, od jehož stavby letos uplynulo 875 let. Klášter vznikl v těsném sousedství
Pražského hradu v roce 1142 a spolu s ním byl projektován a postaven i jeho vodovod. Na území Prahy se v té
době jednalo o unikátní projekt, protože žádná jiná oblast ve městě neměla jiný zdroj vody než studny, potoky
a Vltavu. Vodovod je také zajímavý tím, že byl navržen spolu s budovami kláštera a ne dodatečně. Vodovod
samotný přiváděl vodu samospádem z pramenů zachycených ve štole na východních svazích kopce. Oblast
Petřína je silně bohatá na podzemní vodu, což kromě užitku přinášelo pro klášter i problémy. Díky vodnatosti
kopce totiž areál trpěl vlhkostí, která ničila stavby, a vodovod tak fungoval i jako drenážní systém. Voda z hlavní
štoly se rozváděla několika kanálky do klášterních budov a do kašny ve stavení určeném jako studniční. Z kašny
pak vytékala do nádrže a následně do bazénu v rajském dvoře. Odtud byla voda jeho východní stranou vedena
odtokovým kanálkem, odkud tekla do severovýchodního kouta zahrady a dále nejspíše do strahovských zahrad
a vinic a možná i do obce Obora, která ležela pod Strahovem a patřila klášteru. V následujících stoletích byl
vodovod postupně rozšiřován a modernizován. Poslední úprava z konce 17. století funguje pro užitkovou vodu
dodnes. Vodovod musí být však pravidelně udržován, protože zanedbání údržby vedlo k podmáčení klášterních
budov a náprava byla zdlouhavá a drahá. Dnes je klášter plně napojen na městskou vodovodní síť.
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Objevte Tajný život města
s mobilní aplikací Pl@ntNet
Proslavte se jako objevitelé. Nahrajte si do svého chytrého mobilu či tabletu
zdarma aplikaci Pl@ntNet a odhalte přírodní rozmanitost rostlin, které vám rostou
přímo pod nosem. Stačí vyfotit list, květ, plod rostliny nebo kůru stromů,
kterou objevíte třeba na výletě a Pl@ntNet ji na místě rozezná a určí.
Více informací o projektu, který podpořila skupina Veolia
najdete na: www.tajnyzivotmesta.cz
Aplikaci Pl@ntNet stahujte zdarma:

