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H₂O není jen chemická značka vody, ale také název kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Tří žáků základní školy Evelíny
Saturejkové ve městě... no třeba právě v tom vašem. Klan H₂O zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podniká
dobrodružné výpravy vodovodním potrubím na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch – šílený profesor
Hermenegild Vulpes – sice proti H₂O neustále kuje nějaké pikle pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec
i jemu doteče, že ve správném dobrodružství pro děti a mládež musí zvítězit dobro. Alespoň kapku.
K dostání u všech dobrých knihkupců.

www.abramis.net
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Kniha
Petra Stančíka
s obrázky
Galiny
Miklínové
pro všechny
chytré děti

Kniha vyšla s podporou skupiny Veolia v České republice

Petr Stančík

Galina Miklínová

Pro malé čtenáře napsal podzemní
pohádkový horor Mrkev ho vcucla pod
zem, čtyři napínavá dobrodružství
Jezevce Chrujdy i knihu O Díře
z Trychtýře, provrtanou opravdovou
dírou. Dospělým jsou určené prózy Pérák,
Mlýn na mumie (Magnesia Litera 2015
za prózu) a Andělí vejce (Kniha roku
Lidových novin 2016 4.–6. místo).

Je autorkou oblíbeného večerníčku O Kanafáskovi
a pěti autorských krátkých filmů. Se spisovatelem
Pavlem Šrutem přivedla na svět trilogii Lichožrouti
(Magnesia Litera 2009, Nejkrásnější kniha roku 2009
a Magnesia Litera za knihu desetiletí). Na motivy
prvního dílu natočila celovečerní animovaný film
Lichožrouti (Trilobit 2017, Chicago International Film
Festival Best Animated Feature by Children Jury,
nominace na Českého lva a Ceny české filmové kritiky).
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Nabijte se pozitivní energií
Jsme předním dodavatelem vody, tepla, chladu a elektřiny u nás i ve světě. Zajistíme vám také dodávky
průmyslových utilit a dalšího využití odpadů. U nás získáte celou řadu výhod s jedinečným přístupem:
~ energii už dodáváme do 325 000 domácností ve více než 30 městech a obcích Česka
~ teplo a elektřinu vyrábíme společně v kogeneraci, čímž šetříme vaši peněženku i životní prostředí
~ zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů energie, hlavně biomasy
~ díky záložním zdrojům a neustálému dohledu se naše dodávky nikdy nepřeruší
~ zařídíme vše potřebné k zajištění dodávky tepla i elektřiny až k vám domů
~ jsme vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce
Těšíme se, že i vy se stanete členem velké rodiny zákazníků skupiny Veolia.

Titulní fotka: Týmy nadace Veolia pomáhají v Saint Martin při likvidaci následků hurikánu Irma.
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STALO SE
18.–22. září 2017

Antoine Frérot
generální ředitel
a předseda
představenstva
společnosti Veolia

Týden BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(BOZP) je absolutní priorita. Bez ohledu na již
vynaložené úsilí máme před sebou ještě mnoho
práce, aby se toto právo stalo konkrétní skutečností
a nedílnou součástí života každého z nás. Proto Veolia
zorganizovala v pořadí již 3. ročník Mezinárodního
týdne BOZP, který se letos zaměřil na standardy
a normy řízení vysoce rizikových aktivit a zapojily se
do něj všechny země, v nichž Veolia působí. Při této
příležitosti se nám podařilo shromáždit více než stovku
osvědčených postupů, které budou postupně zavedeny
v našich provozních jednotkách a útvarech. Týden
BOZP zaznamenal velký úspěch nejenom u našich
zaměstnanců, ale i u našich partnerských organizací,
jako jsou subdodavatelé, zákazníci či agentury práce,
a dokonce i u dětí našich zaměstnanců! Postupem
času se z této iniciativy stala skutečná „instituce“, která
napomáhá upevnění kultury BOZP ve všech oborech
naší činnosti.

19.–26. září 2017

Odolnost měst a regionů pod drobnohledem.
Odolnost se stala naléhavým tématem současnosti.
Proto Mezinárodní kulturní centrum v Cerisy-la-Salle,
Institut Veolia a Fabrique de la Cité – „think tank“
platforma skupiny Vinci – zorganizovaly kolokvium
na nejvyšší úrovni, které se věnovalo tomuto vysoce
aktuálnímu tématu. Zranitelnost měst, která má
stoupající trend v souvislosti se zvyšující se koncentrací
obyvatelstva, migrací a mezilidskými vztahy, má za
důsledek soustředění rizik v městských oblastech.
Od počátku 21. století se mění prostředí, kde dochází
ke krizím, krize mají stále různorodější charakter
a vysoce destabilizující účinky. Vzpomeňme si na
bezprecedentně silné hurikány, které nedávno
zpustošily Houston či ostrov Svatý Martin. Naše
společenství nedisponují dostatečnými prostředky,
aby mohly těmto nově vznikajícím rizikům účinně
čelit a mohly je adekvátním způsobem řídit a řešit,
a proto jsou velmi zranitelná. Z tohoto důvodu je nutno
přehodnotit strategie územního a městského rozvoje,
abychom byli schopni zajistit bezpečnost městského
obyvatelstva a účinně chránit ekonomiku, sociální
a ekologické systémy měst a jejich kulturní dědictví.

20. září 2017

Otevřená inovativní platforma zaměřená na kvalitu
vzduchu.
Kvalita ovzduší v Île-de-France se sice zlepšuje, nicméně
celá řada obyvatel tohoto regionu je i nadále vystavena
míře znečištění, která často překračuje doporučení
Světové zdravotnické organizace. Ve snaze zlepšit tento
stav vytvořila nezávislá organizace AIRPARIF platformu
AIRLAB, což je první otevřený projekt na podporu
inovace, který je zaměřený na zlepšení kvality ovzduší.
Veolia je jedním ze zakladatelů této slibné iniciativy,
na jejíž činnosti se podílí prostřednictvím své dceřiné
společnosti OFIS. V rámci této platformy probíhá ve
spolupráci s developerskou společností Icade realizace
inovativního projektu, jehož cílem je vývoj a otestování
snímačů nejnovější generace, které umožní
monitorovat a regulovat kvalitu vzduchu ve vnitřních
prostorách obytných a kancelářských budov. Tento
úkol je o to důležitější, protože navzdory všeobecnému
přesvědčení je kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách
horší než kvalita ovzduší venku!

5. října 2017

Za kvalitnější recyklaci plastů.
Jestliže vynález a široké uplatnění plastů představovaly
zásadní zvrat a jednu z nejvýznamnějších
technologických revolucí 20. století, v současné době
se jedná o zdroj velkého množství odpadů, které
příroda odbourává jen velmi pomalu. V porovnání
s ostatními materiály je míra jejich recyklace velmi
nízká: v celosvětovém měřítku je recyklováno pouze 9 %
plastů. Veolia si stanovila úkol vytvořit celosvětovou
strukturu odvětví recyklace a dalšího využití
recyklovaných plastů, aby mohla nabídnout spolehlivou
alternativu, která se svojí kvalitou vyrovná plastům
vyráběným z prvotních surovin. Veolia plánuje, že do
roku 2025 zpětinásobí své tržby realizované v tomto
odvětví, které by měly dosáhnout částky 1 miliardy eur.
Recyklace plastů má hned trojí přínos: snižuje množství
znečišťujících látek uvolňovaných do životního
prostředí, snižuje množství emisí skleníkových plynů
a vytváří nová pracovní místa.
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REDAKCE

Dále v čísle
François Debiesse
Prezident veřejně prospěšného sdružení Admical
François Debiesse, který od roku 2015 vykonává
funkci prezidenta veřejně prospěšného sdružení
Admical, působil dvacet let v soukromé bance Paribas
a následně v bance BNP Paribas. V roce 1984 založil
nadaci Paribas, v jejímž čele stál v letech 1995 až
2008. V roce 2007 stál u zrodu programu BNP Paribas
pro podporu dobročinných a veřejně prospěšných
projektů a založil nadaci Fondation de l’Orangerie
pour la Philanthropie Individuelle. Je autorem
vzdělávací brožury věnované tématu mecenášství
a sponzoringu, která vyšla ve světoznámé naučné
edici „Que sais-je?“.
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Alain Boinet

Šéfredaktorka
Dominique Boizeau
Ředitelka komunikace Nadace Veolia

Před sebou máte nejnovější číslo našeho časopisu Planeta, které
je tentokrát věnováno problematice podnikových nadací. Jaká je
jejich úloha a postavení v našem stále složitějším světě? Toto nové
společenské paradigma je součástí činnosti a poslání Nadace Veolia
a představuje příkladný koncepční rámec uplatňovaný pod hlavičkou
společnosti Veolia. V rubrikách „Fórum“ a „Odpovědnost“ najdete
odpovědi na tyto vysoce aktuální otázky. Obrana a prosazování
základních hodnot naší skupiny na základě využívání oborů naší
činnosti je rovněž důkazem naší solidarity v době řady geopolitických
krizí a změny klimatu. Nadace Veolia proto nedávno zasahovala
v krizové situaci, která vznikla na Francouzských Antilách po
průchodu hurikánu Irma, věnuje se ale i dlouhodobým projektům
strukturálnější povahy, jako je například program na vymýcení
cholery v Demokratické republice Kongo, a rovněž se angažuje ve
prospěch zachování biodiverzity ve Středozemním moři v rámci
projektu, který probíhá v lokalitě jihofrancouzského mysu Sicié.
Musím říci, že mimořádné a krizové situace představují problematiku,
s níž jsem velmi dobře obeznámená... Byla jsem vyzvána, abych se
ujala role šéfredaktorky nového vydání našeho časopisu Planeta, což
mi umožnilo jinou zkušenost, jejíž naléhavost si v ničem nezadala
s krizovými situacemi, které tak dobře znám. Mým úkolem totiž
bylo dát dohromady celé číslo časopisu! Bez stmeleného a vysoce
motivovaného kolektivu nadšenců by se mi to nikdy nepovedlo.
Proto děkuji všem členům redakce za jejich příkladnou práci a přeji
Vám příjemné chvíle strávené nad stránkami tohoto čísla.

Zakladatel nevládní organizace
Solidarités International
Alain Boinet je prezident francouzského
sdružení organizací pro koordinaci humanitární
a rozvojové pomoci Coordination Humanitaire
et Développement a člen správní rady sdružení
Coordination Sud, které dnes zastřešuje 164
nevládních organizací. Je garantem 35. ročníku
vzdělávacího programu Institutu Bioforce
pro rok 2017–2018, jenž v roce 2016 zajistil
odborné vzdělání 2 904 absolventů, kteří
tak získali osvědčení pro výkon práce v rámci
humanitárních misí a činností.

Patricia Ricard
Prezidentka Oceánografického institutu
Paula Ricarda (IOPR)
Patricia Ricard se o moře zajímá již od útlého
dětství. Její dědeček Paul Ricard založil v roce
1966 Oceánografický institut, který dodnes nese
jeho jméno, a v roce 2005 se stala prezidentkou
této instituce. Tato žena, která se mimořádně
angažuje ve věci světových moří a oceánů, je
mimo jiné řádnou členkou Poradního výboru
pro Francouzská jižní a antarktická území
(TAAF) a rovněž působí jako členka správní rady
veřejnoprávního subjektu Francouzské národní
parky (Parcs nationaux de France).

Patrice Paoli
Ředitel krizového a podpůrného centra
francouzského ministerstva zahraničních věcí
Patrice Paoli začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí v roce 1979 a v letech 1980 až 1990
zastával řadu významných funkcí: působil ve funkci
přidělence pro spolupráci v San’á (Jemen), dále pracoval jako první sekretář v Ammánu (Jordánsko), byl
technický poradce ministra zahraničních věcí, generální konzul v Bostonu... V roce 1999 byl jmenován do
funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance
v Kuvajtu, od roku 2005 působil v diplomatických
službách v Abú Zabí a v letech 2012 až 2015 byl jeho
působištěm Bejrút. V roce 2015 byl jmenován velvyslancem pro krizové řízení v zahraničí.
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TRENDY

125

milionů obyvatel naší planety
potřebuje humanitární pomoc.
Výroční zpráva Úřadu pro koordinaci
humanitárních záležitostí (OCHA) za
rok 2015

65‚6

milionů nedobrovolně
vysídlených osob. Mezi nimi je
22‚5 milionů uprchlíků, z nichž
více než polovina je mladší 18
let.
Každou minutu opustí svůj
domov

20

dalších osob.
V průměru

každý
113. obyvatel

Volné moře Na cestě k mezivládní
konferenci

„Plastový mor“, ničivé důsledky nezákonného rybolovu, zvyšující se množství emisí skleníkových
plynů, které mají lví podíl na oteplování oceánů, jejichž vody rovněž trpí acidifikací a nedostatkem
kyslíku… V červenci byla na půdě OSN konečně uzavřena dohoda o uspořádání mezinárodní
konference o volném moři. „Nastal čas, abychom napravili své chyby, neboť je nepřijatelné, aby
lidstvo vypouštělo každou minutu do světového oceánu plastový odpad, jehož množství se rovná
jednomu plně naloženému popelářskému vozu,“ prohlásil Peter Thomson, předseda Valného
shromáždění OSN. Tento krok zásadního významu uvítala Nadace Tara Expeditions, zvláštní
pozorovatel při OSN, jejímž partnerem je Nadace Veolia. Rezoluce otevírá prostor pro mnohostranný
proces se stabilním a financovaným rámcem, přičemž budou pořádány konference smluvních stran
Rámcové úmluvy OSN (COP) o změnách klimatu a na jiná palčivá témata současnosti, kdy součástí
budou závazně stanovené cíle, řídící výbor, sekretariát a vědecký výbor. Sledujte nás.

naší planety ztratil své původní
kořeny, což je číslo převyšující
celkový počet obyvatelstva
Spojeného království.

3

země, z nichž pochází téměř
polovina z celkového počtu
uprchlíků: Sýrie (5‚5 milionů),
Afghánistán (2‚5 milionů) a Jižní
Súdán (1‚4 milionu).
Zdroj: Údaje Vysokého komisariátu OSN
pro uprchlíky (UNHCR) za rok 2016

Svět financí
se začíná
zasazovat
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o udržitelný
růst

Migranti a uprchlíci

Nový přístup k humanitární pomoci v městských oblastech
V roce 2017 bylo na naší planetě 244 milionů migrantů a uprchlíků. V září 2016 požadovala OSN začlenění
těchto osob do obcí a komunit hostitelských zemí ihned po jejich příjezdu, protože tím, že budou mít přístup
ke vzdělání a trhu práce, budou mít možnost rozvíjet své kompetence, stanou se nezávislými na sociálních
dávkách a budou se podílet na místní ekonomiceⁱ. Pomáhat jim žít, nikoliv přežít znamená snížit jejich
závislost na humanitární pomoci. V tomto smyslu se konala v Londýně ve dnech 15. až 17. listopadu 2017
konference pod názvem „Od měst v krizi ke krizím ve městech: přechod ke společné humanitární pomoci
v městských oblastech“, kterou zorganizovaly Mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj (IIED)
a Mezinárodní záchranný výbor (IRC). Vědci, humanitární pracovníci, urbanisté, vyšší úředníci a řada dalších
diskutovali na téma společných postupů, jež je nutno zavést v městských oblastech a na nichž se budou
podílet místní humanitární organizace a vlády, sdružení, akademická obec a soukromý sektor. Do konce roku
2017 vypracuje Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) ve spolupráci se svými partnery „Globální pakt
o bezpečné, řízené a legální migraci“, který bude představen na Valném zasedání OSN v roce 2018.
1 – Newyorská deklarace, kterou přijalo 193 členských zemí.
2 – Nezávislá expertní skupina typu „think tank“ se sídlem v Londýně, v jejímž čele stojí antropolog Andrew Norton.
3 – Mezinárodní záchranný výbor byl založen v roce 1933 z iniciativy Alberta Einsteina za účelem pomoci odpůrcům
Adolfa Hitlera. V současné době IRC poskytuje pomoc obětem rasových, náboženských a etnických persekucí a rovněž
obětem násilí a válečných konfliktů.

„Soukromý sektor by měl
založit Světovou podnikovou
radu pro uprchlíky, aby bylo
možno lépe koordinovat
iniciativy a zasazovat se
o vytváření lepší uprchlické
politiky.“
(www.devex.com, červen 2017)
Ziad Haider

odborný poradce Světové banky
a Střediska pro strategické a mezinárodní studie
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Od podpisu Pařížské dohody
v roce 2015 prochází finanční
sektor zásadními změnami.
Zástupci velkých finančních
subjektů, ať již jsou to banky,
podniky či správci fondů, se
společensky angažují, aby
se podíleli na financování
transformačních procesů
ve prospěch naší planety.
Společné úsilí je zřejmé:
významní správci finančních
prostředků a aktiv se mobilizují
po vzoru japonského penzijního
a investičního fondu GPIF, jehož
aktiva činí 1 275 miliard dolarů
a který do správy části svého
portfolia začlenil tři kritéria
(environmentální, sociální
a řádné správy) známá pod
názvem ESG. Celosvětová síť
DivestInvest, která se zasazuje
o stažení investic z energetiky
využívající fosilní paliva, dnes
sdružuje na 700 světových
institucí, jejichž aktiva
činí více než 5 000 miliard
dolarů. Ani Evropa nezůstává
pozadu. Skupina odborníků na
vysoké úrovni pro udržitelné
financování, jejímž zřizovatelem
je Evropská komise, zveřejnila
zprávu o pokroku, v níž uvádí
patnáct doporučení. Hlavním
cílem je změna zaměření
systému financování za účelem
podpory udržitelného růstu.
Ve specializovaném časopise
Revue Banque z roku 2011ⁱ se
píše: „Projekty, z nichž vychází
vize udržitelného financování,
se dnes podílejí na vytváření
systému financování, který bude
sociální, solidární a etický, tzn.
dlouhodobě udržitelný.“ Od té
doby se tento trend zrychluje
a nabývá na důležitosti.
1 – K udržitelnému financování, Revue
Banque č. 742, dvojité číslo.

INSIDE
V krátkosti
Ve Spojeném království

SIAAP

VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
A ČIŠTĚNÍ VODY BUDOUCNOSTI

Vodohospodářské služby a čištění vody v regionu
Île-de-France jsou stejně příkladné jako inovativní.
Mezidepartementální sdružení pro kanalizace a čistění
vody Pařížské aglomerace Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)
se proto rozhodlo pověřit Veolii provozováním a údržbou
své čistírny odpadních vod ve Valentonu. Tato inteligentní
a ekologicky čistá provozovna bude vyrábět tolik energie
z udržitelných zdrojů, kolik jí sama spotřebuje pro zajištění
svých provozů, a součástí jejího vybavení bude systém
hypervize umožňující SIAAP sledovat ukazatele výkonnosti
v reálném čase. Dvanáctiletá smlouva v celkové hodnotě
400 milionů eur uzavřená v rámci společného podniku
s majetkovou účastí veřejného a soukromého kapitálu pro
zajištění výkonu veřejné služby s výlučným předmětem
činnosti (Semop) je dalším úspěchem Veolie v oblasti
čištění odpadních vod ve Francii, kde provozuje mimo jiné
i ČOV v Marquette-lez-Lille, v Le Mans a v Bonneuil.

LONDÝNSKÉ PŘÍRODOPISNÉ
MUZEUM SNIŽUJE
SVOJI UHLÍKOVOU STOPU

Veolia a londýnské Přírodopisné muzeum (Natural
History Muzeum), které spolupracují již od roku 2004,
prodlouží smlouvu o energetické účinnosti na dalších
deset let. Cílem je další snížení energetické náročnosti
budov, přičemž opatření realizovaná za účelem zvýšení
energetické účinnosti každoročně překračují stanovenou
výši úspor. Mezi již realizovanými technickými řešeními
uveďme kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
na dvou pracovištích této instituce, modernizaci osvětlení
(výměna kotlů a instalace vysoce výkonných systémů)
a nový klimatizační systém.

Veolia nabízí podnikům novou
službu recyklace jednorázových
pohárků, která spočívá v tom, že
Veolia dá uživatelům k dispozici
speciální sběrné boxy, aby se
použité pohárky nedostaly do
běžného komunálního odpadu.
Takto získávaná surovina má
lepší kvalitu a recyklované vlákno
může posloužit k výrobě celé řady
výrobků, jako jsou kartony na
vejce, držáky na kelímky atd.

Druhý ročník kampaně
Écogeste collèges

V září letošního roku proběhla
po celé Francii kampaň, jejímž
předmětem je sběr více než 1‚5
milionu starých středoškolských
učebnic, které budou následně
recyklovány. Výtěžek z této
akce, kterou zorganizovalo
nakladatelství Belin a Veolia, půjde
na konto organizace UNICEF.

Na summitu Climate
Chance, který se konal v září
2017 v Agadiru (Maroko), byla

věnována zvláštní pozornost
problematice afrických zemí a zemí
na jižní polokouli v souvislosti se
změnou klimatu. Pierre Victoria,
ředitel Veolie pro udržitelný rozvoj,
při této příležitosti představil
příklad jihoafrického Durbanu, kde
probíhá recyklace komunálních
odpadních vod pro jejich další
využití v místních průmyslových
podnicích.

UČŇOVSKÉ
ŠKOLSTVÍ,

ŘEŠENÍ BUDOUCNOSTI
PODNIKŮ

Již více než dvacet let se společnost Veolia
angažuje ve prospěch učňovského školství
a systému odborné přípravy, který kombinuje
teoretickou část a odbornou praxi v podnicích,
a poskytuje tak mladým lidem potřebnou kvalifikaci. Ve Francii Veolia každoročně přijímá
1 300 mladých lidí s nejrůznějším stupněm
dosaženého vzdělání, mezi nimiž najdeme
držitele výučního listu i absolventy vysokých
škol, kteří se zapojí do střídavého systému
přípravy na budoucí povolání. Ve Spojeném
království zajišťuje odbornou přípravu 300 učňům se zaměřením na udržitelné nakládání
s odpady, elektrotechniku a strojírenství. Za
tyto snahy jí Dolní sněmovna Parlamentu
Spojeného království udělila vyznamenání za
zásluhy o rozvoj učňovského školství. Letos
v září se Veolia stala členem francouzské sekce
neziskové organizace GAN (Global Apprenticeship Network). Ta se zasazuje v celosvětovém
měřítku ve prospěch učňovského školství,
podporuje ji Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní
organizace práce.

Zkušenosti Veolie ve službách New Orleansu

Inteligentnější, odolnější a inkluzivnější město… To je cíl, který sleduje projekt „The Big
Easy“. Vodohospodářská společnost Sewerage and Water Board zajišťující dodávky
pitné vody a čištění odpadních vod pro New Orleans a Veolia, které pojí dlouholeté
partnerství, budou pokračovat ve společném úsilí. Na počátku srpna 2017 byl ve
městě vyhlášen stav nouze. Toto rozhodnutí bylo přijato v návaznosti na strategickou
analýzu rizik, kterou v roce 2016 provedla Veolia ve spolupráci se zajišťovnou Swiss Re.
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ZNEČIŠTĚNÍ VYŽADUJÍCÍ
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
Společnost Antero Resources, která patří k předním
severoamerickým dodavatelům ropy, ropných produktů
a zemního plynu, pověřila Veolii novým úkolem.
Veolia bude zajišťovat sběr, svoz, balení, přepravu
a zpracování kalů, které vznikají během procesu
recyklace odpadních vod v provozovně Clearwater
v Pennsboro (Západní Virginie). Při realizaci tohoto
náročného úkolu bude Veolia vycházet ze zkušeností
svého podniku Nuclear Solutions. V tomto případě
jde mimo jiné o sběr, svoz a zpracování nízkoaktivních
odpadů, jež vznikají během těžebních a výrobních
procesů (odpady TENORM). Úkol rovněž zahrnuje
komplexní složku, kterou je bezpečnost a ochrana
zdraví zaměstnanců, jež jsou vystaveni radioaktivitě.
Desetiletá smlouva v celkové hodnotě 70 milionů
dolarů navazuje na smlouvu z roku 2015, jejímž
předmětem je zpracování a recyklace průmyslových
odpadních vod v provozovně Antero Resources
v Doddrige County (Západní Virginie).

AIRLAB: Veolia a Icade společně

vyvíjejí inovativní snímač kvality vzduchu

Kvalita ovzduší v Île-de-France se sice zlepšuje, nicméně
celá řada obyvatel tohoto regionu je i nadále vystavena míře znečištění, která často překračuje doporučení
Světové zdravotnické organizace. Ve snaze zlepšit tento
stav vytvořila nezávislá organizace Airparif zajišťující
dohled nad kvalitou ovzduší platformu AIRLAB. Jedná
se o otevřený inovativní projekt založený na spolupráci,
u jehož počátků stála Veolia a developerská společnost
Icade. Cílem jejich společného projektu je vývoj snímačů
nejnovější generace, které umožňují monitorovat a regulovat v nepřetržitém režimu kvalitu vzduchu ve vnitřních
prostorách (větrání, recyklace vzduchu, měření vlhkosti
a množství CO₂ apod.). Pro zdárné dokončení tohoto projektu se Veolia a Icade chystají oslovit několik startupů.
První testy proběhnou na jaře 2018 v jedné z věžových
budov v obchodní čtvrti La Défense.
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V krátkosti
Na severu Iráku školí
pracovníci Nadace Veolia patnáct
dobrovolníků iráckého Červeného
půlměsíce. Předmětem odborného
školení je instalace, obsluha
a údržba mobilních jednotek na
čištění vody typu Aquaforce 5 000.
Na konferenci Huawei
Eco Connect, která se konala

v Šanghaji ve dnech 5. až 7. září
2017, Veolia představila strategii
rozvoje digitálních řešení,
která budou nejlépe vyhovovat
potřebám měst a průmyslových
podniků. Strategie je společným
dílem Veolie a mezinárodní
společnosti Huawei, která je
významným dodavatelem
informačních a komunikačních
technologií.

Vědecká expedice Tara,

jejímž sponzorem je Nadace
Veolia, je v polovině svého
putování po Tichém oceánu.
Má za sebou 50 000 km plavby
Pacifikem, 15 navštívených zemí
a 15 000 vzorků odebraných
z korálových útesů, k čemuž
bylo potřeba 2 000 ponorů
v 17 lokalitách. Analýza vzorků
umožní sestavení jedinečné
databáze svého druhu,
lepší poznání biodiverzity
korálových útesů a vyhodnocení
„zdravotního stavu“ korálů a jejich
přizpůsobivost změnám klimatu
a životního prostředí.

Od 10. června do 10. září
2017 se v Astaně (Kazachstán)

konala mezinárodní výstava Expo
2017 na téma energie budoucnosti.
Výstavy se zúčastnilo 115 států
a navštívily ji 4 miliony lidí. Veolia
byla partnerem francouzského
pavilónu, který byl „výkladní
skříní“ odborných znalostí
a know-how země v této oblasti.
Francouzský pavilón přestavil
tři témata: udržitelné město,
energii z obnovitelných zdrojů
a ekologicky kompatibilní dopravu.

MEXIKO

ENERGETICKÉ
VYUŽITÍ ODPADU
7. září položil Miguel Ángel Mancera Espinosa,
starosta hlavního města Mexika, základní kámen
závodu na energetické využití komunálního
odpadu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili
čelní představitelé veřejného a politického
života a zástupci podnikatelského sektoru. Toto
zařízení, jehož vybudováním byla pověřena
společnost Veolia, bude první svého druhu
v Latinské Americe a v celosvětovém měřítku
poslouží jako technologický standard a příklad
hodný následování. Po zprovoznění, které je
plánováno na rok 2020, bude zpracovávat
1‚6 milionu tun domovního odpadu ročně
(tj. jednu třetinu odpadu, který tato městská
aglomerace vyprodukuje) a vyrobí z něj 965
GWh zelené elektřiny, jež bude napájet metro
a pokryje jeho veškeré energetické potřeby.

OCENĚNÍ
ANGAŽOVANÉHO
PŘÍSTUPU
K PROBLEMATICE
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI
VEOLIA BYLA ZAŘAZENA
DO SVĚTOVÉHO
I EVROPSKÉHO DOW
JONESOVA INDEXU
UDRŽITELNOSTI
Jedná se o indexy, jejichž součástí se mohou
stát jen nejvyspělejší světové společnosti z hlediska dodržování ekonomických,
environmentálních a společenských kritérií
trvale udržitelného rozvoje, přičemž je analyzováno více než 600 ukazatelů. Součástí
světového indexu udržitelnosti Dow Jones
Sustainability World Index je pouze 10 %
předních světových společností z referenční
skupiny 2 500 společností z celého světa.

PŘEHLED FIREMNÍCH NADACÍ
Stále více firemních nadací, jež jsou lépe a lépe vybavené, prosazuje firemní strategii zřizující mateřské společnosti.
V obecném měřítku je patrné jejich postupné zaměření na určitá témata a regiony a profesionalizace jejich týmů.
Hlavním cílem je posílení účinnosti a přínosu jejich aktivit.

SVĚT: PODNIKOVÉ NADACE JSOU STÁLE VÍCE PROVÁZANÉ S ČINNOSTÍ ZŘIZUJÍCÍHO MATEŘSKÉHO PODNIKU.

2016

73 %

2013

58 %

Podnikové
nadace, jejichž
působnost je
dle jejich názoru
spjata s činností
zřizujícího
mateřského
podniku

USA: OBJEM SPONZORSKÝCH DARŮ PODNIKŮ, KTERÉ JDOU NA KONTO NADACÍ, MÁ ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCI.
Rozsah studie:
dvacet zemí, 3
kontinenty
(bez Afriky
a Oceánie)

2017

3,6 %

2018

3‚8 %

FRANCIE: NADACE SE STÁLE VÍCE ZAMĚŘUJÍ NA HLAVNÍ OBOR ČINNOSTI ZŘIZUJÍCÍHO MATEŘSKÉHO PODNIKU.

76 %

80 %

87 %

dotázaných nadací potvrdilo,
že jejich činnost je součástí
strategie nebo spojená se
strategií sociální odpovědnosti
podniku, který je
jejich zřizovatelem.

dotázaných nadací potvrdilo,
že využívají vyhodnocovací
procesy pro zkvalitnění řízení
své činnosti.

dotázaných nadací (oproti
72 % v roce 2014) potvrdilo,
že podporují víceleté projekty.

dotázaných nadací, do
jejichž činnosti jsou zapojeni
zaměstnanci zřizujícího
podniku, nabízí svým členům
mise, v nichž mohou uplatnit
své odborné kompetence.

ZEPTALI JSME SE…

68 %

3 DŮLEŽITÉ OBLASTI ČINNOSTI
VZDĚLÁNÍ A OSVĚTA

58 %

PODPORA ZAPOJENÍ
DO PRACOVNÍHO ŽIVOTA

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

49 %

Vyhodnocování jako klíč akceschopnosti

2

1

3

43 %

Rozsah studie:
65 nadací, 5 dotačních fondů

Nadace a dotační fondy stále častěji považují vyhodnocování jako nástroj řízení a podpory rozhodovacího procesu v oblasti výběru projektů, obnovy a podmínek pomoci.
Tento postup nachází stále širší uplatnění zejména proto, že rovněž umožňuje racionalizovat a optimalizovat přidělování zdrojů a potažmo lépe podporovat předkladatele
projektů v dlouhodobém časovém horizontu.
Zdroje: „An overview of European Corporate Foundations“/Corporate citizenship. „The philanthropy outlook 2017 & 2018“, Marts & Lundy, Lilly family school of philanthropy, leden 2017.
„Přehled nadací a dotačních fondů založených sponzorskými podniky za rok 2016“, Ernst & Young, září 2016.
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Jaké je postavení
firemních nadací
v oblasti mezinárodní
humanitární činnosti?

Thierry Vandevelde /
François Debiesse /
Patrice Paoli. Setkání se
zajímavými osobnostmi.

Thierry Vandevelde,
generální zmocněnec
Nadace Veolia
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François Debiesse,

prezident
veřejně prospěšného sdružení
Admical

Patrice Paoli,

ředitel Krizového a podpůrného
centra francouzského ministerstva
pro evropské záležitosti
a zahraniční věci

Firemní nadace dnes hrají klíčovou úlohu v oblasti mezinárodní solidarity.
Kromě uspokojování opakujících se potřeb financování, jež mají stoupající
tendenci, je sponzoring založený na odborných dovednostech (skill-based
sponsorship) reakcí na nové potřeby a očekávání zúčastněných stran
a územních celků.

Jak probíhá v našem složitém světě organizace
humanitární činnosti a jak se na ní podílíte?
Patrice Paoli: Naše Krizové a podpůrné centrum je
prodlouženou rukou francouzského ministerstva
zahraničních věcí pro krizové situace. Naším úkolem
je zajištění ochrany francouzských občanů v zahraničí
a humanitární pomoci, která může být více či méně
naléhavá a může být rovněž zaměřená na stabilizaci
situace. Tato koncepce, která postupně nabývá na
důležitosti, je někde na půl cesty mezi humanitární
pomocí a obnovou běžného stavu. Jako příklad můžeme uvést naši současnou intervenci v Mosulu, který
byl osvobozen z područí Islámského státu. V tomto
případě jde o návrat situace do normálních poměrů,
tj. návrat vysídleného obyvatelstva do domovské
obce, pomoc při odstraňování min, obnovení základních veřejných služeb apod.
Thierry Vandevelde: Jen málo nadací se v současné
době posunulo natolik, aby se věnovaly operačním
programům. Nadace Veolia podporuje ve Francii
i v zahraničí neziskové, obecně prospěšné činnosti,
jako je boj proti sociálnímu vyloučení a ochrana životního prostředí, a rovněž poskytuje pomoc v krizových
situacích při přírodních katastrofách. Specifikem naší
nadace je skutečnost, že jsme již před dvaceti lety
byli průkopníky v oblasti zapojení zaměstnanců do
charitativní a humanitární činnosti formou sponzoringu založeného na odborných kompetencích, nemluvě
o mobilizaci dobrovolníků z řad našich zaměstnanců, sdružených v rámci sítě Veoliaforce. I dnes naše
nadace působí přímo v terénu, jako příklad uveďme
Haiti, kde rozvíjí strategická partnerství ve spolupráci
s Krizovým a podpůrným centrem francouzského
ministerstva zahraničních věcí, s významnými nevládními organizacemi, jako je Červený kříž, Lékaři bez
hranic či odborné organizace OSN typu UNICEF.
François Debiesse: Posláním našeho sdružení je
motivovat podniky a poskytnout jim prostředky, aby
mohly potvrdit a konkretizovat svoji společenskou
úlohu prostřednictvím nejrůznějších typů sponzorství. Vznikají tak vazby s podnikatelskou sférou, které
naše společnost tolik potřebuje. Naším úkolem je

zastupování podniků u orgánů veřejné správy a mezinárodních organizací.
Jaké postavení dnes mají firemní nadace?
Th. V.: Nadace Veolia je vynikající prostředek pro budování mostů mezi podnikatelskou sférou a humanitární
činností. V celé řadě zemí je vnímána jako významný
partner místních orgánů, je-li třeba zajistit řízení
krizových nebo rozvojových programů velkého rozsahu.
Navíc díky aktivnímu zapojení zaměstnanců skupiny
Veolia již od počátku existence nadace, která vznikla
před dvaceti lety, se Nadace Veolia stala skutečnou
chloubou a součástí stavovské hrdosti nejenom pro
pracovníky, kteří působí v terénu, ale obecně pro všechny naše zaměstnance. Dává jejich práci smysl a jiný
rozměr, což je přirozenou součástí procesu hledání
smyslu a naplnění života. Nadace je rovněž zprostředkovatelem dialogu, podporuje proces sociální inovace
a solidarity, financuje studie proveditelnosti aj. Nadace
je z pochopitelných důvodů významnou součástí
politiky sociální odpovědnosti Veolie a její výkonnost
v této oblasti má vysoce pozitivní vliv na kredit naší
skupiny a její rating podle nefinančních ukazatelů. Díky
tomu, že naši zaměstnanci zasahují ve velmi složitých
situacích (například po přírodních katastrofách), Veolia
disponuje talentovanými pracovníky, kteří jsou schopni
pracovat a rozvíjet své schopnosti v extrémních situacích, což je obrovská výhoda vzhledem k tomu, že tyto
situace jsou v důsledku změny klimatu stále častější!

„Naším úkolem
je ochrana
francouzských
občanů
v zahraničí
a humanitární
pomoc.“
Patrice Paoli

P. P.: Pro nás jsou podnikatelské subjekty skutečnými
partnery. V roce 2014 jsme uzavřeli dohodu se šesti
francouzskými nadacemi, mezi nimiž byla i Nadace
Veolia. Tuto dohodu chceme prodloužit a pro rok 2018
plánujeme podpis dalších partnerských dohod se třemi
či dokonce pěti dalšími koncerny. Naše spolupráce
je velmi úzká a v březnu 2016 jsme se dokonce spolu
s delegací 26 subjektů a zástupců zúčastněných stran
zúčastnili Mezinárodního veletrhu humanitární pomoci DIHAD v Dubaji, kde jsme představili zkušenosti
Francie a její inovativní počiny v této oblasti. Rovněž
řídíme a zajišťujeme podporu podniků v krizových
oblastech. Můžeme jim například poskytnout metodickou pomoc v případě, že se účastní výběrového řízení,
•••
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„Nadace Veolia podporuje ve Francii i v zahraničí neziskové, obecně prospěšné činnosti,
jako je boj proti sociálnímu vyloučení a ochrana životního prostředí, a rovněž poskytuje
pomoc v krizových situacích při přírodních katastrofách.“
Thierry Vandevelde
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infrastruktur v rámci mírové operace. V takovém
případě jsme schopni našim partnerům pomoci s pochopením postupů a rovněž s nimi sdílet naše znalosti
místních podmínek. To má pro ně zásadní význam,
protože od chvíle, kdy OSN schválí jejich nabídku jako
součást svých humanitárních akcí, mohou naši partneři
stanovit použitelné předpisy a normy v oblasti kvality.
Rovněž podporujeme celou řadu inovativních malých
a středních podniků, které se věnují humanitární činnosti. Běžně spolupracujeme se soukromým sektorem
a díky stoupající tendenci tohoto typu spolupráce je
naše práce efektivnější a konzistentnější…
F. D.: Nadační činnost je konkretizace společenské
odpovědnosti podniků a dává odpověď našim zaměstnancům z řad příslušníků „generace Y“ a tzv. „mileniálů“, kteří hledají smysl a naplnění svého pracovního
života. Od svého zaměstnavatele očekávají nejen práci,
ale i možnost se společensky angažovat. Podniky,
které je zaměstnávají, jsou si této skutečnosti vědomy,
a proto zavádějí věrnostní programy, aby si udržely ty
nejlepší z nich. Toto sponzorství, jehož realizaci umožňují právě nadace, je vynikající nástroj pro vytváření
vztahů. Podnik tak má možnost zapojit zaměstnance
do svých společensky prospěšných aktivit. Tento nový
vztah mezi podnikem a jeho zaměstnanci a mezi
podnikem a jeho „ekosystémem“, tj. světem, který tvoří
nejrůznější sdružení, veřejně prospěšné společnosti,
jiné podniky a řada dalších, umožňuje pevné zakotvení
zaměstnanců ve společnosti. Nezapomínejme ani na
filozofický rozměr nadace, což je klíčový pojem. Firemní
nadace je symbol, který funguje jako „vlajková loď“
a dává smysl a konkrétní podobu všem aktivitám, které
chce podnik vyvíjet.
Jaké jsou hlavní nástroje činnosti nadací?
F. D.: Nejdůležitějším nástrojem je financování, ale
i humanitární činnost, která nabývá na zásadní důležitosti. V současné době je znalostní patronát (v pracovní
době) a dobrovolnická činnost s uplatněním odborných
kompetencí (ve volném čase) nejčastější forma sponzoringu, kterou si oblíbili naši mladí i starší zaměstnanci.
Nadace může do své činnosti zapojit zaměstnance
podniku, aby mohla lépe podporovat sdružení, jež
sponzoruje. Neziskový sektor potřebuje odborné
kompetence a vše, co mu může podnik přinést, je pro
něj ve skutečnosti přidaná hodnota. Dalším důležitým
nástrojem je podle mého názoru snaha o dosahování
PL ANETA Zima 2018

„Naším úkolem
je zastupování
podniků
u orgánů
veřejné správy
mezinárodních
organizací.“
François Debiesse

co nejlepšího poměru mezi společenským dopadem
a efektivitou. Na počátku 80. let 20. století, kdy byl
podnikový sponzoring v plenkách, se společnosti příliš
nevěnovaly vyhodnocování dopadu své charitativní
činnosti. Vyhodnocovací přístup byl převzat od investorů, podle nichž musí dar k něčemu sloužit. V současné
době se dárci (ať již jednotlivci či podniky) snaží předem
vyhodnotit dopad dárcovství. Posledním nástrojem,
který je třeba jmenovat, je kolektivní přístup, který se
zásadně liší od individuálního sponzoringu. Podniky se
dlouhou dobu omezovaly pouze na vlastní dobročinnou činnost. Rostoucí škála potřeb a jejich složitost si
vyžádaly spolupráci všech složek sponzorského „ekosystému“, který tvoří soukromí dárci, instituce,
jako je například veřejně prospěšné sdružení Admical
či filantropická organizace Fondation de France, podniky, orgány veřejné moci (orgány státní správy, orgány
místní samosprávy…), sdružení atd. Zkrátka řečeno,
veřejně prospěšná činnost je dnes sdílená a sleduje
společné cíle obecného zájmu.
Th. V.: Pochopitelně mobilizace finančních prostředků,
protože nadace musí hospodařit s odpovídajícím rozpočtem. My však máme k dispozici neměnné finanční
prostředky, a proto jsme nuceni stanovit priority, které
následně podpoříme. Od nediferencované filantropie,
která je průvodním atributem velkého počtu projektů,
jsme přešli ke zkoumání a plánovitému vyhodnocování dopadu charitativní činnosti. V současné době se
zaměřujeme na efektivitu a za tímto účelem identifikujeme hlavní směry, které umožní další využití naší
přidané hodnoty, ať již je to inovace či odborné znalosti
a zkušenosti v oblasti problematiky, od níž se odvíjejí
klíčové obory činnosti Veolie, jako je vodohospodářství,
obnova velmi znečištěných nebo poškozených oblastí,
bioplasty, zaměstnávání nejvíce znevýhodněných nebo
nejchudších občanů a jejich zapojení do pracovního
procesu… Pro zdárnou realizaci těchto operací však odborné kompetence nestačí. Je třeba financovat studie
proveditelnosti a pilotní operace. V případě rozsáhlých
projektů musíme žádat Evropskou unii či Francouzskou
rozvojovou agenturu o přidělení grantů. Všechny tyto
nástroje nám umožňují rozvíjet dobře fungující síť
partnerů, jejíž součástí je například UNICEF, Světová
zdravotnická organizace, Lékaři bez hranic, univerzita
UC Berkeley, Národní výzkumné centrum CNRS a řada
dalších, díky čemuž jsme schopni předkládat ambicióznější projekty. Dalším důležitým nástrojem je sponzoring založený na odborných kompetencích a doved- •••

Intervence v iráckém
Mosulu, který byl
osvobozen z područí
Islámského státu. V tomto
případě jde o návrat
situace do normálních
poměrů, tj. návrat
vysídleného obyvatelstva
do domovské obce, pomoc
při odstraňování min
a obnovení základních
veřejných služeb.

Od roku 2014 žije
v uprchlickém táboře
v Melut County (stát Horní
Nil v Jižním Súdánu) několik
tisíc vysídlených osob,
které se sem uchýlily před
násilím. Na snímku jsou
zachyceny tři vysídlené
ženy, které přinášejí vodu
načerpanou z Nilu.

Formy nadací ve Francii

Ve Francii pojem „nadace“ označuje právní nástroje uplatňované na účelová sdružení, která mohou mít různý právní statut a formu.
Na počátku 80. let 20. století se francouzský stát začal zajímat o nadační činnost a stanovil několik možných forem nadací. Mohou mít
formu veřejně prospěšné nadace schválené státem, vykonávající činnost na základě ministerské vyhlášky a kladného stanoviska Státní rady,
firemní nadace, kterou zřizuje a spravuje přímo zřizující podnik, zaštiťující nadace (typu Fondation de France), která poskytuje neautonomním
nadacím, jež pracují pod její záštitou, služby typu logistická podpora, správa dárcovství, grantů apod., a v neposlední řadě i formu univerzitní
nadace, partnerské nadace (sdružující akademickou obec a podnikatelskou sféru), nadace pro vědeckou spolupráci…
V průběhu let se tento právní nástroj postupně zdokonaloval a v roce 2008 byl schválen zákon umožňující vytváření tzv. dotačních fondů,
založených na anglosaském modelu, jejichž proces zřizování je jednodušší než u veřejně prospěšných nadací, mají pružnější strukturu
a financování a jejich úkolem je shromažďování a přidělování soukromých prostředků.
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sdružující odborné pracovníky, kde kvalifikovaní dělníci
pracují po boku inženýrů.
P. P.: Svět se mění a naplnění vize spočívající ve spojení
našich snah je na dobré cestě. Jestliže jsme v Evropě
považováni za velmi významného přispěvatele na
humanitární činnost, v mezinárodním měřítku je naše
činnost tak trochu kapkou v moři, i když jsme druhým
největším přispěvatelem charitativní organizace
ECHO. Proto jsme navázali řadu aktivních a vysoce
inovativních partnerství. Naše organizační struktura
a působnost v rámci ministerstva zahraničních věcí
zosobňuje svět, s nímž spolupracujeme. Členové našeho týmu se rekrutují z nejrůznějších oborů činnosti
(zdravotnictví, soukromý sektor, nevládní organizace
aj.) a tvoří spojovací článek pro získávání dodatečných
prostředků. Nicméně se řídíme zásadami pragmatismu: pokud nám chybějí odborné znalosti, jsme si
vědomi toho, že je má někdo jiný. Naší úlohou je proto
stmelovat a sjednocovat roztříštěné osvědčené postupy: v rámci krizového řízení fungujeme jako spojovací
článek mezi jednotlivými poskytovateli humanitární
pomoci, jako je armáda, rozvojové agentury, policejní
složky, nevládní organizace, podniky atd. Fungujeme
jako jakýsi vynalézavý a kreativní „soubor nástrojů“
tvořený vícerými prvky, který umí kombinovat prostředky. Některé z nich jsou aktivovány z naší iniciativy,
ale přitom jsou na nás nezávislé, jiné jsou závislé hlavně na naší činnosti… Nikdy v tom ale nejsme sami!
Správná poznámka… O jaký společný základ se tedy
může humanitární činnost opírat?
P. P.: Podmínky našeho působení a rozvoje se různí,
v procesu, který se řídí zásadami „proměnlivé geometrie“, se diverzifikovaly i zúčastněné strany… Našimi
nejdůležitějšími partnery jsou i nadále nevládní organizace, druhý okruh pak tvoří firemní nadace a skupiny
podniků ze soukromého sektoru. Společně tvoříme poradně-konzultační výbor pro humanitární pomoc, který
pracuje pod vedením našeho centra a kde je věnován
velký prostor diskusi a úvahám o nasměrování naší
činnosti a prostředcích potřebných pro její realizaci.
Prozradím vám, že Francie připravuje „Novou strategii
humanitární činnosti“, na níž se podílíme a která bude
zveřejněna u příležitosti mezinárodní konference, jež
se bude konat v 1. pololetí roku 2018. Stručně řečeno,
tato strategie je v souladu s iniciativou OSN Grand Bargain, což je soubor tematických okruhů a prováděcích
opatření na zefektivnění humanitární pomoci, jehož
cílem je boj proti nedostatku financování humanitární
pomoci ve světě. Pro nás jsou zajímavé především tři
okruhy, a to posílení vazby mezi okamžitou akcí v krizové situaci a humanitárními aktivitami dlouhodobé
povahy, zaměření na místní potřeby, tj. více spoléhat
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„Podmínky
našeho působení
a rozvoje se
různí, v procesu,
který se řídí
zásadami
„proměnlivé
geometrie“,
se diverzifikovaly
i zúčastněné
strany.“
Patrice Paoli

„V naléhavých
případech jsme
schopni zajistit
vysoce efektivní
vodárenské
služby pro
nejchudší
obyvatelstvo.“
Thierry Vandevelde

„Veřejný
a soukromý
sektor musí
spolupracovat.“
François Debiesse

na nevládní organizace a místní partnery, což v praxi
znamená poskytnout jim více prostředků, a uplatňování odpovědnostních mechanismů, tj. způsobu ověřování přínosu naší činnosti, a to především na základě
zjednodušení hlášení a těžkopádných postupů, které
jsou naši partneři povinni dodržovat.
Th. V.: V rámci připravovaného společného základu
již nebude naše Nadace osamocená. Protože působí
jako aktivní účastník těchto významných partnerství,
budou její řešení krizových situací a situací v terénu
díky tomu efektivnější. To, co nazývám „hybridním
partnerstvím“, spojuje občanskou společnost a soukromý sektor v rámci ideálního modelu humanitární
a rozvojové pomoci. Po celém světě existují velmi
kompetentní struktury na místní úrovni. Tato konfigurace částečně odpovídá nejzávažnějším problémům
naší planety a globálnímu procesu urbanizace.
Nadace Veolia má například vynikající výsledky v oblasti komunálních utilit, zatímco nevládní organizace
budou schopny pružněji reagovat v případě krizového
řízení a ve venkovských oblastech. Pokud spojíme své
úsilí, jsme schopni přicházet se společnými řešeními,
která budou technicky ambicióznější. Například ve
spolupráci s Červeným křížem či charitativní organizací Oxfam jsme v naléhavých případech schopni zajistit
vysoce efektivní vodárenské služby pro nejchudší
obyvatelstvo.
F. D.: Veřejný a soukromý sektor musí spolupracovat.
V rámci mikropodniků, malých a středních podniků
i velkých koncernů vznikají podnikatelské sponzorské
struktury. Výsledkem činnosti těchto diskusních platforem a sdružení jsou společné charitativní aktivity. Jako
příklad uveďme francouzské sdružení pro vzdělávání
Alliance pour l’éducation, které bojuje proti předčasnému ukončení školní docházky. Sdružení založily firemní
nadace, které se rozhodly věnovat této problematice,
přičemž prvotní iniciativa vzešla ze strany veřejně
prospěšného sdružení Admical, jež rovněž realizovalo
počáteční etapu. V budoucnosti musí kolektivní úsilí
vyvíjené v tomto směru nabýt globální, celosvětový
rozměr. Sponzorství jsme dlouho pojímali jako čistě
francouzskou záležitost a anglosaský svět mezitím
získal obrovský náskok. Spojené království, Nizozemsko
ale i Belgie vyvíjejí v tomto směru obrovské úsilí. Naše
otevření se mezinárodní spolupráci tak vhodně doplňuje náš kolektivní přístup!
Je možné a nutné vyhodnocovat užitečnost firemní
nadace? Pokud ano, jakým způsobem?
Th. V.: Nejenom že můžeme, nýbrž musíme vyhodnocovat její užitečnost a přínosnost! To ostatně činíme
v případě našich stěžejních a víceletých programů.
Jako hlavní příklad uveďme Demokratickou republiku

Kongo, kde ve spolupráci s Francouzskou rozvojovou
agenturou AFD spolufinancujeme náš program boje
proti choleře, na jehož realizaci spolupracujeme s vědci
z London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Obdobnou akci realizujeme v Kamerunu, kde probíhá
program zaměřený na zajištění přístupu k pitné vodě.
Účetnictví Nadace Veolia podléhá každoročnímu
auditu a rovněž pravidelnému přezkumu ze strany
ratingových agentur, které vyhodnocují naši nefinanční
bonitu. Nemluvě o tom, že každých pět let rozhoduje správní rada Nadace a její tři kolegia, která tvoří
zakladatelé, zaměstnanci a kvalifikované osobnosti
z řad odborníků mimo skupinu Veolia, o tom, zda bude
Nadace ve své činnosti pokračovat a jakými prostředky
bude disponovat.
F. D.: Vyhodnocování je naprosto nutné a vedení, jež
v rámci podniků zajišťuje dohled nad činností nadace,
musí umět vyhodnotit, zda nadace plní svůj účel. Je to

náročný úkol, přičemž v důsledku anglosaského vlivu
jsou metodiky vyhodnocování stále složitější. Jednotná
forma vyhodnocování doposud neexistuje. Pokud si
znovu vezmeme příklad boje proti předčasnému ukončení školní docházky, výsledky doplněné o číselné údaje
jsou zveřejňovány a efektivita nástroje je ověřitelná.
V jiných oblastech však může být získávání číselných
údajů obtížnější. Proto je nutno uzavřít s příjemcem
prostředků „dohodu o důvěře“, v níž budou stanoveny
kvalitativní cíle.

Nadace je rovněž
zprostředkovatelem
dialogu a podporuje
proces sociální inovace
a solidarity.

P. P.: Vyhodnocování již samozřejmě probíhá.
Avšak prostřednictvím iniciativy Grand Bargain,
kterou Francie podepíše v roce 2018, a zejména pak
na základě uplatňování její odpovědnostní složky,
se pravidla vyhodnocování stanou nedílnou součástí
působnosti francouzského státu. Tato snaha sleduje
dva cíle, a to zajištění účinného dohledu a zjednodušení administrativy. n
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Představují dva hlavní směry
působnosti Nadace Veolia, která
se zasazuje o lepší svět: Émilie je
dobrovolnice Veoliaforce, jež zasahuje
v krizových situacích, zatímco Christian
realizuje dlouhodobou strategickou
environmentální vizi v Arménii.

Christian Lefaix

Generální ředitel Veolie Arménie
pověřený realizací rozvojového
projektu na dodávky pitné vody
a čištění a zpracování odpadních
vod na území Arménie
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Míříme
výš a dál

Poznáváme pracovníky Veolie v celém světě

Christian Lefaix tvrdí, že nástup do funkce v nové společnosti je stejně

vzrušující jako pocity, jež zažívá v kokpitu při startu letadla. „Rád pomáhám při rozjezdu
podniků,“ přiznává tento amatérský pilot s životopisem světoběžníka. Během své profesní
kariéry působil v Argentině, Kolumbii, Brazílii, Saúdské Arábii a v Gabonu, kde se podílel
na rozvoji Veolie v tamějších podmínkách. Od roku 2016 je jeho působištěm Jerevan, kde
byl pověřen založením a rozjezdem dceřiné společnosti Veolia Arménie. Od 1. ledna 2017
Veolia zajišťuje v rámci patnáctileté smlouvy poskytování vodohospodářských služeb
v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod na celém území Arménie. Na
inženýra Christiana Lefaixe čekal hned na počátku velmi náročný úkol v podobě začlenění
3000 zaměstnanců do nově vzniklého subjektu, na což měl necelý měsíc. „V nejtužší zimě,
kdy teploty klesaly na −20 °C, představovalo zajištění kontinuity služeb skutečnou výzvu,“
vzpomíná inženýr Lefaix, který byl rovněž pověřen shromážděním nezbytných prostředků,
protože bylo potřeba investovat do údržby rozvodných sítí, které zásobují místní
obyvatelstvo pitnou vodou.
Generální ředitel arménské dceřiné společnosti si je dobře vědom výzev, které na
něj v Arménii čekají v oblasti řízení a správy zdrojů. „Kromě rozvoje vodovodních
a kanalizačních infrastruktur a zajištění hygienické úpravy vody a řádného nakládání
s odpadními vodami tato země vykazuje naléhavé potřeby v oblasti sanace a snížení
znečištění, jehož původci jsou průmyslové závody a těžební provozy. Rovněž je nutno
zachovat a chránit přírodní bohatství,“ dodává Christian Lefaix. Jedná se o jezero Sevan,
což je největší zásobárna sladké vody v Arménii, jehož břehy obklopené horskými hřbety
ohrožuje vzestup turistického ruchu v letním období. Setkání se zástupci Francouzskoarménského sdružení pro rozvoj Christiana Lefaixe rychle utvrdilo v tom, že je nutno jednat
a zorganizovat úklid a vyčištění pláží jezera. Tak vznikl projekt „Čistý Sevan“, který podporuje
a monitoruje Nadace Veolia. Jeho cílem je zvýšení povědomí veřejnosti a informovanosti
návštěvníků, k čemuž dobře slouží nejenom nainstalované informační panely, značení,
odpadkové koše a popelnice, ale i zajištění sběru a svozu odpadu, díky čemuž vzniklo
21 sezonních pracovních míst. Tento projekt byl zahájen letos v létě, a protože byl velmi
úspěšný, bude se postupně opakovat nejméně dalších pět let. „Náš místní partner
dokázal, že je schopen perfektně zkoordinovat akce v terénu,“ říká závěrem s neskrývaným
uspokojením Christian Lefaix. Jeho radost z dobře odvedené práce byla tak velká, že plánuje
spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi, kde bude přednášet na téma životního
prostředí, aby v mladých lidech probudil zájem o environmentální problematiku. n

Émilie Bancel

Procesní inženýrka v dceřiné
společnosti Veolie Sidem,
dobrovolnice Veoliaforce
pracující pod záštitou Nadace
Veolia. Paříž

Émilie Bancel vnímá solidaritu jako možnost spojení své profese s angažovaným
přístupem k humanitární pomoci. „Když člověk ví, že může pomoci lidem, kteří čelí
důsledkům přírodní katastrofy, ani chvíli neváhá s odjezdem do postižené oblasti,“ říká
mladá inženýrka, která pracuje ve společnosti Sidemⁱ. Její specializací je projektování
a zprovozňování zařízení na odsolování mořské vody, což je klíčová odbornost, která ji
vedla k tomu, aby se od roku 2011 postupně zapojila do humanitárních misí v Zimbabwe,
na Haiti a v iráckém Kurdistánu. V rámci sítě dobrovolníků Veoliaforce, která pracuje pod
hlavičkou Nadace Veolia, se podílela na obnově provozoven na výrobu pitné vody, instalaci
dezinfekčních systémů a školení místních pracovníků.
Když se Émilie v září 2017 dozvěděla o škodách, které napáchal hurikán Irma na ostrově
Svatý Martin, ihned se nabídla jako doprovod mobilní jednotky na odsolování mořské vody,
kterou na místo katastrofy vyslala Veolia. Tento malý ostrov, který se nachází v souostroví
Malých Antil, nemá zdroje sladké vody a zásobování místního obyvatelstva pitnou vodou
zajišťují zařízení na odsolování mořské vody. Po příjezdu na místo Émilií otřásl obrovský
rozsah škod. Svatý Martin zdevastovaný hurikánem a ohrožený závažnými zdravotními
riziky nutně potřeboval obnovení dodávek vody.
„V období mezi poskytnutím okamžité pomoci místnímu obyvatelstvu a obnovou
odsolovacího zařízení, které provozuje Veolia, jsme se museli vypořádat se dvěma velmi
náročnými úkoly,“ říká Émilie. Vzhledem k tomu, že pro instalaci zařízení, která sem
byla dopravena letecky, je potřeba tři dny, jednalo se skutečně o závod s časem. Émilie
a její kolegové udělali vše, co bylo v jejich silách, aby co nejrychleji zprovoznili jednotku
na odsolování mořské vody s denní provozní kapacitou 600 m3. „V praxi to znamenalo
schopnost zásobovat pitnou vodou 35 000 obyvatel žijících ve francouzské části ostrova při
spotřebě 17 litrů pitné vody na osobu a den,“ upřesňuje Émilie. Mobilní jednotka, která byla
nainstalována hned vedle provozovny na výrobu pitné vody těžce poškozené hurikánem,
tak umožnila doplnit provozní kapacitu stávajících zařízení na výrobu pitné vody, která
mohla od toho dne pracovat na maximální výkon. Mezitím ihned po průchodu hurikánu
zmobilizovali své síly zaměstnanci Veolie, aby opravili zařízení na výrobu a rozvod pitné
vody. Ve svém neúnavném úsilí i nadále pokračují a postupně provádějí potřebné opravy,
aby se služby na Svatém Martinu rychle vrátily do normálu. Mezitím se díky solidaritě
Émilie a ostatních dobrovolníků Veoliaforce podařilo obnovit zásobování místního
obyvatelstva zdravotně nezávadnou životadárnou tekutinou. n
1 – Dceřiná společnost Veolie Water Technologies, která je významným dodavatelem technologií na odsolování
mořské vody s využitím tepelných metod a membránových procesů pracujících na základě reverzní osmózy.
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Francouzské

Antily

Hurikán Irma
Zajištění dodávek
pitné vody jako
základní životní
nutnost
6. září 2017 zdevastoval hurikán Irma dva francouzské
ostrovy v Karibiku – Svatý Martin a Svatý Bartoloměj.
Pro týmy Veolie to byl závod s časem, neboť zajištění
dodávek pitné vody pro postižené obyvatelstvo bylo
naprostou prioritou.
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O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Obnovit co nejrychleji výrobu
a distribuci pitné vody na ostrově
Svatý Martin po závažných
materiálních škodách způsobených
hurikánem Irma.

> Realizace nouzových řešení pro zajištění dodávek
pitné vody pro místní obyvatelstvo, dokud Veolia
neobnoví činnost odsolovacích zařízení na Svatém
Martinu a opětovně nezprovozní místní vodárenské
a kanalizační sítě.

> Mobilizace odborníků a dobrovolníků z Nadace Veolia
a zaměstnanců Veolie působících ve francouzském
zámořském departementu Guadeloupe.
> Převoz mobilní jednotky na odsolování mořské vody
ze Španělska a přeprava nouzových zařízení z metropolitní
Francie na ostrov Svatý Martin.
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Ihned po
průchodu
hurikánu Irma,
který patřil do 5., tj. nejsilnější kategorie tropických bouří,
ukázaly ostrovy Svatý Martin
(40 000 obyvatel ve francouzské
části ostrova) a Svatý Bartoloměj
(cca 9 500 obyvatel) obraz zkázy
a zmaru: lodě a automobily zabořené ve stěnách domů, hromady
suti s troskami střech, oken a zdiva, letiště vyřazená několik dnů
z provozu, poškozené rozvody
elektřiny a zařízení na odsolování
mořské vody… Kromě obětí na životech si hurikán rovněž vyžádal
obrovské materiální škody.

Zaměření
hlavního úsilí
na Svatý
Martin
Tyto dva ostrovy nemají dostatečné zásoby sladké vody (na ostrovech nejsou řeky ani podzemní
vody, jež by se mohly stát v nouzové situaci zdrojem životadárné
tekutiny), a jsou tak plně závislé na
třech provozovnách zajišťujících
odsolování mořské vody, které řídí
a provozuje Veolia. Tyto provozovny však hurikán vážně poškodil,
a proto Veolia zmobilizovala veškeré síly, aby místnímu obyvatelstvu zajistila dodávky pitné vody.
„Škody na výrobní a distribuční
vodárenské infrastruktuře jsou
obrovské a návrat k normálnímu
stavu si vyžádá několik měsíců,“ prohlásil po svém návratu
z postiženého regionu Thierry
Vandevelde, generální zmocněnec Nadace Veolia. „Vodárenská
PL ANETA Zima 2018

zařízení, která se z pochopitelných
důvodů nacházejí na pobřeží, byla
v důsledku průchodu hurikánu
částečně zatopená vodou.“ Proto
naše týmy zaměřily své úsilí na odsolovací jednotky a rozvodné vodárenské sítě na Svatém Martinu,
které utrpěly největší škody.

Obnova výroby
a distribuce
vody

Od 22. září se pomalu ale jistě
daří výrobu a distribuci pitné
vody na Svatém Martinu obnovovat. Odsolovací zařízení zajišťují s předstihem oproti časovému plánu dodávku 1‚5 milionu
litrů pitné vody denně, tj. 30 %
provozní kapacity v porovnání se
stavem před katastrofou. Týmy
Veolie neúnavně pracují na postupné obnově rozvodných vodárenských sítí a domovních přípojek. Na počátku října přesáhla
provozní kapacita vodárenských
zařízení hranici 3 milionů litrů
vody denně a 65 % domácností je
opět zásobováno pitnou vodou.
Za tímto významným počinem
stojí mobilizace všech aktérů
a zainteresovaných stran, ať již
jsou to místní zaměstnanci, pracovníci Veolie z Guadeloupe a metropolitní Francie či odborníci na
krizové řízení, odsolování mořské
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ZÁVOD O ŽIVOT S ČASEM
BYLI JSME PŘI TOM
Od pátku 8. září: Veolia organizuje ve

spolupráci s orgány státní správy leteckou
přepravu mobilní jednotky na odsolování mořské
vody, aby uspokojila naléhavou poptávku po
pitné vodě.

Pátek 8. září a sobota 9. září: Veolia

zajistila přepravu několika zaměstnanců
z Guadeloupe na Svatý Martin, aby posílila místní
týmy. Jejich úkolem je zhodnocení stavu rozvodů
pitné vody, což je nezbytná podmínka jejich
opětovného zprovoznění.

Úterý 12. září: Do postižené oblasti dorazil první
expertní tým Nadace Veolia. Pracovníci Nadace
provedli přejímku více než deseti tun zařízení na
skladování, distribuci a analýzu kvality vody, které
sem letecky dopravil francouzský Červený kříž.

13. září jejich řady doplnili dva dobrovolníci

z Veoliaforce, kteří jsou odborníky na technologie
odsolování mořské vody, aby společnými silami
zprovoznili záložní mobilní jednotku na čištění vody.

Pátek 15. září: Z Madridu odlétl vojenský
transportní letoun Antonov s mobilní jednotkou
na odsolování mořské vody na palubě, který
přistál na letišti Pôle Caraïbes ve francouzském
zámořském departementu Guadeloupe.
Poslední etapa přepravy proběhla po moři na
nákladním člunu, který dopravil cenný náklad
z Pointe-à-Pitre na Svatý Martin. Tato operace
představovala pro týmy Nadace skutečnou
výzvu, protože jejich úkolem bylo zajistit
vykládku, instalaci a zprovoznění zařízení, které
bylo životně důležité pro částečnou obnovu
zásobování místního obyvatelstva pitnou vodou.
Středa 20. září: Na místo dorazil další tým
Nadace Veolia, aby podpořil kolegy na Svatém
Martinu a pomohl jim řešit problémy související
s rozvody a distribucí vody. Ve spolupráci
s francouzským Červeným křížem nainstalovali
jedenáct nouzových zdrojů vody (nádrže
napojené na rozvodnou síť a rampy na distribuci
vody), postupně vyhledávali úniky a prováděli
následné opravy potrubí. Souběžně probíhala
námořní přeprava vodních cisteren a technického
materiálu pro potřeby týmů, které pracovaly na
opravách a opětovném zprovoznění poškozených
zařízení a infrastruktur.
Neděle 24. září: Zprovoznění mobilní

jednotky na odsolování mořské vody, která běží
na maximální provozní kapacitu a vyrábí 600 m
pitné vody denně (zpoždění ve zprovoznění této
mobilní jednotky bylo způsobeno průchodem
hurikánu Maria).

Čtvrtek 28. září: 65 % obyvatel ostrova má
opět přístup k pitné vodě a všechny zprovozněné
odsolovací jednotky (včetně mobilní jednotky
na odsolování mořské vody) vyrábějí celkem více
než 3‚5 milionu litrů pitné vody denně.
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Interview

s Nicolasem de Saint Martin,
který působí ve funkci ředitele pro sledování a monitoring francouzských
zámořských departementů v útvaru generálního tajemníka Veolie Eau Francie
a byl členem krizového týmu Veolie, jenž byl zřízen v sídle skupiny Veolia
již v předvečer očekávaného průchodu hurikánu Irma.
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Jaké dojmy a pocity přetrvávají
s měsíčním odstupem?

V mé mysli přetrvává obraz závažné krizové situace, protože hurikán zpustošil dva ostrovy, které
neměly dostatek prostředků, aby mohly tomuto
typu katastrofy účinně čelit. Odlehlá zeměpisná
poloha ostrovů, která ztížila nouzová opatření
a komunikaci. Neexistence zdrojů sladké vody na
obou ostrovech, jež znemožnila využití klasických
mobilních jednotek na čištění vody a vyžádala si
nutnost nasazení jednotek na výrobu pitné vody
z mořského zdroje. Stále před sebou vidím zaměstnance Veolie působící na ostrovech a jejich rodiny,
které bezprostředně zasáhl hurikán Irma a jeho
následky… Lidi pracující se 100% nasazením, kteří
sice byli v šoku, ale přitom byli schopní zmobilizovat své síly a pracovat 20 hodin denně! K tomu všemu se přidaly problémy s bezpečností a krádeže
zařízení a dodaného materiálu, ať již to byly generátory, chlór či jiné potřebné věci, což nás přinutilo
požádat o pomoc ozbrojené vojenské složky,
abychom zajistili bezpečnost našich provozoven.
V tomto chaosu se však přece jen našly dva příznivé faktory: nízký počet místního obyvatelstva
a vysoká koncentrace osídlení (na obou ostrovech
žilo v době průchodu hurikánu 50 000 obyvatel)
a okamžitá mobilizace krizových týmů.

Jak funguje krizový tým?

V reakci na očekávaný průchod hurikánu jsme
5. září vytvořili klasický pohotovostní tým. Od
6. září jsme postupně zmobilizovali veškeré odborné kompetence potřebné pro odstraňování
následků pustošivé tropické bouře. Do této akce
se zapojili pracovníci Nadace Veolia, odborníci na
krizové řízení vodohospodářských aktivit z Veolie
Francie, útvary ředitelství operací, komunikace,
lidských zdrojů, BOZP, řízení rizik a pojistných událostí a zaměstnanci dceřiných společností Veolie
působící v této lokalitě. Počínaje tímto dnem se

konala pravidelná každodenní zasedání krizového
týmu, který rozhodoval o nejvhodnějších opatřeních. V návaznosti na předběžné posouzení potřeb
jsme identifikovali potenciální problémy a nejlepší
možnosti jejich řešení. Krizový tým je podle mne
jedinečný kolektiv, kde dochází k plynulé výměně
informací, kde jsou stanoveny priority přijímaných
opatření… Všichni členové krizového týmu pracují
s plným nasazením a veškerá energie je nasměrována k jedinému cíli – reagovat na naléhavé
potřeby v souvislosti s bezprostřední krizovou
situací a zajistit co nejrychlejší návrat k normálnímu stavu.

Jaké je vaše úloha v této mimořádné
situaci?

Naším úkolem je pomoci postiženému obyvatelstvu zvládnout prvotní šok. To zahrnuje především zorganizování psychologické a posttraumatické pomoci postiženým, zajištění potřebných
repatriací a nutné materiální pomoci, informovanosti veškerého obyvatelstva, vytvoření důvěryhodných a naprosto transparentních vztahů
s krizovými týmy všech zmobilizovaných subjektů
a zúčastněných stran a nastolení strukturovaného
rozhodovacího procesu. Stručně řečeno, naší povinností je zefektivnit vztahy mezi všemi zainteresovanými stranami a usnadnit práci pracovníkům
operativy, kteří působí přímo v terénu. V konečném důsledku se jedná o soustředění podpůrných
funkcí ve službách operativců. Nakonec musím
říci, že toto období bylo nejenom náročné a vyčerpávající, ale i velmi intenzivní. Naši zaměstnanci
se spontánně přidali k dobrovolníkům z Nadace
Veolia, aby dali své odborné kompetence do služeb podniku. V takovýchto extrémních situacích
se naplno projeví „genetická výbava“ skupiny
Veolia a její základní hodnoty, na něž můžeme být
oprávněně hrdí…
(Interview z počátku října 2017)

„Místní zaměstnanci Veolie, kteří
ačkoliv byli v šoku, protože byli
sami postižení následky hurikánu
Irma, dokázali zmobilizovat své síly
a pracovat 20 hodin denně!“
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vody, zásobování pitnou vodou,
čištění odpadních vod a obnovu
vodohospodářských sítí, kteří
úzce spolupracují s orgány státní
správy, s místními samosprávami
a s dalšími operátory, jako je například EDF, kteří na ostrově působí.

Dlouhodobé
krizové řízení

Dobrovolníci z Nadace Veolia
začali nejprve pracovat na zprovoznění mobilní jednotky na odsolování mořské vody, která sem
byla dopravena z Madridu (viz text
v rámečku na str. 25). Mezitím byla
nemocnice v Marigotu, což je hlavní a nejvýznamnější město zámořského společenství Saint-Martin
ležící v západní části ostrova Svatý
Martin, v prvních dnech po úderu
hurikánu Irma zásobována z rezerv vytvořených před předpokládaným průchodem ničivé tropické bouře. Dalším prozatímním
krizovým řešením byla realizace
dvanácti zdrojů vody, které nainstaloval francouzský Červený kříž

Hlavní údaje
pro ostrov
Svatý Martin
Obnovení 100 % výroby vody
v porovnání s obdobím před
průchodem hurikánu Irma
(začátek listopadu 2017)
Zajištění dodávek pitné vody
pro 81 % domácností
(začátek listopadu 2017)

ve spolupráci s týmy dobrovolníků
z Nadace Veolia. Tato voda splňující hygienické limity „užitkové
vody“ byla vhodná pro zajištění
hygienických potřeb, ale v první
etapě nemohla nahradit kvalitní
balenou vodu určenou k pití. „Ještě
stále se potýkáme s krizovou situací,“ řekl na počátku října Nicolas
de Saint Martin, ředitel pověřený
dohledem nad francouzskými zá-

mořskými departementy, který je
přímo podřízený útvaru generálního tajemníka Veolie Eau Francie
(viz článek na protější straně).
Krizový tým Veolie ve spolupráci
s místními zaměstnanci pokračuje
v plnění svých každodenních úko-

lů, jako je sdílení informací, společné rozhodování, informování
o potřebách apod., a to 24 hodin
denně včetně víkendů!
Díky postupné obnově výroby
vody se život pomalu vrací do běžných kolejí. Před Veolií nyní stojí

náročný úkol, jehož realizace potrvá několik měsíců, a to postupné
připojení všech městských čtvrtí
k vodovodním řadům. Veolia souběžně pracuje s obrovským nasazením na opětovném zprovoznění
služeb souvisejících s odpadními

vodami, přičemž se přednostně
zaměřila na vyčištění kanalizací,
aby se zabránilo hromadění odpadních vod v potrubí a souvisejícím zdravotním a hygienickým
rizikům. Po závodě s časem začíná
běh na dlouhou trať… n

Zorganizování sbírky

Zareagovali jsme na požadavek mnoha zaměstnanců Veolie, kteří chtějí prokázat svoji solidaritu s obyvatelstvem v postižené oblasti, a proto
Nadace Veolia zřídila zvláštní účet „Konto Irma“. Na každé euro, kterým zaměstnanci Veolie podpoří tuto sbírku, přispěje Nadace dalším
eurem ze svých prostředků, neboť po krizové situaci bude následovat dlouhé období několika měsíců, během nichž si naléhavá situace
vyžádá průběžnou realizaci oprav, následných zásahů a opatření. „Veškeré prostředky půjdou na financování krizových programů a programů
solidarity a následné obnovy, které podporuje Nadace Veolia,“ říká Thierry Vandevelde.
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Demokratická
republika
24/25

Kongo

Program na vymýcení cholery
Přístup, jehož základem je zapojení
několika zúčastněných stran
Cholera, která bývá nesprávně

označována jako nemoc špinavých rukou,
je spíše nemocí špinavé vody. Nejzávažnější
epidemie cholery totiž vznikají v oblastech
s nedostatečným přístupem k čisté vodě
a s nedostatečnou hygienou. Ostatně, jak
řekl již dávno Louis Pasteur: „90 % nemocí
má původ ve vodě, kterou pijeme.“ Očkovací
látky sice existují, ale zatím nejsou příliš
účinné, což zvláště platí pro děti do 5 let,
a očkování navíc není příliš rozšířené.

Je nutno
řešit příčiny
Thierry Vandevelde, generální zmocněnec
Nadace Veolia, je toho názoru, že
„základem skutečného a udržitelného
řešení epidemií cholery a dalších nemocí
způsobených kvalitou vody je zajištění
širšího přístupu k čisté, zdravotně
nezávadné vodě, sanaci a hygieně. Na

•••
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Nadace Veolia podporuje od roku 2007
Demokratickou republiku Kongo v jejím boji
proti choleře. K dnešnímu dni je DR Kongo
jedinou africkou zemí, jež má národní
strategii pro vymýcení této choroby, přičemž
realizace programu klade důraz na přístup
ke kvalitní vodě. Do této státní politiky jsou
zapojena tři konžská ministerstva, nevládní
organizace, dárci finančních prostředků
a partneři ze soukromého sektoru. Avšak
boj za vymýcení cholery ještě zdaleka není
u konce.

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Vymýcení cholery

> Zavedení a realizace národního
plánu vymýcení cholery v
Demokratické republice Kongo

> Prosazování a posilování mezinárodní partnerské spolupráce:
identifikace příčin šíření cholery a modernizace vodárenských,
kanalizačních a čistírenských infrastruktur ve městech Kalemie a Uvira
na východě DR Kongo, kde probíhá realizace pilotních projektů.
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••• tento hygienický přístup má vysoce

pozitivní vliv především pokrok dosažený
v oblasti epidemiologieⁱ, který umožňuje
identifikovat ohniska šíření těchto
epidemií, tj. zdrojové oblasti (nebo oblasti
zvýšeného výskytu nákazy). Máme tak
možnost řešení lépe zacílit a zefektivnit
tak, že své úsilí soustředíme pouze
na několik cílových oblastí a budeme
prosazovat víceodvětvový přístup (targeted
and multi-sectoral approach). Proto DR
Kongo přišla s koncepcí plánu, do něhož
se již od počátku zapojilo ministerstvo
zdravotnictví, ministerstvo financí,
ministerstvo plánování a Státní správa
pro distribuci vody REGIDESO (Régie de
distribution d’eau).“ Nadace Veolia od roku
2007 podporuje vyhodnocovací proces,
jehož cílem je pochopení mechanismů
šíření cholery a dalších nemocí
způsobených kvalitou vody. Tyto postupy
vycházejí z výsledků vědeckého výzkumu,
v jehož čele stojí epidemiolog Didier
Bompangue. Výsledky zveřejněné v roce
2009 uvádějí spojitost mezi výskytem
cholery a nedostatečným přístupem
k pitné vodě. Rovněž identifikují osm
stálých ohnisek cholery na východě DR
Kongo. Na základě těchto poznatků vyhlásil
konžský stát v roce 2010 Víceodvětvový
strategický plán pro vymýcení cholery
a boj proti průjmovým onemocněním (Plan
multisectoriel stratégique d’élimination
du choléra et de lutte contre les maladies
diarrhéiques, PMSEC-MD), jehož rámec
tvoří „magický čtverec“, to znamená úzké
partnerství se čtyřmi zainteresovanými
stranami, kterými jsou již zmíněná konžská
ministerstva, místní nevládní organizace,
odborníci na problematiku komunálních
vodohospodářských a energetických
infrastruktur a mezinárodní dárci.
S použitím stanovené metodiky bylo
schváleno osm velkých regionů pro
přesnější vymezení třiceti zdravotních
zón pod zvýšeným ohledem s cílem
specifikovat a následně zavést preventivní
opatření a vhodnou strategii umožňující
čelit epidemiím cholery. Všechny tyto zóny
se nacházejí na východě země v jezerních
lokalitách, kde jsou příznivé podmínky pro
rozvoj bakterií cholery.
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Je nutno pochopit,
abychom mohli
jednat
Doktora Didiera Bompangue, který stál
u zrodu tohoto prvního programu, mezitím
jmenoval ministr zdravotnictví do funkce
koordinátora Národního programu pro
vymýcení cholery a boj proti průjmovým
onemocněním (Programme national
d’élimination du choléra et de lutte contre
les maladies diarrhéiques, PNECHOL-MD).
Doktor Bompangue s vděčností vzpomíná
„na vstřícnost doktora Vandevelde, který měl
odvahu dát zelenou mému přístupu a také
přístupu, který prosazovali moji kolegové
epidemiologové z univerzity v Besançonu
v době, kdy prakticky nikdo nechápal, na
čem pracujeme“. V období od července 2005
do března 2009 bylo ve spolupráci s Nadací
Veolia zorganizováno osm misí. S podporou
ministerstva „jsme trpělivě budovali systém
epidemiologického monitoringu a díky
spolupráci s celou řadou partnerů se nám
podařilo ověřit naše předpoklady přímo
v terénu. Díky společnému úsilí jsme vymezili
prioritní oblasti, na něž jsme zaměřili náš
průzkum. Tento systém umožňuje, abychom
dnes měli databázi, která je každý týden
aktualizovaná,“ říká doktor Bompangue.
Tento monitorovací systém ukazuje,
že obyvatelstvo DR Kongo žijící v okolí
Velkých jezer vykazuje 7‚5krát vyšší riziko
onemocnění touto zákeřnou nemocí. Jako
výmluvný příklad můžeme uvést městské
aglomerace Kalemie a Uvira na břehu jezera
Tanganika, které představují stálá ohniska
cholerové nákazy⁴. Nadace Veolia působící
v těchto dvou konžských městech prosazuje
dvoufázovou strategii. Nejprve je nutno
pochopit mechanismy šíření této choroby.
„V některých lokalitách může být řešením
lepší přístup k vodě, zatímco jinde je třeba
zajistit kvalitnější sanaci a lepší hygienu,“
říká Thibault Constant, který má na starosti
tento projekt v rámci Nadace Veolia. V druhé
etapě jsou zpracovány směrné hygienickovodohospodářské plány, které zajišťují lepší
přístup k vodě a kontrolu epidemií. Tyto
směrné plány jsou společným dílem, na němž
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Cholera v číslech
Čísla jsou alarmující: v roce 2016 hlásilo

38

zemí Světové zdravotnické organizaci
(WHO)

132 121

případů onemocnění cholerou,
přičemž úmrtnost činila

1‚8 %

(zdroj: Weekly Epidemiological Record 2017,
92, 521–536).

Epidemiologové odhadují,
že touto chorobou každoročně
onemocní

4 miliony

obyvatel naší planety,
přičemž

21 000
až

143 000

případů končí smrtí.

Stručná definice cholery
Jedná se o akutní infekční průjmové
onemocnění, které bez léčby může
během několika hodin skončit smrtí.
Způsobuje je požití potravy nebo vody
kontaminované bakterií
Vibrio cholerae (zdroj: WHO).
Bližší informace najdete na webu:
GAAC http://www.choleraalliance.org/fr

Ibrahim Mayaki

Předseda GAAC a výkonný sekretář rozvojové agentury Africké unie Nové partnerství pro rozvoj Afriky
(New Partnership of Africa’s development, NEPAD)

Je nutno prosadit globální strategii boje proti choleře
Světová aliance proti choleře (Global Alliance Against Cholera, GAAC) je mezinárodní poradní platforma, která vznikla v roce 2010
jako reakce na epidemii cholery, která postihla Haiti po ničivém zemětřesení, k němuž došlo 12. ledna 2010. V obavách z návratu
a možného globálního rozměru tohoto onemocnění, které patřilo k největším hrozbám 19. století, se Světová zdravotnická organizace
(WHO) rozhodla opětovně zmobilizovat svoji Globální pracovní skupinu pro kontrolu cholery (GTFCC), na jejíchž aktivitách se
pravidelně podílejí i experti z GAAC. Ibrahim Mayaki, který působí ve funkci předsedy Světové aliance proti choleře, nám vysvětlil
strategii této organizace.
Co bylo důvodem vzniku této
mezinárodní aliance proti choleře?

s Panamerickou zdravotnickou organizací,
konkrétně pak s její koordinační agenturou
pro zlepšení zdravotních podmínek v Jižní
Americe.

Do doby jejího založení neexistovala
žádná platforma sdružující státní
a soukromý sektor, akademickou obec
a nadace, které se věnují problematice
cholery. Jedinečnost GAAC tkví v tom,
že sdružuje několik zúčastněných
stran, v jejichž řadách působí uznávané
osobnosti, za něž mluví kvalita jejich
práce, což je zárukou optimálního
zviditelnění Aliance v očích významných
mezinárodních institucí. Aliance se
nezabývá operativou, nýbrž zpracováním
metodiky boje proti choleře.

Čím přispívá GAAC a její terénní
aktivity spojené se sanací a hygienou
k rozvoji Afriky?

Ve spolupráci se všemi zainteresovanými
stranami reagujeme nejenom na krizové
situace, ale věnujeme se i prevenci
a zasazujeme se o rozvoj. Naše aktivity
jsou tak zdrojem informací pro panafrickou
rozvojovou agenturu NEPAD (Nové
partnerství pro rozvoj Afriky) a pomáhají jí
definovat vzdělávací a osvětové programy.
Je to cenná podpora pro zřizování středisek
excelence v nejrůznějších oborech
vodohospodářství, jako je zavlažování
či komunální infrastruktury, v 52 zemích
Afriky, kde působíme.

Existuje rozdíl v přístupu WHO a GAAC
ohledně strategie boje proti choleře?
Spíše bych řekl, že naše strategie se
vzájemně doplňují. Aliance GAAC se
nezabývá operativou, nýbrž zpracovává
metodiku boje proti choleře, zatímco WHO
spoléhá především na očkovací látky, aby
tak reagovala na krizové situace. GAAC
sleduje jiný cíl, a proto podporujeme rozvoj
hygienických zařízení a infrastruktur.

Je to snad důvod, proč je Nadace
Veolia členem výkonné rady Aliance?

Přesně tak. Nadace čerpá z odborných
znalostí a zkušeností Veolie, z jejích
odborností v oblasti správy a zajišťování
základních služeb, jako je vodohospodářství,
nakládání s odpadem a energetika, což
nám pomáhá stanovit metodiku práce
použitelnou v dalších zemích, jako je Čad,
Niger a jiné.

Nabízíte tedy metodiku a programy,
které se již osvědčily v praxi?
Rozhodně ano. Práce, kterou již několik
let odvádí přímo v terénu Nadace Veolia
a všichni epidemiologové působící

v Demokratické republice Kongo, umožnila
pochopení spouštěcích faktorů tohoto
onemocnění, a především pak faktorů
souvisejících s kvalitou vody, jejím čištěním
a hygienou.

Jakým způsobem pracujete?

Díky této platformě, v níž je zastoupeno
několik zainteresovaných stran a jež
je schopná zpracovávat metodiku
použitelnou i v jiných zemích, disponujeme
vysoce efektivním nástrojem a účinnou
argumentací, abychom mohli oslovovat
ostatní subjekty a zainteresované
strany, jako je například Rockefellerova
nebo Hiltonova nadace, a prosazovat
tak využívání synergií. Dále úzce
spolupracujeme nejen s WHO, ale i se
státními úřady, jako jsou ministerstva
zdravotnictví, hygieny apod. či

Jak spolu souvisejí politická stabilita
a udržitelnost řešení?

Je naprosto jasné, že udržitelná řešení
vyžadují politickou stabilitu. Nicméně
práci, kterou jsme za posledních
deset let odvedli v Demokratické
republice Kongo ve spolupráci s řadou
místních a mezinárodních subjektů
a společenství, musíme hodnotit velmi
pozitivně. Postupujeme kupředu bez
ohledu na potíže, s nimiž se potýkáme.
Jako příklad uveďme, že místní
vodohospodářské služby v minulosti
nespolupracovaly se zdravotními
a hygienickými službami. To, že se nám
podařilo je v terénu propojit, umožnilo
vznik partnerství a vybudování silných
vazeb. Tento postup je stejně důležitý
jako kvalitní metodika, pokud chceme
choleru vymýtit jednou provždy.
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epidemiologové, vodohospodářští inženýři
ze Státní správy distribuce vody REGIDESO
a nevládní organizace působící v terénu.
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Nanejvýš aktuální
problém
Po zpracování směrných plánů následuje
budování infrastruktur. Práce již značně
pokročily v Kalemii (355 000 obyvatel⁵), kde
jejich realizace probíhá v rámci partnerské
spolupráce s nevládní organizací Solidarités
International, v Uviře (400 000 obyvatel),
která se nachází v provincii Sud-Kivu, byla
jejich realizace zahájena zcela nedávno za
podpory britské nevládní organizace Oxfam
a konžské Státní správy distribuce vody
REGIDESO. Na realizaci těchto projektů
byl uvolněn grant ve výši 8 milionů eur
z prostředků Francouzské rozvojové agentury,
Evropské unie a Nadace Veolia. V Kalemii již
bylo dosaženo konkrétních výsledků, protože
byl zajištěn lepší přístup ke kvalitní vodě
ve veřejných studnách a v domácnostech.
S tím souvisí zvyšující se počet platících
odběratelů a potažmo i zvýšení schopnosti
samofinancování Státní správy pro distribuci
vody REGIDESO, což je nezbytná podmínka
modernizace a výstavby dalších vodárenských
a kanalizačních infrastruktur a čistíren
odpadních vod. Bez ohledu na již realizované
investice a víceodvětvový charakter
koordinace programu, který probíhá již
deset let pod vedením Národního akčního
výboru pro vodu, hygienu a sanitaci (Comité
national d’action de l’eau, de l’hygiène et
de l’assainissement, CNAEHA), zůstává
cholera nanejvýš aktuálním problémem.
Od počátku roku 2017 do konce srpna
zaznamenala DR Kongo 528 úmrtí na tuto
chorobu v téměř třetině svých 26 provincií.
„Musíme pokračovat v našem společném úsilí
a najít prostředky, které půjdou nejenom na
kolektivní financování výstavby zařízení na
výrobu pitné vody a kanalizačních sítí, ale i na
hygienickou a zdravotní osvětu,“ říká Thierry
Vandevelde. Doktor Bompangue, který se
s jeho slovy plně ztotožňuje, dodává, že „tato
krize ukazuje více než kdy jindy nutnost
odstranit její hlavní strukturální příčiny“.

Aurélie Jeandron

Doktorandka londýnské školy hygieny a tropické medicíny
(London School of Hygiene & Tropical Medicine)
„Vyhodnocování je nedílnou součástí rozvojových projektů.“

„Rozvodné sítě nemohou samy o sobě zaručit kvalitu pitné vody, pokud není její výroba
spolehlivá. To je jeden z hlavních závěrů studie, kterou provedla v roce 2015 London
School of Hygiene & Tropical Medicine v Demokratické republice Kongo. Cílem této
studie bylo zjištění spojitosti mezi výpadky dodávek pitné vody a nárůstem případů
onemocnění cholerou a jinými průjmovými onemocněními. Vědečtí pracovníci
z řad epidemiologů zjistili na základě zpráv předkládaných místními nevládními
organizacemi, že počet hlášených případů onemocnění těmito chorobami se vždy zvýšil
v případě výpadku dodávek elektřiny nebo technické závady na výrobním zařízení či
rozvodech vody. Při každé závadě na systému úpravy vody s jednodenním výpadkem
dodávek pitné vody hlásily tyto zprávy 155% zvýšení počtu nakažených osob nebo osob,
u nichž se očekávalo nakažení některou z těchto nemocí během 12 dnů následujících
po výpadku. Výsledky této studie, kterou financovaly Evropská unie, Francouzská
rozvojová agentura a Nadace Veolia, poslouží jako podpora rozhodovacího procesu,
aby bylo možno zlepšit distribuci pitné vody. Jakmile bude dokončena modernizace
vodárenských infrastruktur, budeme i nadále měřit vliv výpadků a technických
závad na výskyt případů cholery s nadějí, že tato práce pomůže v krátkodobém
časovém horizontu snížit počet případů onemocnění cholerou a jinými průjmovými
onemocněními v Uviře.“

1 – Epidemiologie je vědecká disciplína, která zkoumá četnost a místa výskytu infekčních onemocnění, rizikové faktory a úmrtnost. (Zdroj: Futura Santé).
2 – Didier Bompangue, „Dynamika epidemií cholery v oblasti Velkých afrických jezer: případová studie Demokratické republiky Kongo“, Ekologie,
Životní prostředí. Univerzita ve Franche-Comté, 2009
3 – V rámci 515 základních zdravotních zón, do nichž je rozděleno území Demokratické republiky Kongo. Zdroj: Národní plán rozvoje zdravotnictví
(Plan national de Développement sanitaire, PNDS) pro období 2011–2015
4 – Zdroj: Nadace Veolia, bližší informace najdete na webu: www.fondation.veolia.com
5 – Údaj z roku 2013
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Interview

Martine Le Ménager

Projektový manažer divize Voda a Sanitace Francouzské rozvojové agentury
Čím se zabývá Francouzská rozvojová agentura (AFD)?

Je to francouzská agentura pro bilaterální spolupráci, která působí ve službách rozvoje.
Má nezávislý status a prosazuje francouzskou politiku v oblasti rozvoje prostřednictvím grantů,
které jsou poskytovány vládám, jež požádají o poskytnutí této subvence určené na realizaci
dlouhodobých projektů. Pokud jde o Demokratickou republiku Kongo, tyto prostředky přidělují
ministerstva, do jejichž resortu spadá vodní hospodářství zemí, které se nacházejí na jižní polokouli
naší planety. Nerozhodujeme o projektech, ale pomáháme s jejich realizací a v některých případech
se podílíme na pozměňovacích návrzích a připomínkových řízeních, přičemž ctíme zásady dialogu
a vzájemného respektování. Vzhledem k tomu, že se naše Agentura snaží reagovat především
na poptávku na místní úrovni, naše finanční podpora vychází z pevně stanoveného intervenčního rámce.

Vaše Agentura se podílí na financování projektu zkvalitnění sanitační a hygienické
infrastruktury v Uviře, která se nachází v konžské provincii
Sud-Kivu. Jaké jsou důvody vaší intervence?

Věděli jsme, že se Nadace Veolia intenzivně podílí na výzkumu dynamiky šíření cholery v oblasti
Velkých jezer. Rovněž nám bylo známo, že poskytla účinnou podporu Státní správě pro distribuci vody
(REGIDESO) DR Kongo, a zvláště pak jejímu ředitelství pro provincii Sud-Kivu, při přípravě projektu
obnovy vodohospodářských infrastruktur v Uviře. Měli jsme tak jistotu specifikovanou v dohodě
stran, že Nadace Veolia bude průběžně kontrolovat realizaci projektu a současně zajistí dohled nad
udržováním zmodernizovaných infrastruktur v dobrém technickém stavu. Součástí tohoto projektu je
mimo jiné i zapojení obcí a místních společenství. Myšlenka spočívá v tom, že odběratelé, kteří ostatně
za vodu platí velmi nízkou cenu, sami zajistí náležité využívání přípojek a odběrných míst. Součástí
tohoto projektu jsou rovněž „dopadové studie“ (viz text v rámečku na str. 30). Všechny tyto jmenované
aspekty nám umožní získání zkušeností a hlavně vyhodnocování efektivity projektu v čase.

Kdo je příjemcem vašeho grantu na tento projekt?

Finanční prostředky přidělujeme vládě, která je následně převede na REGIDESO. Rozhodnutí o financování
bylo přijato v roce 2012, kdy bylo schváleno uvolnění částky 6 milionů z finančních zdrojů Francouzské
rozvojové agentury. Rovněž se nám podařilo přesvědčit Evropskou unii k finančnímu příspěvku ve výši
2‚5 milionu eur.
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Sicié

30/31

Francie

Umělé útesy
pro revitalizaci
mořského prostředí

Cílem projektu Remora* je podpora obnovy mořské biologické
rozmanitosti v místech, kde kvůli znečištění zanikla. Pilotní operace
ekologické obnovy mořského prostředí přinesla slibné výsledky.
*Remora: Ekologická revitalizace oceánů prostřednictvím umělých útesů (Restauration écologique en milieu océanique par récifs artificiels)

Příroda občas

potřebuje
naši pomoc, což zvláště platí tam, kde byla
poškozena člověkem. Podpora opětovného
nastolení biodiverzity, tak zní cíl projektu
Remora, jehož realizace byla zahájena
v roce 2011 za účasti několika partnerů,
mezi nimiž figuruje i Nadace Veolia,
vodohospodářská agentura Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse a Oceánografický
institut Paula Ricarda (Institut
océanographique Paul Ricard, IOPR).
PL ANETA Zima 2018

První výsledky jsou více než povzbudivé.
V porovnání se stavem v 90. letech 20. století
došlo k neuvěřitelnému zlepšení kvality
pobřežních vod. V té době byly komunální
odpadní vody vypouštěny bez jakékoliv
předběžné úpravy přímo do moře, což mělo
dalekosáhlý dopad na životní prostředí.
Zprovoznění zařízení na čištění odpadních
vod umožnilo značně omezit znečišťování
mořského prostředí a obnovit uspokojivou
kvalitu vody. Nicméně mořské prostředí bylo

zničeno, řasy, ryby a korýši uhynuli. Tento
stav dal vzniknout myšlence obnovy biotopu,
kde budou příznivé podmínky pro oživení
biologické rozmanitosti.

Umělé útesy
Dějištěm experimentu byl jihofrancouzský
mys Sicié, který se nachází v toulouské rejdě
(departement Var). V této lokalitě je velmi

•••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Úspěšná ekologická obnova
v minulosti znečištěných oblastí

> Návrat fauny a flóry do oblastí, kde zmizel život
v důsledku znečištění.

> Ponoření umělých útesů, které slouží jako
stanoviště, líheň rybího potěru a zásobárna potravy
pro plůdky a mladé ryby.
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kvalitní voda díky čistírně odpadních vod
Amphitria, kterou provozuje Veolia. V únoru
2015 zde byly v hloubce 15 metrů uloženy dva
umělé útesy. Jeden útes byl spuštěn nedaleko
místa, kde jsou předběžně upravené vody
vypouštěny do moře, a druhý o něco dále,
aby bylo možno porovnat změny. Tyto lehké
konstrukce, jejichž ponoření téměř nic nestojí,
tvoří pruty ze skelného vlákna a epoxidové
pryskyřice, které jsou upevněny na betonových
blocích. Tyto uměle vytvořené útesy slouží jako
stanoviště, zásobárna potravy a dokonce jako
„školka“ pro nejrozmanitější živočišné druhy,
které zde nalézají útočiště.
Výsledky zjištěné o dva roky později naprosto
předčily očekávání. „Reakce mořského
prostředí nám přichystala opravdu příjemné
překvapení. Došlo k obnově životního cyklu
živočišných druhů a někteří živočichové
(chobotnice, sépie, korýši a ryby) se na
těchto umělých útesech dokonce začali
rozmnožovat,“ říká Pierre Boissery, který
má na starosti vyhodnocování stavu
mořské vody a pobřeží Středozemního
moře ve vodohospodářské agentuře Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. „To
je potvrzením, že kvalita vody již není
překážkou obnovení biodiverzity.“

Obnova
ve čtyřech etapách
Tento postup je možno uplatnit i jinde pod
podmínkou, že budou dodrženy všechny
čtyři etapy potřebné pro zdárnou obnovu
biotopu. Nejprve je třeba vyčlenit lokality se
zachovanou biodiverzitou a následně je nutno
zlepšit proces úpravy a čištění odpadních
vod, aby se zvýšila kvalita vody vypouštěné
do moře. Další podmínkou je zavedení
integrovaného řízení, v němž se všechny
zúčastněné články (jako jsou například hotely,
technické služby, majitelé a provozovatelé
rekreačních lodí, zemědělci aj.) spolupodílejí
na omezení dopadů svých aktivit na mořské
prostředí. Ekologická revitalizace mořského
prostředí může být provedena až po realizaci
výše uvedených opatření. „Moře je hodná
holka, která hodně snese, pokud jí ovšem
nebudeme škodit,“ zdůrazňuje Patricia Ricard,
prezidentka IOPR (viz článek na protější straně).
Projekt Remora se tedy plně osvědčil a to je
jen začátek! Veolia totiž nedávno vyhrála
výběrové řízení na rozsáhlou ekologickou
revitalizaci lokality nedaleko města Cassis
PL ANETA Zima 2018

Ekologická revitalizace

Projekt Remora, jehož realizace započala v dubnu 2015, spočíval v ponoření dvou naprosto
stejných umělých útesů o velikosti 360 m do hloubky 15 metrů na širém moři nedaleko
Toulonu. Každý útes tvořilo 18 modulů různých tvarů (typu „živý plot“, „týpí“ a „válec“), které
byly záměrně uspořádány tak, aby umožnily vyhodnocení technické a provozní proveditelnosti
revitalizace mořského prostředí. První útes byl umístěn do místa bezprostředního vlivu
60 000 m3 zpracovaných odpadních vod bohatých na organickou hmotu a tedy živiny pro
mořskou faunu, které každý den vypouští do moře čistírna odpadních vod Amphitria. Druhý
útes byl umístěn u mysu Cap Vieux mimo proudění vod z ČOV, aby bylo možno porovnat vliv
umělých útesů na návrat a rozvoj fauny a flóry. K dnešnímu dni vstoupil projekt Remora do
aktivní fáze vědeckého monitorování, které potrvá pět let.
První výsledky vědeckého pozorování, které započalo na jaře 2016, jsou velmi povzbudivé,
protože bylo zjištěno zlepšení stavu biotopu. Zdá se, že jednotlivé moduly přitahují mnoho
ryb, korýšů a ostnokožců (mořských hvězdic, ježovek, sumýšů aj.), a zvláště pak průkopnické
druhy řas, jako jsou například korálotvorné řasy, které v některých místech dorůstají do délky
více než 10 centimetrů. Tyto řasy jsou první známkou kolonizace syntetických vláken mořskými
organismy. Program se rovněž zaměřil na vyhodnocování okolí těchto dvou umělých útesů,
zvláště pak sousedícího ekosystému posidonie mořské, která vytváří podmořské trávníky a má
vzácnou schopnost vázat a ukládat uhlík v podmořských sedimentech.
Tento společný projekt, který probíhá pod vedením útvaru Pôle Mer Méditerranée
Středomořského oceánografického institutu (MIO) a je spolufinancován vodohospodářskou
agenturou Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a Nadací Veolia, se rovněž opírá o odborné
kompetence expertů na mořské prostředí a úpravu a čištění vody. Do projektu se tak zapojila
společnost DBS, která umělé útesy vyprojektovala a vyrobila, projektová kancelář ERAMM
zaměřená na mořské prostředí, Oceánografický institut Paula Ricarda (IOPR), místní podnik
IXSurvey specializovaný na výstavbu vodních děl a Veolia, která provozuje ČOV Amphitria.

v departementu Bouches-du-Rhône.
„Budou použity jiné technologie, ale logika
zůstane stejná: cílem je revitalizace biotopu za
účelem obnovení původních stavů živočišných
druhů,“ říká Emmanuel Plessis, ředitel rozvoje
Veolie pro region Provence. „Přecházíme ze
stadia výzkumu a vývoje do etapy uplatňování
výsledků naší práce v širším měřítku, přičemž
do tohoto procesu se zapojí i místní rybáři.“

Obecně řečeno, Veolia bude v celosvětovém
měřítku nabízet projekty na úpravu a čištění
odpadních vod, jejichž součástí bude od
nynějška i nabídka ekologické revitalizace
příslušné lokality. „Ve Francii byl přijat zákon
z 8. srpna 2016 o obnovení biologické diverzity,
přírody a krajiny, který skýtá značný potenciál
pro uplatnění našich oborů činnosti,“ říká
závěrem Emmanuel Plessis. n

Oceánografický institut Paula Ricarda
jako klíčový partner projektu
Projekt Remora je plně v souladu s historickým posláním Oceánografického institutu Paula
Ricarda (IOPR), který se věnuje výzkumu a ochraně moří. IOPR nejprve bojoval za zlepšení kvality
vod. „Před čtyřiceti lety neexistovaly čistírny odpadních vod, které se vypouštěly přímo do moře,“
vzpomíná prezidentka institutu Patricia Ricard. Poté bylo zcela logické, že se IOPR zaměřil na
otázku obnovy biodiverzity. „Náš institut přispěl svými odbornými kompetencemi v oblasti biologie a znalostmi přírody a biotopů žijících v hlubinách moře. Nadace Veolia, která je iniciátorem
projektu, pomohla ve spolupráci s vodohospodářskou agenturou Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse s jeho financováním. Byla to nádherná mezioborová práce, jejíž součástí bylo nasazení
odborných kompetencí v oblasti mikrobiologie, mořské biologie, inženýrství a chemie.“ Výsledky
jsou zcela zřejmé. Zatímco ve vodách kolem ostrova Port-Cros žili v roce 1963 pouze 4 kanicové,
dnes zde plave na 700 jedinců tohoto druhu ostnoploutvé ryby. „Poškození životního prostředí
tedy není definitivní a jeho obnova je možná!“ říká s neskrývaným nadšením Patricia Ricard.

Interview

Pierre Boissery,

Pracovník vodohospodářské
agentury Agence de l’eau
Rhône-MéditerranéeCorse, který je pověřený
vyhodnocováním stavu vod
a pobřeží Středozemního moře

Co stálo u zrodu projektu
Remora?

VĚDECKOVÝZKUMNÝ PROJEKT REMORA
V ČÍSLECH
2 umělé útesy ponořené po dobu 5 let
2 kampaně ročně: na konci zimy z důvodu odolnosti

a pevnosti použitých materiálů; na jaře a na podzim za
účelem monitorování ryb a sledování zachycené biomasy.

První výsledky kampaní, které proběhly v letech
2015 a 2016:
• Kvalita vody již není omezujícím faktorem při obnově
ekologických funkcí.
• V písečném prostředí, odkud zmizela posidonie mořská,
se opět začaly vyskytovat živočišné druhy a planě rostoucí
rostlinstvo, které je specifické pro mělké pobřežní vody
a zachytilo se na umělých útesech.

Položili jsme si otázku, zda
jsme v lokalitě, kde funguje
výkonná čistírna odpadních
vod, schopni obnovit ekologické funkce a vrátit je do
stavu před znečištěním. Chtěli
jsme si potvrdit předpoklad,
podle něhož kvalita vody není
důvod, který brání obnově
biodiverzity.
Naše agentura pro vodní hospodářství stanovila cíle a zpracovala koncepci a následně
zorganizovala jednání zúčastněných stran u kulatého stolu.
Poté jsme společně specifikovali operace a zajistili jejich
financování. Tento inovativní
projekt si vyžádal několik
typů partnerství a spolupráci
mezi veřejným a soukromým
sektorem a je do něj zapojena
například Nadace Veolia, Pôle
Méditerranée MIO, Toulonská
univerzita, Oceánografický
institut Paula Ricarda, francouzský výzkumný institut
IFREMER a řada dalších.

Jaká je bilance projektu?

Revitalizace mysu Sicié je o
to příkladnější počin, protože
ekologická obnova není v žádném případě povinná. Tato
operace dokládá vůli partnerů
udělat pro přírodu víc, než
nařizuje legislativa.

Bližší informace najdete na:
> www.fondation.veolia.com
> www.institut-paul-ricard.

org/?Reconquete-d-un-milieu-degrade
> www.polemermediterranee.com/LePole-Mer-Mediterranee/Actualites/News/
Essai-pilote-de-restauration-ecologiqueen-milieu-marin-cotier-degrade-tel-est-lobjectif-du-projet-Remora
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Sahel je vysoce ohrožený krajinný typ
na jižním okraji Sahary. V důsledku
katastrofálního sucha a zhoršujících
se přírodních podmínek se toto
venkovské prostředí obývané převážně
nomády a pastevci dobytka žijícími ve
velké chudobě postupně mění v poušť,
přičemž proces dezertifikace trvá již
celou řadu let. Proto byl vypracován
dlouhodobý plán na oživení místní
vegetace, který nese název Velká
zelená zeď. U zrodu tohoto rozsáhlého
programu stojí jedenáct afrických
států, které se podílejí na opětovném
zalesnění místních stepí a savan. Lesy
a křoviny by měly vytvořit souvislý
vegetační pás o délce více než

7 600 km spojující Dakar a Džibuti,
tvořený vícero rostlinnými druhy.
Tento pro některé „šílený“ projekt
byl shledán natolik rozumným, že
se jím začala zabývat skupina vědců
z Mezinárodního střediska pro
interdisciplinární výzkum interakcí
člověka s prostředím OHMI Téssékéré*
za podpory Nadace Veolia. S výsadbou
vegetace se začalo v roce 2008 na
severu Senegalu, kde se nachází pilotní
region. Botanici, antropologové,
geografové a lékaři vyhodnocují vliv
zalesňování na životní prostředí,
místní ekonomiku a zdravotní stav
populace. Úsilí o oživení senegalské
stepi přináší první výsledky v podobě

* Středisko pro výzkum interakcí člověka
s prostředím (OHM) je interdisciplinární
platforma, která zkoumá vliv intenzivní
lidské činnosti na životní prostředí.
Mezinárodní středisko OHMI Téssékéré
pracuje pod vedením francouzského
Národního výzkumného centra (CNRS)
a dakarské univerzity UCAD v součinnosti
s Národní senegalskou agenturou pro
Velkou zelenou zeď.

zlepšení kvality života kmenových
společenství Fulbů. Dokladem jsou
snímky Arnauda Späniho, které
vypovídají o znovuzrození naděje ve
stínu akácií a pouštních datlovníků.

Obnovou vegetace
proti dezertifikaci

GALERIE

Vize budoucnosti: V období dešťů savana nedaleko Velké zelené zdi ožívá. Tento obraz napovídá, jak bude vypadat místní krajina po realizaci projektu, jehož cílem je zdvacetinásobení hustoty sahelské vegetace.
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a divoce žijící zvěře.

V regionu Ferlo na severu Senegalu ožijí v období dešťů mrtvá ramena řek a nížiny, které se přechodně zaplaví vodou a vytvoří jezera, jež jsou zdrojem životadárné tekutiny pro místní obyvatelstvo, stáda dobytka

GALERIE

obyvatelstva a zároveň jsou cenným zdrojem příjmů.

V období sucha přicházejí na řadu vrty, z nichž je čerpána podzemní voda, která rovněž slouží k zavlažování „víceúčelových zahrad“, v nichž místní ženy pěstují ovoce a zeleninu, které obohacují jídelníček místního
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a odolnosti proti suchu. Jeho plody jsou léčivé a je z nich lisován olej používaný v potravinářském a kosmetickém průmyslu, listy jsou cenným zdrojem proteinů.

Pouštní datlovník (Balanites aegyptiaca) má mimořádné vlastnosti. Tento zdroj obživy pro místní obyvatelstvo byl vybrán pro obnovu vegetačního pokryvu díky své přizpůsobivosti místnímu klimatu

GALERIE

Společné úsilí. Tento student dakarské univerzity se stejně jako řada dalších zapojil do programu zalesňování. V roce 2016 bylo osázeno 40 000 ha savany z 80 000 ha celkové plochy senegalského úseku Velké zelené zdi.
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leaking. Experts fear the levee could fail again in another large storm. Hurricane season begins June 1.

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

teprve v roce 2017, Niger již vyvinul značené úsilí v oblasti regenerace půdy, na čemž mají lví podíl místní farmáři. (Zdroje: mediaterre.org, cnn.com)

Velká zelená zeď roste. Vzhledem k rozdílné situaci jednotlivých zemí, které se zapojily do tohoto projetu, jeho realizace postupuje nerovnoměrným tempem. Zatímco Kamerun oficiálně vyhlásil svůj program zalesňování

GALERIE
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Arnaud Späni je tichý,
nenápadný pozorovatel,
který se zaměřuje na detaily
a autenticitu sdělení. Tento
přístup vyzařuje i z jeho
snímků a zvláště pak z jeho
fotografií pořízených
v Africe, kterou důvěrně
zná. Protože byl pověřen
realizací fotoreportáže,
jejímž tématem je Velká
zelená zeď, zaměřil se na
zdokumentování prvotních
fází, které jsou předpokladem
realizace tohoto jedinečného
projektu na území Senegalu.

Arnaud Späni,
intimní výpověď
V oblasti Ferlo pobýval hned
několikrát, aby zachytil
pomalé tempo kampaní
výsadby vegetace, počínaje
přípravou osiva a výsadbou
v období dešťů konče. „Měl
jsem štěstí, že jsem mohl
sledovat vědecký výzkum
i činnost senegalské armády,
která měla na starosti
ostrahu osázených pozemků,“
vysvětluje Arnaud. V jeho
případě to byla i příležitost
pozorovat běžný život Fulbů,
což je pastevecké etnikum
žijící v celé oblasti afrického
Sahelu, s nímž je velmi
dobře obeznámen. „Zajímalo
mě sociální uspořádání a

rodinný život fulbských
komunit a jejich kastovní
systém. To, že tak trochu
mluvím jejich jazykem, mi
umožnilo řadu zajímavých
setkání.“ Arnaudovi se
podařilo zachytit intimní
výpověď ilustrující životní
styl těchto pasteveckých
kmenů. Jeho snímky rovněž
dokládají nečekanou
životaschopnost prostředí,
v němž Fulbové žijí. Arnaud je
toho názoru, že v této oblasti
s polosuchým typem klimatu
„stačí trocha vody a kousek
stínu, aby příroda znovu
ožila“.

v Senegalu mohou posloužit jako reference pro realizaci programu zalesňování v ostatních zemích, které jsou do tohoto projektu zapojeny.

Arnaud Späni se narodil
v Bangui (Středoafrická
republika) a vyrůstal na
africkém kontinentě.
Z této životně důležité
zkušenosti si odnesl
lásku k cestování a chuť
pomáhat tam, kde
je třeba. Část svého
aktivního života věnoval
realizaci mezinárodních
programů rozvojové
pomoci a výstavbě
vodních elektráren po
celém světě, později se
začal naplno věnovat
dokumentární fotografii
a fotoreportážím. Tento
zvídavý světoběžník se
širokým záběrem, jehož
hledáčku nic neunikne,
dokumentuje stejně
dobře ochranu životního
prostředí, historii letectví,
obnovu přírodního
prostředí i rozmanitost
kultur a národů.

Životopis

Trpělivý běh na dlouhou trať... 75% míra úspěšnosti zakořenění a růstu nově vysázené vegetace dokazuje, že dezertifikace není nezvratný proces. Výsledky práce vědeckých pracovníků OHMI
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Humanitární činnost si vždy kladla
za cíl pomoc v mimořádných
krizových situacích. Krize však
nabývají dlouhodobého charakteru
a mimořádné situace přetrvávají.
Využívání zkušeností, odborných
kompetencí a inovací, kterými

BUDOUCNOST
LIDSTVA SPOČÍVÁ
V PARTNERSTVÍ
disponuje soukromý sektor,
představuje řešení pro významné
humanitární organizace, jež
jsou nuceny řešit stále četnější,
složitější a trvalejší problémy.

Zhoršování přírodního
prostředí a změna klimatu mají na

svědomí zhoršující se sucho a s ním spojené
hladomory a stále ničivější rozsah bouří a záplav.
Rychlá urbanizace a prudce rostoucí počet
obyvatel v řadě rozvojových zemí dramaticky
prohlubují důsledky přírodních katastrof, které
každoročně postihují 211 milionů obyvatel naší
planety. Podle statistiky Úřadu pro koordinaci
humanitárních záležitostí (OCHA)ⁱ tato smutná
bilance představuje pětinásobek počtu
obětí ozbrojených konfliktů, které stále zuří
s neutuchající silou. Tento již tak neblahý stav
ještě prohlubují humanitární krize plynoucí
z neschopnosti některých států zajistit
základní potřeby svého obyvatelstva.
•••
1 – Úřad Sekretariátu OSN sdružující a koordinující
kolektivní úsilí mezinárodního společenství v době
mimořádných situací a humanitárních krizí.
Zima 2018 PL ANETA

OUTFRONT
3 otázky na Alaina Boineta,

zakladatele neziskové organizace
Solidarités International
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Krizové situace
postupně
nabývají
charakter
trvalé krize

Skutečnost je neúprosná: hranice
mezi mimořádnou situací, která postupně nabývá trvalého charakteru,
a podporou rozvoje se stále více
stírá. Humanitární organizace jsou
proto nuceny reagovat na tyto nové
okolnosti, a to nad rámec zajišťování prostředků pro svoji další činnost.
„Naší prioritou je akceschopnost
a schopnost pružně reagovat,“ říká
Michel-Olivier Lacharité, ředitel
útvaru logistiky humanitární organizace Lékaři bez hranic. „Způsoby
pomoci se mění a situace jsou stále
složitější, což vyžaduje více opatření
a řešení technické povahy. Vezměte
si naše nemocnice… Jejich realizace
vyžaduje řešení celé řady technických problémů, jako je potřeba
čištění vody, zpracování odpadů
nebo čištění vzduchu. Tato rostoucí
potřeba nasazení odborných kompetencí se neobejde bez partnerské
spolupráce s organizacemi typu Nadace Veolia.“
Řady tradičních humanitárních organizací, ať již vládních, mezivládních
či nevládních, tak postupně doplňují podniky a nadace, které se věnují
humanitární činnosti. Nadace Veolia spolupracuje s mnoha partnery,
mezi nimiž jmenujme francouzský
Červený kříž, UNICEF, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNCHR), Lékaře bez hranic a Solidarités International (viz rozhovor
na protější stránce). Výroba pitné
vody, zpracování odpadních vod
a nakládání s odpadem, což jsou
hlavní obory činnosti Veolie, tak
představují základní služby, jichž se
obyvatelstvu v krizových oblastech
krutě nedostává. „Krize jsou nyní natolik závažné, že posílení partnerské
spolupráce je nezbytnou podmínPL ANETA Zima 2018

kou, abychom mohli těmto výzvám
účinně čelit. Doby, kdy si každý hrál
na „svém písečku“, pominuly. V krizových situacích musíme spolupracovat, přičemž základem naší práce
musí být menší a pružnější struktury,“ zdůrazňuje Thierry Vandevelde,
generální zmocněnec Nadace Veolia.

Výzvy
související
s urbanizací
a potřebou
odborných
kompetencí

„Nevládní organizace jsou obecně
zaměřené na pomoc obcím a místním společenstvím nebo na zvládání krizových situací ve venkovském
prostředí. Jenomže vzhledem ke
stále rychlejšímu globálnímu procesu urbanizace mají katastrofy
nepoměrně dramatičtější důsledky
v oblastech s vysokou koncentrací
obyvatelstva. Proto je nutno zavádět model partnerství, jež je založené na odborných kompetencích,
což nevládním organizacím umožní
realizaci nových řešení a opatření,
která budou nesrovnatelně ambicióznější než ta, jež by realizovaly samostatně,“ říká Thierry Vandevelde,
který analyzuje současnou situaci.
Jeho slova našla odezvu u Juliena
Templa, který pracuje jako zástupce
Úřadu UNICEF pro krizové programy (EMOPS) v Ženevě. Pro tuto mezivládní instituci představuje Nadace Veolia jednoho z mála „stand-by“
partnerů ze soukromého sektoru,
který je schopný a ochotný okamžitě pomáhat tam, kde je potřeba (viz
rozhovor na str. 51).
Činnost Nadace Veolia se zdaleka
neomezuje na finanční podporu
partnerských organizací, protože
prostřednictvím sponzoringu založeného na odborných kompetencích prosazuje atypický model part-

•••

Partnerství se soukromým sektorem
umožní změnit rozsah naší činnosti
Jaké změny pozorujete po čtyřiceti letech práce v humanitární sféře?
Hodně se hovoří o dlouhodobém charakteru krizových situací. Za
tímto zjištěním stojí vleklé konflikty a jejich důsledky. Vzpomeňte
si na Angolu, kde občanská válka trvala dvacet sedm let!
V Afghánistánu přetrvává válečný stav a Demokratická republika
Kongo je rovněž dějištěm nekončících ozbrojených konfliktů.
V současnosti jsou krize jako třaskavina; i když jsou konflikty
zdánlivě zažehnány, krizové situace mohou ze dne na den přerůst
v ničivé války. Rovněž se mne hluboce dotýkají humanitární
důsledky změny klimatu a nic na tom nemění skutečnost, že oblast
Sahelu odjakživa trpěla velkými suchy. Rovněž lépe chápeme
spojitost mezi krizovou situací, obnovou a rozvojem. OSN
a mezinárodní instituce si začínají uvědomovat důležitost těchto
souvislostí a zohledňují je při hledání východisek z krize.
Mění se v souvislosti se zvyšováním povědomí způsoby intervence?
Nově vznikající podmínky vyžadují jiné způsoby intervence. Postupná
specializace a profesionalizace humanitárních organizací má za
důsledek kvalitnější řešení v globálním měřítku. Diverzifikace
profesí, kterou pozorujeme v rámci humanitárních organizací,
je zjevná. Na počátku do ní byli zapojeni hlavně lékaři, k nimž se
později přidali logistici. Po nich následovali manažeři odpovídající
za určité zeměpisné oblasti, koordinátoři, správci a provozovatelé,
agronomové, vodohospodáři a jiní, což umožňuje zvyšování efektivity
humanitární pomoci. Díky zvyšující se finanční pomoci, která jde na
humanitární účely, se mění i disponibilní prostředky, což ve spolupráci
s ostatními zúčastněnými stranami umožňuje ve větší míře reagovat
na životně důležité potřeby obyvatelstva v postižených oblastech.
V 80. letech 20. století jsme se domnívali, že nedostatek pitné vody
je možno řešit osvětou, například že naučíme obyvatelstvo vodu
před konzumací převařovat. V současné době jsme lépe vybavení,
abychom zajistili zásobování pitnou vodu, zvyšovali povědomí
obyvatelstva o důležitosti hygieny a zajistili provozuschopnost
zařízení, jejichž správou jsou pověřeny místní komunity. Naše znalosti
se zvyšují. Víme, že zdravotně závadná voda zabíjí.
Nevládní organizace upřednostňují víceletá partnerství
s podniky… Je to podle vás správné řešení pro krizové situace?
Humanitární a v širším měřítku i rozvojové agentury uvažují
především v intencích přidané hodnoty, efektivity a inovace,
aby pomáhaly zranitelným skupinám obyvatelstva, které jsou
nejvíce ohroženy. Vytváření partnerství s podniky umožňuje, že
disponujeme odbornostmi, jež odpovídají technické náročnosti
řešení. Díky spolupráci s Nadací Veolia můžeme nejenom nasadit
mobilní jednotky na výrobu pitné vody typu Aquaforce 500, ale
máme k dispozici i zeměměřiče. V Demokratické republice Kongo
pracujeme na řešeních strukturálnějšího charakteru, jejichž účelem
je trvalý boj proti nemocem způsobovaným vodou. Spolupráce se
soukromým sektorem umožňuje technickou a kvalitativní změnu
rozsahu naší pomoci, projekty časově rozvrhnout a zajistit přechod
od krizové situace k etapě obnovy a následně přechod od obnovy
k rozvoji s postupným zapojením jednotlivých aktérů. To je zásadní.

Humanitární činnost
a její financování
Na konci října 2017 vyhlásila OSN
finanční sbírku, protože potřebuje
shromáždit 23‚6 miliard dolarů, které
budou použity na pokrytí potřeb
101‚2 milionů osob (z celkového
počtu 141‚1 milionů obyvatel
z 37 zemí světa, kteří nutně potřebují
humanitární pomoc) postižených
následky ozbrojených konfliktů
a přírodních katastrof. Je to největší
humanitární sbírka, jaká kdy byla
vyhlášena. K dnešnímu dni věnovali
dárci 11‚3 miliard dolarů, které umožní
pokrýt 48 % potřeb. Ještě je třeba
vybrat 12‚3 miliard dolarů…
Potřeba finančních prostředků již několik let neustále roste a částka, kterou
OSN požaduje v roce 2017, představuje
trojnásobek částky, s níž hospodařila
v roce 2011 (7‚9 miliard dolarů).
Zdroj: „Global Humanitarian Overview
2017 – Status Report –
June 2017“, United Nations Office for
the Coordination of Humanitarian
Affairs, www.unocha.org/about-us/
who-we-are

Akční výzkum prochází náročnými zkouškami v terénu
V rámci smlouvy o partnerské spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, kterou uzavřely Nadace Veolia a Lékaři bez hranic, probíhá v jižním Čadu
pilotní projekt dodávek solární energie, jehož účelem je nezávislé a spolehlivé zásobování střediska boje proti malárii v Moïssale elektrickou
energií. V západní Keni, kde Lékaři bez hranic realizují program boje proti HIV a AIDS, Nadace Veolia poskytla mobilní jednotku na čištění vody
Aquaforce 500, která zásobuje zdravotní středisko pitnou vodou. V roce 2016 tito partneři dodali suché kompostovací toalety do uprchlických
táborů v Ugandě a Jižním Súdánu. Ve spolupráci s francouzským Červeným křížem, s nímž Nadaci Veolia pojí dlouholeté partnerství, vyjeli
pracovníci Nadace v dubnu 2017 do uprchlického tábora, který se nachází mezi Arbílem a Mosulem, aby zde proškolili dobrovolníky iráckého
Červeného půlměsíce, jak v naléhavých případech používat zařízení na dodávky vody.
Zima 2018 PL ANETA

OUTFRONT
3 otázky na Juliena Templa,

zástupce Úřadu UNICEF pro krizové programy (EMOPS) v Ženevě
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••• nerství, který ještě není příliš rozší-

řený: „Již od počátku existence naší
Nadace jsme se zaměřili na využívání odborností našich zaměstnanců,“
říká Thierry Vandevelde. „Díky jejich
technickým odbornostem a znalosti
místních poměrů jsme mohli vyvíjet zvýšenou aktivitu v rámci našich
krizových a rozvojových misí. Naše
Nadace koná.“ Nadace Veolia se
totiž opírá o síť dobrovolníků z řad
zaměstnanců působící pod názvem
Veoliaforce, „která možná není tak
početná jako armáda, ale je to jednotka rychlého nasazení, která disponuje odbornými kompetencemi
a cennými zkušenostmi,“ tvrdí generální zmocněnec Nadace.

Potřeba
nových řešení
Nadace Veolia se podílí na zajištění hygienických podmínek po přírodních katastrofách (jako příklad
uveďme její pomoc po průchodu
hurikánu Irma, který zasáhl mimo
jiné i Francouzské Antily, viz článek
na str. 22) a rovněž reaguje na další
potřeby svých partnerů: podílí se
na výzkumných a inovativních projektech souvisejících s činnostmi
skupiny Veolia, jako je energetika,
odpadové hospodářství, čištění a zpracování odpadních vod
a výroba pitné vody (viz text v rámečku). Cílem je otestování zcela
nových technologických procesů
a zařízení v terénních podmínkách
humanitární pomoci. „Zaměřujeme se na oblasti činnosti, kde jsme
schopni poskytovat skutečnou přidanou hodnotu,“ upřesňuje Thierry Vandevelde. „Díky této strategii
jsme světově uznávanými odborníky na určitou problematiku, jako
jsou například nemoci způsobené
špatnou kvalitou vody.“
Partnerství Nadace Veolia s organizací Lékaři bez hranic je názorným příkladem změn, jimiž
v současnosti prochází způsob
práce humanitárních organizací.
PL ANETA Zima 2018

Nadace Veolia se stala významným aktérem v oblasti humanitární pomoci
UNICEF byl pověřen koordinací pomoci týkající se vody, hygieny,
výživy, vzdělávání a ochrany dětí. Z jakého důvodu?
Naše programová působnost ve 120 zemích vyžaduje trvalou přítomnost na místě, a to před vznikem mimořádné situace a v případě
realizace krizového programu během jeho přípravné fáze, v průběhu
realizace i po jeho realizaci. Naše síla tkví v působnosti ve službách
nejchudších vrstev obyvatelstva, protože tak můžeme zajišťovat preventivní opatření i následnou obnovu. Rovněž dbáme na udržitelnost
realizovaných řešení prostřednictvím opatření na zvýšení odolnosti.
Váš cíl je velmi ambiciózní. Jakým způsobem jej realizujete?
Na základě dlouhodobých partnerství, která vznikají s velkým předstihem, protože vytváření krizových partnerství v naléhavých krizových
situacích není dost dobře možné. Nadace Veolia je již deset let významným stand-by partnerem naší organizace. Tento typ partnerství se
soukromým podnikem je v případě UNICEF spíše ojedinělou záležitostí,
protože další organizací, která má statut stand-by partnera, je pouze
výrobce telekomunikačních technologií Ericsson. EMOPS uzavírá partnerství tohoto typu výhradně s organizacemi, které jsou schopny okamžitě pomáhat při humanitárních krizích. Z tohoto důvodu se Nadace
zavázala, že kdykoliv a ihned po vypuknutí krize zmobilizuje svoji síť
dobrovolných pracovníků Veoliaforce. Tito dobrovolníci pomáhali například na Filipínách či na Haiti, kde poskytli potřebnou odbornou pomoc
při zajištění dodávek pitné vody postiženému obyvatelstvu.
Soukromý sektor se stal relativně nedávno součástí humanitárního „ekosystému“ UNICEF. Bude to mít vliv na vaši mezivládní
agenturní kulturu?
Dlužno podotknout, že vlády, nevládní a mezinárodní humanitární organizace jakož i humanitární organizace působící na místní úrovni jsou našimi
přirozenými partnery, protože jsou zapojeny do našeho systému logistických klastrů (v oblasti telekomunikací atd.). V důsledku spolupráce národních výborů UNICEF, jako je například Francouzský výbor pro UNICEF, se
soukromým sektorem pochází třetina našich finančních prostředků právě
z tohoto zdroje, což na počátku vůbec nebyla samozřejmost vzhledem
k tomu, že se naše kultury velmi liší. Řada podniků váhá, zda se má zapojit
do pomoci v krizových situacích. Ze strany Nadace Veolia jsme však cítili
opravdu angažovaný přístup, ochotu investovat, přinášet do humanitární
pomoci skutečnou přidanou hodnotu a podílet se na udržitelném rozvoji
prostřednictvím odborných znalostí a zkušeností v oborech své činnosti
a odborných kompetencí svých zaměstnanců, a to do té míry, že se stala
plnohodnotným aktérem v oblasti humanitární činnosti!
Oba partneři spojili své síly v boji
proti choleře v oblasti Kalémie
v Demokratické republice Kongo
(viz článek na str. 28) či v Ugandě,
kde proběhla instalace a testování
mobilní jednotky na čištění vody
(Aquaforce 500) v uprchlických
táborech. Rok 2015 znamenal významný milník v jejich spolupráci,

protože tito dva partneři zahájili
rozsáhlý společný projekt v oblasti
akčního výzkumu. Nadace Veolia
tak poskytuje Lékařům bez hranic
mobilní jednotky na čištění vody
a logistickou podporu při zpracování odpadů. Rovněž podporuje
pilotní projekty zaměřené na optimalizaci a snížení energetické

stopy, a to především na základě
uplatňování řešení umožňujících
výrobu energií z obnovitelných
zdrojů (viz text v rámečku na
str. 49).

Mise ve
službách
veřejného
zájmu
Nadace Veolia zasahuje všude,
kde je její pomoci potřeba, a to
i v případech, kdy Veolia nepůsobí v zemi, která potřebuje pomoc.
„Pracujeme ve službách veřejného zájmu,“ připomíná Thierry
Vandevelde. „Tímto způsobem
nastolujeme atmosféru skutečné důvěry ve vztazích s našimi
partnery, vládní organizace nevyjímaje. Vědí, že se na nás mohou spolehnout, když je nejhůř.
Tato činnost má vysoce pozitivní
dopad na naše podnikatelské aktivity vzhledem k provázanosti
poskytované pomoci, která úzce
souvisí s obory činnosti Veolie.“
To ostatně potvrzuje závěr, že tradiční způsoby krizové pomoci jsou
překonané, a dle Michela-Oliviera
Lacharité je třeba učinit další krok:
„I když je naším posláním pomoc
v prvních etapách krizové situace, musíme věnovat pozornost
i trvalejším řešením. Partnerství,
jež je kombinací finanční podpory a sponzorství založeného na
odborných kompetencích, nám
umožňuje realizaci inovativního
přístupu v terénu.“ Stejný názor
má i Thierry Vandevelde: Potřebujeme posílit naše řady, zintenzivnit naši činnost a dobře promyslet
strategii organizace naší pomoci.
Technický sponzoring a řešení na
místní úrovni, s nimiž přicházíme,
se ukazují jako velmi účinné. Je to
správný model, jak řešit mimořádné či naléhavé humanitární
situace, který je vhodný i pro rozvojovou pomoc.“ n

Komunita

PAAGERA je
příležitost pro
sdílení našich
odborných
zkušeností
Legendární Angkor, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť, které je zapsáno na seznam
světového dědictví UNESCO, je vážně ohrožen extrémními klimatickými jevy a nadměrným využíváním
vodních zdrojů. Veolia a Interkomunální sdružení pro kanalizace a čistění vody v oblasti Vallée de la
Bièvre (Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la Vallée de la Bièvre, SIAVB) spojily za podpory
Nadace Veolia své síly a odborné zkušenosti v rámci projektu PAAGERAⁱ, jehož cílem je zlepšení správy
a řízení vodního systému, na němž se tento komplex nachází.

Angkor a jeho vodní systém,
světové dědictví v ohrožení

K

ambodžská džungle ukrývá bývalé
hlavní město Khmerské říše, které
leží na složitém systému kanálů a
vodních nádrží, jež postupem času
přestaly plnit svoji úlohu. V důsledku
povodní v roce 2009 a 2011 došlo k ohrožení tohoto
vodního systému. Od roku 2013 vyvíjí místní orgán
pověřený ochranou Angkoru (APSARA) úsilí na
obnovu tohoto prostředí, které je rovněž ohroženo
demografickým tlakem a masovou turistikou. Je
nutno vybudovat systém dálkového řízení vodních
staveb, aby bylo možno v průběhu roku vyrovnávat
rozdíly v průtokovém množství vody mezi
obdobím sucha a dešťů. To je úkol francouzskokambodžského projektu PAAGERA, který využije

odborné zkušenosti vodohospodářských subjektů,
jejichž specializací je budování kanalizací a čištění
odpadních vod. Know-how vyvinuté firmami
SIAVB a Veolia, jež našlo uplatnění při regulaci
průtokového množství řeky Bièvre protékající
chráněným údolím Valée de la Bièvre, poskytlo první
technické řešení: je jím telemetrické zařízení pro
měření na dálku a dálkový přenos dat nainstalované
v roce 2014, které nyní umožňuje týmům APSARA
efektivněji a hlavně s předstihem regulovat průtok
vody v síti vodních kanálů. Souběžně budou
v obcích v této lokalitě, jimž rovněž hrozí rizika
v důsledku změny klimatu, realizována opatření
za účelem zkvalitnění vodního a odpadového
hospodářství.

Thomas Joly,
prezident vodohospodářského sdružení SIAVB
„Odborné zkušenosti Veolie
a vynaložené prostředky
nám umožnily nainstalovat
na řece Bièvre zcela unikátní
protipovodňové zařízení umožňující
regulaci stavu a průtokového
množství vody. Tento počin je velmi
přínosný, protože naše oblast je
již dvacet pět let chráněná proti
povodním. Projekt PAAGERA je
příležitostí pro sdílení našich
zkušeností v oboru, protože ve
spolupráci s našimi kambodžskými
partnery vyvíjíme řešení, která
budou vhodná pro jedinečný vodní
systém v Angkoru. Jsme velmi hrdí
na to, že se můžeme spolupodílet na
tomto projektu obnovy sítě vodních
kanálů, který představuje velkou
výzvu nejenom v oblasti ochrany
životního prostředí a kulturního
dědictví, ale rovněž přispěje k sanaci
této lokality a bude mít velký přínos
pro kambodžskou ekonomiku
a rozvoj turistického ruchu.“
1 – Projekt na zlepšení kanalizační sítě a vodního
hospodářství v regionu Angkor
2 – Na tomto projektu spolupracují Úřad
pro ochranu a územní plánování regionu
Angkor APSARA (Autorité pour la protection et
l’aménagement de la région d’Angkor), provincie
Siem Reap, Sdružení přátel Angkoru AAA
(Association des Amis d’Angkor), Interkomunální
sdružení pro kanalizace a čistění vody v oblasti
Vallée de la Bièvre SIABV (Syndicat intercommunal
pour l’assainissement de la Vallée de la Bièvre)
a Mezidepartementální sdružení pro kanalizace
a čistění vody Pařížské aglomerace SIAAP (Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne).
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VÍTE, ŽE

Veoliaforce, logistický tým
pro krizové situace

PŘÍPRAVA
MISE
Žádost ze strany institucionálního partnera
nebo nevládní organizace
První vyhodnocení potřeb a situace
Vyčíslení materiálních a lidských potřeb
ze strany Nadace Veolia
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Úkolem Nadace Veolia je zajistit co nejrychleji
dodávky pitné vody obyvatelstvu žijícímu v místech
postižených katastrofami velkého rozsahu.
Tento systém, využívaný v krizových situacích, se opírá
o skupinu dobrovolníků z řad zaměstnanců Veolie.

T

ropické cyklóny,
zemětřesení, tsunami…
V současnosti
dochází k celé řadě
děsivých přírodních
katastrof a odstranění jejich
následků si vyžádá dlouhou
dobu. K nejohroženějším
infrastrukturám patří bezesporu
zařízení na výrobu a rozvod pitné
vody, která jsou často poškozená
nebo zcela zničená.
Zajištění dodávek pitné vody
je životně důležité, aby se
zabránilo vypuknutí epidemií
v období těsně po katastrofě.
To je důvod, proč Veolia před
dvaceti lety vytvořila jednotku
rychlého nasazení, jejímž
úkolem je zajistit postiženému
obyvatelstvu dodávky pitné
vody do doby, než budou
vodohospodářské infrastruktury
opět uvedeny do provozu. Nadace
reaguje na žádost o pomoc ze
strany orgánů státní správy
a organizací mezinárodní
solidarity, jako je například
ministerstvo zahraničních
věcí, Červený kříž, Lékaři bez
hranic, nezisková organizace
Solidarités International, nevládní
organizace Première Urgence
Internationale, humanitární
organizace Action contre la
faim, mezinárodní charitativní
organizace Oxfam, UNICEF
působící pod hlavičkou OSN
atd., pro něž se Nadace Veolia
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stala postupem času klíčovým
partnerem.
Jakmile je rozhodnuto
o poskytnutí pomoci, rychle se
rozběhne organizační mašinerie.
Odborníci z Nadace rozhodnou,
jaké odborné kompetence je
nutno nasadit v závislosti na
potřebách, a následně kontaktují
dobrovolníky z řad zaměstnanců
Veolie, jejichž odborný profil
splňuje konkrétní požadavky.
„Tito dobrovolníci jsou součástí
sítě sdružující 500 zaměstnanců
Veolie, kteří vyjádřili přání
nasadit své odborné kompetence
v rámci humanitárních akcí,“
říká Damien Machuel, vedoucí
projektů Nadace Veolia. „Jsou
odborně proškolení pro práci
v krizových situacích, a pokud to
okolnosti vyžadují, jsou připraveni
do 24 hodin vyrazit do krizových
oblastí. “ Dobrovolníci vyjíždějí
na maximálně třítýdenní mise
a v terénu se střídají, dokud
nejsou zajištěny dodávky pitné
vody. „Velmi obdivuji tyto
dobrovolníky, kteří se po třech
týdnech strávených v terénu,
kde pracovali s 200% nasazením,
ihned po návratu zapojí do
běžné činnosti podniku,“ říká
s neskrývaným obdivem Damien
Machuel. „Dát své odborné
znalosti do služeb obyvatelstva
postiženého přírodní katastrofou
je rovněž možnost, jak načerpat
nové síly pro další práci!“ n

Terénní zařízení

4

ZORGANIZOVÁNÍ
DISTRIBUCE
VODY
Distribuce vyčištěné vody
obyvatelstvu postiženému
katastrofou probíhá ve
spolupráci s místními úřady
(pitná voda je rozvážena
cisternovými vozy, nebo
je rozváděna pomocí
distribučních ramp).

2

ODESLÁNÍ ZAŘÍZENÍ A VYSLÁNÍ
DOBROVOLNICKÝCH TÝMŮ
DO POSTIŽENÉ LOKALITY

3

Dobrovolníci a stálí pracovníci Nadace zjistí
ve spolupráci s místními úřady zdroj vody určené
ke zpracování.
Instalace mobilních jednotek na čištění vody
(Aquaforce) během jediného dne.
Zahájení výroby a kontrola kvality vyčištěné vody
v laboratoři, která je součástí mobilní jednotky
Aquaforce.

Výběr dobrovolníků v závislosti
na požadovaných odborných
kompetencích
Výběr, uložení do beden a odeslání
zařízení na úpravu a distribuci vody
z krizové logistické platformy Nadace

5

MONITOROVÁNÍ OPERACÍ
A ZAŠKOLENÍ MÍSTNÍCH PRACOVNÍKŮ
Dobrovolníci z Nadace Veolia zajistí monitorování výroby pitné
vody a zaškolení pracovníků místních partnerských organizací,
kteří zajistí další provozování zařízení.

Jednotka Aquaforce 2000

• Schopnost zásobovat pitnou vodou až 2000 osob
při spotřebě 15 l pitné vody na osobu a den
• Výkon: 2 m/hod
• Hmotnost: 270 kg
• Objem: 2‚5 m
• Doba instalace: 2 hodiny

6

Jednotka Aquaforce 5000

IDENTIFIKACE VODNÍHO ZDROJE,
INSTALACE ZAŘÍZENÍ A KONTROLA
KVALITY VYČIŠTĚNÉ VODY

KONEC MISE
Návrat dobrovolníků po zaškolení místních
pracovníků. Zařízení zůstane v postižené oblasti,
kde bude používáno až do skončení krize.
Následně bude uloženo a připraveno pro případ
použití v další krizové situaci.

• Schopnost zásobovat pitnou vodou
až 5000 osob při spotřebě 15 l pitné vody na
osobu a den
• Výkon: 5 m/hod
• Hmotnost: 5 000 kg
• Objem: 17 m
• Doba instalace: 1 den

500

zaměstnanců z
jednotlivých oborů
činnosti Veolie,
kteří působí jako
dobrovolníci v rámci
Nadace Veolia.

Maximálně

3 týdny

strávené
v postižené
oblasti.
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Vize budoucnosti

Oakland EcoBlock Ekologická čtvrť aneb projekt,
který lze zopakovat kdekoli jinde
Jak by měla vypadat
městská čtvrť budoucnosti, která vznikne
z bloku domů pocházejících z jiné doby?
To je cílem projektu
Oakland EcoBlock.
Otázkou je, jakým způsobem je možno rekonstruovat 28 zastaralých
a značně poškozených
kalifornských domů,
aby díky inteligentnímu
rozdělení zdrojů mezi jejich obyvatele vytvořily
energeticky vysoce účinný městský komplex.
Anthony Nahas, vědec-

ký pracovník univerzity
UC Berkeley a koordinátor tohoto ambiciózního
projektu přestavby, je
toho názoru, že „tradiční model amerického
urbanistického rozvoje,
založený na spotřebě
neomezených zdrojů,
musí projít zásadní proměnou v souvislosti se
změnou klimatu“. Tato
myšlenka, kterou v roce
2013 podpořila NASA,
zaměstnává tým, jehož
členy jsou zástupci akademické obce, inženýři,
urbanisté, odborníci na

sociální vědy, právníci,
soukromí operátoři
a nevládní organizace.
Za podpory zastupitelstva města Oakland
a státu Kalifornie se
pustili do experimentu,
jehož předmětem je
vysoce inovativní model
rekonstrukce na úrovni
obytného celku, který
dosud nemá ve světě
obdoby. Ecoblock je
projekt zaměřený nazz
vybudování udržitelného a soudržného celku
na základě principů
udržitelné a solidární

ekonomiky, o čemž
ostatně svědčí i způsob
jeho financováníⁱ, který je rovněž zajímavý
tím, že je možno jej
uplatnit i jinde. Součástí
projektu EcoBlock je
decentralizovaná výroba a místní skladování
solární energie, recyklace odpadních vod,
zachytávání a uchovávání dešťové vody,
sdílení elektromobilů
a městské zemědělství,
přičemž hlavním přínosem tohoto modelu je
jeho nezávislost a mož-

nost dalšího zavedení ať
již v Kalifornii, v dalších
amerických státech
a (proč by ne) i v jiných
částech světa. Jenom
v Oaklandu by tímto
způsobem šlo modernizovat na 3 500 „bloků“,
přičemž zahájení pilotní
rekonstrukce je plánováno v roce 2018.

1 – Formou investic
typu zelené dluhopisy
(green bond)

Konstruktivní názor odborníka
Nadace Veolia podporuje vývoj
projektu EcoBlock prostřednictvím
poradenské kanceláře Veolie 2EI,
která byla požádána o pomoc
z důvodu svých velkých zkušeností
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v oblasti udržitelného města.
„Rekonstrukce celé městské čtvrti
místo modernizace jednotlivých
bytových jednotek umožňuje sdílení
řešení a v konečném důsledku

finanční úspory a vyšší efektivitu,“
tvrdí Julien Grimaud, projektový
manažer 2EI. „Na tuto problematiku
nahlížíme jakožto provozovatel
plánovaných komunálních služeb,

protože máme velké zkušenosti
především v oblasti dalšího využití
odpadních vod, přičemž toto hledisko
doplňují úvahy o životaschopnosti
těchto řešení ve vhodném měřítku.“

Česká republika

52 Havířov, Karviná a Veolia chtějí společně vybudovat zařízení pro využití odpadů
53 Nejsme globální, ale multilokální společnost 55 Veolia získala ocenění Top odpovědná firma 2017
56 Svěží design s logem gazely pomáhá zahnat žízeň v Africe 60 Vodní dům získal dvě významná ocenění
61 Linka bezpečí spolu s Veolií spustila kampaň proti šikaně

VYUŽITÍ ODPADŮ
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Havířov, Karviná
a Veolia chtějí společně
vybudovat zařízení
pro využití odpadů
Města Havířov a Karviná řeší problém se
směsným komunálním odpadem, který od
roku 2024 už nebude možné bez úpravy
ukládat na skládky. Města se proto spojila
se společnostmi Veolia Energie ČR, která pro
region vyrábí teplo, i Veolia Využití odpadů.
Společně chtějí vybudovat velkokapacitní
třídírny odpadů.

Velká část vytříděného odpadu by se následně mohla využívat jako alternativní
palivo pro výrobu energií. Jedním z prvních konkrétních kroků je memorandum,
které loňského 26. října podepsali primátor Karviné a primátorka Havířova se
společností Veolia. Za Veolii memorandum podepsal Josef Novák, generální
ředitel skupiny Veolia Energie ČR, a Milan Chromík, ředitel společnosti Veolia
Využití odpadů.
Jednotlivé pracovní skupiny začnou připravovat projekt, jehož cílem je zajistit
efektivní a ekologické využití odpadů a zároveň zabránit nekontrolovatelnému růstu
plateb pro obyvatele. „Jsme připraveni městům efektivně pomoci s problémem
komunálních odpadů. V rámci aktualizace našich koncepcí a ekologizace
teplárenských zařízení plánujeme na našich zařízeních využít tuhé alternativní
palivo, vzniklé z komunálních a průmyslových odpadů,“ řekl Josef Novák.
„Technologie pro úpravu směsných komunálních odpadů za účelem výroby
tuhého alternativního paliva by měla být společná pro více měst a měla by stát
co nejblíže energetické koncovce. Tak se dá předejít další zbytečné dopravní
zátěži, ke které by docházelo v případě, že by každé město budovalo vlastní
zařízení. Do budoucna se počítá s tím, že v Moravskoslezském kraji vzniknou
celkem tři velkokapacitní třídírny odpadů. Teď je důležité někde začít a spádová
oblast Havířova a Karvinska je pro první fázi nejvhodnější. Další linka by měla
vzniknout v Ostravě a třetí pravděpodobně na Opavsku,“ vysvětlil Milan Chromík.
Havířov a Karviná přitom udělaly první krok podepsáním memoranda
a vyzvaly také okolní města a obce, aby se k němu připojily. Havířov s Karvinou
vyprodukují ročně zhruba 24 200 tun směsného komunálního odpadu, 7 700 tun
velkoobjemového komunálního odpadu a 2 600 tun separovaného komunálního
odpadu (papír, plast, sklo). Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře
využít a Havířov i Karviná chtějí patřit mezi zdejší lídry. Aby však bylo možné
odpady efektivně a ekologicky zpracovat, je potřeba vybudovat třídicí zařízení
na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin. „V současné době
v našem regionu nemáme komplexní řešení pro nakládání s odpady, které
by odpovídalo budoucím povinnostem měst a obcí. Chceme být připraveni
a včas vybudovat potřebné technologie a tím ochránit obyvatele před vysokými
platbami za likvidaci odpadu,“ uvedla havířovská primátorka Jana Feberová.
„Jsme si vědomi toho, že skládkování v takové míře, jako je dnes, už nebude
možné. Proto musíme najít způsob, jak zbytkové odpady využít ku prospěchu
všech. Logicky se nabízí spolupráce s Veolií, která vyrábí teplo pro Karvinou
i Havířov,“ doplnil primátor Karviné Tomáš Hanzel.
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Antoine Frérot
S předsedou představenstva a generálním
ředitelem skupiny Veolia Antoinem Frérotem
jsme si povídali o tom, jak je Česká republika
pro tuto mezinárodní společnost důležitá,
ale také o recyklaci, energetice i budoucnosti
spolupráce s místními samosprávami.

Nejsme globální,
ale multilokální
společnost

Jak vnímáte důležitost ČR v rámci skupiny Veolia?
Česká republika byla jednou z prvních zemí, kam se před více než
20 lety Veolia rozhodla vstoupit. Z Prahy jsme udělali centrum
pro střední a východní Evropu a jeho působnost se stále rozšiřuje.
Dnes již spolupracujeme se všemi zeměmi, které jsou novými
členy EU. Veolia je původně francouzskou firmou, ale veškerá naše
operativa je vždy lokální, vše zajišťují místní lidé. Takže já říkám, že
nejsme mezinárodní, ale multilokální společnost. A Praha je pro nás
jedním z hlavních center.
Jaké jsou strategické plány skupiny v České republice?
Veolia působí ve vodárenství, energetice a odpadech. V České
republice se zatím věnujeme hlavně teplárenství a vodárenství.
Co se týče odpadů, jsme úplně na začátku. Chceme se zaměřit
spíše na využití odpadu jako zdroje pro další užití, což se běžně dělá
s papírem, kartonem, sklem, hliníkem, železem, dřevem, ale také s IT
odpadem. Víte, že v jednom kilogramu odpadu z iPhonu nebo jiných
smartphonů je více zlata než v průměrném dolu? Chceme z odpadu
získávat to cenné a zbývající část pak transformovat do energie
ve formě bioplynu, tepla nebo látek s vysokou výhřevností. Tento
způsob využití odpadů budeme nabízet místním samosprávám
a vytvářet tak další možnosti propojení všech třech oblastí našich
aktivit. Veolia má v tomto ohledu vzácnou pozici, a právě proto se
snažíme naše aktivity maximálně propojovat.
V ČR působíte již řadu let ve vodárenství. Jak vidíte budoucnost
v této oblasti?
Každý ekonomický model by měl být postavený na přidané
hodnotě a výkonnosti. Jedním z našich závazků může být to,
že se budeme snažit méně čerpat vodu z přírodních zdrojů
a zejména pro průmyslové podniky používat recyklovanou vodu.

Dále můžeme snižovat klasickou spotřebu energie, nahrazovat ji
obnovitelnými zdroji a zajistit, aby se energie vracela zpátky do
provozů, které se tím stanou energeticky soběstačnými. Jinou
možností je z našich odpadů vytvářet čistá hnojiva… Veolia je
firma, která by měla přinášet další a další výhody díky tomu, že
umí řešit specifické oblasti. Dokážeme nabídnout neskutečnou
škálu zlepšení výkonnostních ukazatelů. Samosprávy a zákazníci si
musí jen určit, co je pro ně nejdůležitější, a my budeme realizovat
jejich volbu. Dříve byla naše odměna odvozena od spotřeby.
V nových smlouvách přibývají nové závazky – omezit čerpání
vody z přírody, množství vyrobené energie a podobně. A máme
také kontrakty, v nichž jsme třeba oceňováni za to, kolik jsme
schopni vyrobit fertilizátorů. Město či zákazník si určí sami, jaké
budou výkonnostní parametry i jak budou měřeny a kontrolovány.
Pokud je splníme, budeme odměněni podle dohody. Jestliže to
nedokážeme, zaplatíme pokutu. A když se nám podaří ukazatele
překročit a díky tomu partner ušetří náklady, budeme se o přínos
dělit společně.
Jaký máte postoj k hrozbě sucha?
O tom, že je voda čím dál vzácnější, se dnes mluví nejen v České
republice. Proto je do budoucna naší prioritou zajistit vyrovnanost
mezi přírodními zdroji a poptávkou po vodě. Vždy se na prvním
místě snažíme snižovat ztráty vody. Současně se pokoušíme
veřejnost vychovávat k tomu, aby se chovala šetrně k vodním
zdrojům, a aby se vodu naučila používat pouze v tom množství,
které opravdu potřebuje. Tím myslím neplýtvat uvnitř bytů a domů
a umět rychle řešit únik vody, protože ty mohou domácí spotřebu
klidně i zdvojnásobit.
V zemích, kde je vody opravdu málo, se snažíme zavádět řešení
na bázi recyklace vody. Protože tam, kde je voda vzácná, a bude čím
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Pokud bychom k tomu přistoupili, navýšilo by to cenu vody pro
zákazníky přibližně o 10 %. Zatím to ale v ČR není nutné, máme tu
dostatečné přírodní zdroje. Technologie tedy existují a otázkou spíše
je, kdy vznikne potřeba. Když to není úplně nutné, je zbytečné platit
více. Pro regiony s nedostatkem vody to samozřejmě řešením je.
Hlavní překážky ale podle mého názoru nejsou ekonomické ani
technologické, ale spíše kulturní. Odpadní voda reprezentuje něco
špatného a špinavého. Kdežto čistá pitná voda je symbolem zdraví
a prosperity. Budeme potřebovat ještě řadu let, než lidé pochopí
změnu a zbaví se předsudků vůči odpadní vodě.

dál tím vzácnější, je velká škoda používat ji pouze jednou. Už dnes je
například možné upravit odpadní vodu a používat ji jako užitkovou.
Ve světě už máme řadu referencí. Například v Singapuru jsou firmy,
které produkují miniaturní články a baterie do různých zařízení,
a potřebují pro svoji výrobu ultra čistou vodu. A i takovou dokážeme
pomocí unikátní technologie vyrábět z vody odpadní. Ale nemusíme
chodit až tak daleko. I v České republice nabízíme zařízení na recyklaci
vody. V současnosti například jednáme s průmyslovým podnikem
v Sokolově. Zde se bude odpadní voda vyčištěná s využitím speciální
membránové technologie dále používat jako přímý zdroj pro další
průmyslové užití. Kvalita vyčištěné odpadní vody je srovnatelná
s kvalitou podzemní vody. Širšímu využití vyčištěné odpadní vody
však brání postoj široké veřejnosti i současná legislativa. Množství
firemních zákazníků, kteří tento zdroj začínají využívat zejména
v procesu výroby, ale každým dnem roste.
Jaké jsou dnes ztráty vody v sítích?
Když jsme převzali Prahu, zaznamenali jsme úniky vody 42–50 %.
Jakmile jsme pustili do sítě 100 kubíků vody, polovina vody se prostě
ztratila do země. Dnes už jsou ztráty pouze patnáctiprocentní,
ztrácíme pouze 15 kubíků z počáteční stovky. V Praze to představuje
40 milionů kubíků ušetřené vody za rok. Když jsem před 30 lety
začal pracovat ve Veolii, každý Francouz spotřeboval denně přibližně
200 litrů vody. V České republice to bylo podobné. Dnes už se spotřeba
ve většině západoevropských hlavních měst snížila na 130 litrů, i když
úroveň komfortu je stejná. Snížily se úniky, spotřebiče v domácnostech
mají mnohem nižší spotřebu. To ve výsledku představuje velké úspory,
ke kterým můžeme v budoucnu přidat i recyklaci.
Budeme v budoucnu recyklovanou odpadní vodu i pít? Je opětovné
používání odpadních vod jenom otázka času?
Je pravda, že uvést v současné době proces čištění odpadních vod
do stavu, aby se vyčištěná voda mohla pít, by zatím stálo víc než
současná výroba pitné vody z podzemních či povrchových zdrojů.
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Jaký je podle vašeho názoru optimální scénář pro českou
energetiku?
Určitě neexistuje stejný scénář pro všechny země, ale pravda je,
že určité principy jsou obecně platné. Samozřejmě je energetická
strategie hodně závislá od dostupných zdrojů. Podívejme se
například na uhlí – dneska je tato surovina kritizována kvůli emisím.
Ale pokud dokážeme tyto emise z odpadních plynů odstranit a navíc
je ještě smysluplně využít, například k výrobě specifických plynů pro
průmysl, pak uhlí najednou znečišťovatelem nebude. A přesně na
tom teď usilovně pracujeme.
Jak velkou roli hraje ochrana životního prostředí?
Primární jsou bezesporu místní zdroje, které chceme využívat tak,
abychom minimalizovali znečišťování životního prostředí. K tomu
se snažíme zapojit také obnovitelné zdroje, kterých je mnohem víc,
než si myslíme. Už jsem mluvil o odpadech, dalším zdrojem může
být například teplo z městských komínů, s jehož pomocí můžeme
vytápět rodinné domy, byty či kanceláře. Lze také využívat toho,
že odpadní voda v podzemní kanalizaci má konstantní teplotu,
a přitom teplota vzduchu se stále mění. Rozdíl mezi teplotami je
možné tepelným čerpadlem přeměnit na zdroj pro ohřev či chlazení.
Všichni mluví o sluníčku či větru. Je ale třeba, abychom se na
obnovitelné zdroje podívali trochu jinak. Obrovskou výhodou oproti
solárním panelům je fakt, že odpadní voda je v kanalizacích stále,
komíny kouří také pořád. To se o slunci a větru říci rozhodně nedá.
Jak velké investice jste v tomto ohledu realizovali?
V posledních třech letech jsme v České republice investovali
150 milionů eur na ekologizaci tepláren. Naším cílem je
neznečišťovat, maximálně používat obnovitelné zdroje a vyhnout se
dovozu, tedy používat české uhlí. Díky digitálním technologiím dnes
dokážeme lokální sítě zcela optimalizovat – monitorovat veškeré
energetické potřeby místního teritoria, přizpůsobovat výrobu
a kombinovat ji z různých zdrojů. Naším cílem je totálně propojit
lokální nabídku a poptávku.
Děkujeme za rozhovor.
Já děkuji za inspirativní otázky a těším se brzy nashledanou.

STARTÉR

Skupina Veolia získala za svůj program
STARTér – Věř si a podnikej! jednu
z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné
podnikání v České republice, ocenění
TOP Odpovědná firma za projekt roku
v tematické kategorii SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2017.

TOP Odpovědná firma
je na českém trhu
ojedinělý nezávislý systém
ratingu, který hodnotí
a oceňuje strategické
aktivity a nejzajímavější
projekty v oblasti
firemní odpovědnosti
a udržitelnosti.

Veolia získala ocenění
Top odpovědná
firma 2017
Ocenění převzal na slavnostním galavečeru v prostorách Továrny
v pražských Holešovicích Ing. Reda Rahma, člen správní rady Nadačního fondu
Veolia a obchodní a marketingový ředitel Veolia pro Českou a Slovenskou
republiku. Skupina v loňském říjnu také získala stříbrný certifikát v kategorii
TOP Odpovědná velká firma 2017 za svoji komplexní strategii ve všech
oblastech CSR.
TOP Odpovědná firma je na českém trhu ojedinělý nezávislý systém ratingu,
který hodnotí a oceňuje strategické aktivity i nejzajímavější projekty v oblasti
firemní odpovědnosti a udržitelnosti. Rozhodující je komplexnost projektů,
přínos pro společnost a inovativnost. Velikost firmy nebo výše investice zde
nehraje roli.
Vítězný projekt STARTér – Věř si a podnikej! je program Nadačního fondu
Veolia (projekt spustila v roce 2000 společnost Dalkia), určený menším
podnikatelům v začátcích, který posiluje uplatnění osob znevýhodněných
na trhu práce a pomáhá tak snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji. STARTér podporuje projekty v oblastech, jako je tradiční
výroba, netradiční řemesla, volnočasové aktivity pro děti, mládež a seniory, ale
také sociální služby pro handicapované. „Za osmnáct let existence programu
STARTér – Věř si a podnikej! vzniklo s přispěním Nadačního fondu Veolia
neuvěřitelných 2 198 nových pracovních míst, které jsme podpořili částkou
téměř 103 milionů Kč. Schvalovací výbor programu zasedá a vybírá projekty
pětkrát za rok, říká Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia.“ Celkem jsme
v roce 2017 podpořili rekordních 120 nových pracovních míst částkou přesahující
5‚5 milionu Kč.
V Moravskoslezském kraji uspěl například výrobce unikátních hracích
stěn DOBRÝ DOMOV, který vytvoří dvě nová pracovní místa pro zdravotně
handicapované spoluobčany. V Petřvaldu u Karviné zase nová cukrářská výrobna
paní Flašarové, zaměřující se především na výrobu RAW makronek, které
představují výbornou, vydatnou, ale zároveň zdravou alternativu jejich klasických
francouzských vzorů. Objednat si však můžete i nepečené RAW dorty a další
cukrovinky. Podpořena byla i nová pobočka Scio školy ve Frýdku-Místku, výrobna
domácích zákusků v Kopřivnici, Suchdole nad Odrou či Hlučíně. Peníze na svůj
projekt dostane také podnikatel z Šilheřovic, specializující se na výrobu vlastního
müsli slazeného medem, nebo podnikatelka z Šenova, která nabízí unikátní službu
opylování pomocí včel samotářek.
V Olomouckém kraji byla podpořena například Lesní školka Duhovka ve Vlčicích
u Jeseníku či Lesní školka Sluněnka v Olomouci. Díky pomoci nadačního fondu
vznikne v Olomouci také nová zlatnická dílna pana Krejčího, specializující se na
výrobu snubních prstenů.
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UDÁLOST ROKU

Událostí roku 2017 v českém designu
se stala soutěž o nejkrásnější
skleněnou karafu na vodu.
Uspořádala ji Veolia Česká republika
a světoznámý designér Rony Plesl
z UMPRUM.

„Karafa na vodu je
pro designéra jeden
z nejtěžších úkolů.
Máte k dispozici
pouze křišťálové
sklo a velmi
omezenou škálu
tvarosloví a zdobení.
Studenti dokázali
i na takto omezeném
prostoru rozehrát
kvalitní hru siluet,
detailů a řemeslných
technik. Díky všem
za skvělý výsledek.“
Rony Plesl
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Svěží design
s logem gazely
pomáhá zahnat
žízeň v Africe

Do soutěže se zapojilo 19 studentů Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla. Porota
vybrala vítěznou karafu s názvem CURE od MgA. Vendulky Prchalové, která vtipně
využila skleničku na vodu jako zátku karafy.
„Křišťálové karafy na vodu již osmý rok nabízíme restauracím i lidem na podporu
projektu Voda pro Afriku. Výtěžek z prodeje putuje přes společnost Člověk v tísni do
Etiopie, kde pomáhá budovat vodní zdroje. Chtěli jsme všem zájemcům nabídnout
něco úplně nového, a proto jsme se spojili s profesorem Pleslem. Díky tomu v sobě nová
karafa spojuje špičkovou estetiku s maximální funkčností,“ vysvětluje Eva Kučerová,
ředitelka komunikace a skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.

„Karafa a sklenice CURE je inspirovaná
tvaroslovím skleněné dózy na léky.
Původní tvar dózy je upraven proporčně
k novému účelu, očištěn od detailů
i proto, aby byla jeho výroba a použití
snazší. Motiv „lékovky“ byl vybrán
záměrně pro jasnou konotaci se zdravím
a péčí o sebe. CURE je záměrně nositelem
střídmého, ne příliš extravagantního
designu, který vzbuzuje pocit jistoty
a serióznosti.“
Vendulka Prchalová

Osmý ročník projektu
Voda pro Afriku,
který organizuje skupina Veolia
a Nadační fond Veolia,
přinesl 811 888 Kč,
které putovaly na konto
Člověka v tísni.
Peníze budou věnovány
na obnovu vodních zdrojů
na etiopském venkově.
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Designblok, Prague International Design Festival, kde byly karafy prezentovány,
je největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Designblok
tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky
prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií.
Pražského týdne designu se každoročně účastní přes 200 vystavovatelů v hlavním
prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art House. Kromě
centrálního prostoru se během Designbloku otevírá celá řada galerií, showroomů
a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program pro návštěvníky.
Designblok každoročně přiláká více než 50 000 návštěvníků všech věkových
skupin z České republiky i zahraničí.
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Vodní dům
získal dvě
významná
ocenění
Vodní dům zvítězil v pátém ročníku
soutěže o nejoblíbenější turistický
cíl Česka v kategorii Kudy z nudy –
zážitek pro celou rodinu.

Soutěž DestinaCZe pořádá agentura Czech Tourism, která každý rok
představuje zajímavé turistické atraktivity napříč Českou republikou.
O vítězi rozhodovala veřejnost hlasováním na webových stránkách www.
ceskozemepribehu.cz. Vodní dům byl nominován v kategorii Kudy z nudy –
zážitek pro celou rodinu, kde s 881 hlasy nakonec zvítězil v ostré konkurenci
ostatních ideálních cílů pro rodinnou dovolenou.
„Z ocenění máme s kolegy z Českého svazu ochránců přírody Vlašim velkou
radost, protože potvrzuje, že se nám povedlo to, o co jsme vybudováním
Vodního domu usilovali – mluvit o významu čisté vody tak, aby to bylo zajímavé
a srozumitelné pro všechny věkové kategorie od batolat po jejich prarodiče,“
uvedla vedoucí Vodního domu Tereza Ptáčková.

Odborníci na reklamu ocenili expozici
Vodní dům získal během dvou týdnů rovněž další ocenění. Interaktivní
expozice Vodního domu zvítězila v soutěži POPAI AWARDS 2017 v kategorii
Ekologické koncepce.
Prestižní soutěž, kterou vyhlašuje odborná asociace POPAI Central Europe,
je pro tvůrce příležitostí zviditelnit své nejlepší realizace za poslední dva roky.
Do soutěže bylo letos přihlášeno 109 realizací ve 20 soutěžních kategoriích.
Expozice Vodního domu soutěžila v kategorii Ekologické koncepce, a zde také
zvítězila.
Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka,
které vzniklo s pomocí skupiny Veolia Česká republika. Najdete v něm
moderní expozici pro celou rodinu, která vás atraktivní formou seznámí
s fascinujícím světem vody.

Kudy se k nám dostanete
Vodní dům najdete u hráze vodní nádrže Švihov na Želivce.
Z dálnice 01 sjeďte na exitu 56 směr Soutice.
Na první odbočce zahněte doprava a v obci Hulice doleva.
www.vodni-dum.cz
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DMS LINKABEZPECI 90 odešlete na 87 777 více na www.darcovskasms.cz

www.zastavsikanu.cz

Partner kampaně

Linka bezpečí
spolu s Veolií
spustila kampaň
proti šikaně
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Linka bezpečí spolu se společností Veolia spustila v loňském listopadu
kampaň Postav se s námi proti šikaně, která je zaměřená na děti školou
povinné, studenty, rodiče a pedagogy. „Šikana představuje celospolečenské
téma, jehož závažnost potvrzují i statistiky Linky bezpečí. V roce 2016 jsme
přijali 2239 hovorů o šikaně, což je nejvíc za poslední čtyři roky,“ uvedl Peter
Porubský, vedoucí Linky bezpečí.
„Kampaň vyzývá rodiče, děti i pedagogy, aby se nebáli o šikaně mluvit, postavili
se za oběť šikany a podpořili bezplatnou celostátní Linku bezpečí, kde se touto
problematikou zabývají speciálně vyškolení konzultanti,“ dodala Soňa Petrášková,
ředitelka Linky bezpečí. „Tématu šikany se věnujeme i na blogu Linky bezpečí, ve
kterém se snažíme poradit rodičům, učitelům a všem dospělým, jak dětem lépe
porozumět a jak postupovat v krizových situacích,“ říká Kateřina Schmidová,
vedoucí Rodičovské linky.
S podporou společnosti Veolia vznikl i videospot, který byl spuštěn na sociálních
sítích v několika verzích. Ten ukazuje, jak je důležité nebýt lhostejný: postavit se
proti šikaně a chránit její oběť, která potřebuje podporu, pozornost a pomoc.
Patrony kampaně jsou i herec Filip Tomsa a zpěvák Sebastian. Na webových
stránkách www.zastavsikanu.cz mohou lidé napsat vzkaz nebo natočit video
a pomoci druhým svým vlastním příběhem nebo vyjádřit podporu a nesouhlas
se šikanou. Linka bezpečí také spolupracuje s projektem pro odhalování šikany
ve školách s názvem Nenech to být. Ve školách, které jsou do projektu zapojené,
je možné využít web a stejnojmennou mobilní aplikaci. Přes ni mohou žáci nebo
rodiče anonymně upozornit na dítě, jemuž je ubližováno. Oznámení se pak dostane
přímo ke kompetentní osobě ve škole.

V případech brutální šikany nebo eskalujících problémů,
které nesnesou odkladu, konzultanti Linky bezpečí
pomáhají nonstop a zdarma po celý rok na čísle 116111,
e-mailu i chatu. V současné době se do projektu zapojilo
již přes 700 škol a další přibývají.
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Nabijte se pozitivní energií
Jsme předním dodavatelem vody, tepla, chladu a elektřiny u nás i ve světě. Zajistíme vám také dodávky
průmyslových utilit a dalšího využití odpadů. U nás získáte celou řadu výhod s jedinečným přístupem:
~ energii už dodáváme do 325 000 domácností ve více než 30 městech a obcích Česka
~ teplo a elektřinu vyrábíme společně v kogeneraci, čímž šetříme vaši peněženku i životní prostředí
~ zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů energie, hlavně biomasy
~ díky záložním zdrojům a neustálému dohledu se naše dodávky nikdy nepřeruší
~ zařídíme vše potřebné k zajištění dodávky tepla i elektřiny až k vám domů
~ jsme vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce
Těšíme se, že i vy se stanete členem velké rodiny zákazníků skupiny Veolia.

Titulní fotka: Týmy nadace Veolia pomáhají v Saint Martin při likvidaci následků hurikánu Irma.
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Nadace Veolia

Podpora
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prospěšných aktivit
ve službách
obecného zájmu

H₂O není jen chemická značka vody, ale také název kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Tří žáků základní školy Evelíny
Saturejkové ve městě... no třeba právě v tom vašem. Klan H₂O zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podniká
dobrodružné výpravy vodovodním potrubím na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch – šílený profesor
Hermenegild Vulpes – sice proti H₂O neustále kuje nějaké pikle pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec
i jemu doteče, že ve správném dobrodružství pro děti a mládež musí zvítězit dobro. Alespoň kapku.
K dostání u všech dobrých knihkupců.

www.abramis.net
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Kniha
Petra Stančíka
s obrázky
Galiny
Miklínové
pro všechny
chytré děti

Kniha vyšla s podporou skupiny Veolia v České republice

Petr Stančík

Galina Miklínová

Pro malé čtenáře napsal podzemní
pohádkový horor Mrkev ho vcucla pod
zem, čtyři napínavá dobrodružství
Jezevce Chrujdy i knihu O Díře
z Trychtýře, provrtanou opravdovou
dírou. Dospělým jsou určené prózy Pérák,
Mlýn na mumie (Magnesia Litera 2015
za prózu) a Andělí vejce (Kniha roku
Lidových novin 2016 4.–6. místo).

Je autorkou oblíbeného večerníčku O Kanafáskovi
a pěti autorských krátkých filmů. Se spisovatelem
Pavlem Šrutem přivedla na svět trilogii Lichožrouti
(Magnesia Litera 2009, Nejkrásnější kniha roku 2009
a Magnesia Litera za knihu desetiletí). Na motivy
prvního dílu natočila celovečerní animovaný film
Lichožrouti (Trilobit 2017, Chicago International Film
Festival Best Animated Feature by Children Jury,
nominace na Českého lva a Ceny české filmové kritiky).
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