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Klima zásadně ovlivňuje

osudy lidí, měst a podniků a každým rokem
stále patrněji pociťujeme dopady jeho změn.
Čím déle budeme otálet s přijímáním opatření,
tím více poroste náš ekologický dluh. Čím méně
úsilí dnes budeme vyvíjet pro snížení emisí
CO2, tím více práce nás čeká v dlouhodobém
časovém měřítku, abychom se přizpůsobili
dalekosáhlým změnám klimatu.

Antoine Frérot
Generální ředitel a předseda správní rady
společnosti Veolia

Máme to snad ve světle tohoto zjištění raději
vzdát? Máme si zoufat? Domnívám se, že nikoli,
a dokonce jsem přesvědčen, že je ještě možno
situaci změnit tím, že stabilizujeme globální
oteplování, než tak za nás učiní sama příroda,
za což však lidstvo zaplatí příliš vysokou cenu.
Existuje celá řada řešení se značným
potenciálním dopadem na snížení emisí
skleníkových plynů. Podle studie, kterou pro
Veolii vypracovala agentura Roland Berger
specializovaná na strategické poradenství,
by jenom odvětví energetických služeb mohlo
zajistit až 30% snížení emisí skleníkových
plynů, které je nezbytné pro udržení globálního
oteplení do roku 2100 pod hranicí 2 °C.
Některá řešení nevyžadují nasazení
obrovských finančních prostředků ani zásadní
změnu našeho způsobu života či nutnost
koordinace na celosvětové úrovni. Proto Veolia
patří k zastáncům optimistické, a přitom
pragmatické vize boje proti změnám klimatu.
Co je tedy možné a reálné v krátkodobém,
střednědobém a dlouhodobém časovém
horizontu? A s jakým efektem?

Existuje několik kategorií řešení v závislosti
na rychlosti jejich dopadu na snižování emisí
skleníkových plynů:
• krátkodobá řešení, tzn. řešení, jejichž
dopad by se mohl projevit do roku 2025.
Jsou to v sestupném pořadí dopadu na emise:
energetická účinnost průmyslové výroby,
rozvoj kogenerace, další využívání organických
odpadů, spalování nerecyklovatelného odpadu,
zvýšení výkonu rozvodných sítí pitné vody
a rovněž odsolování mořské vody
v rámci opatření pro přizpůsobení se
klimatickým změnám;
• přechodná krátkodobá (pro období
2020–2025) a střednědobá (pro období
2025–2035) řešení: nižší energetická náročnost
budov, opětovné využívání odpadního tepla
z průmyslové výroby a čištění odpadních vod,
recyklace plastů a neplastových odpadů;
• střednědobá řešení, jejichž dopad se projeví
do roku 2035: rozvoj kotlů na spalování
biomasy (řešení zmírňující dopad změn
klimatu) a opětovné využívání odpadních vod
(přizpůsobení se novým podmínkám);
• dlouhodobá řešení s dopadem po roce 2035:
jímání CO2 a skladování energie.
Toto speciální číslo časopisu Planeta
představuje některá řešení, jež by nám mohla
pomoci zvítězit v boji proti změnám klimatu.
Přeji vám příjemné chvíle nad stránkami
našeho časopisu.
Antoine Frérot
Generální ředitel a předseda správní rady společnosti Veolia
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Michał Kurtyka
Státní tajemník polského ministerstva energetiky a životního prostředí
Michał Kurtyka předsedal zasedání Konference stran rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (COP24), která se konala ve dnech 2. až 15. prosince 2018
v Katovicích. Tento francouzsky hovořící absolvent vysokého
učení technického École polytechnique se specializací na ekonomiku se aktivně
podílel na přistoupení Polska k Evropské unii a je rovněž zástupcem Polska
v rámci Mezinárodní energetické agentury.

Thomas Joly
Od roku 2013 starosta obce Verrières-le-Buisson
Thomas Joly, který od roku 1989 působí v obecní radě města
Verrières-le-Buisson, se již 30 let snaží sladit ochranu životního prostředí
s řízením a zájmy obce. Od roku 1986, kdy získal magisterský titul
v oblasti vědy a technologií na ochranu životního prostředí, se v rámci
několika organizací zasazuje o udržitelný rozvoj území své působnosti.
Rovněž vykonává funkci místopředsedy Společenství městské
aglomerace Paris-Saclay a působí jako poradce předsedy sdružení Teragir,
kde započal svoji profesní kariéru.

Wei Hongtao
Generální ředitel společnosti Shandong Hongda Chemical Co, Čína
Wei Hongtao vykonává od roku 2016 funkci generálního ředitele společnosti
Shandong Hongda Chemical Co, která je významným výrobcem chemikálií,
a aktivně se podílí na průmyslové transformaci Číny v souvislosti se změnami
klimatu. Díky více než desetileté zkušenosti v oblasti chemického průmyslu získal
Wei Hongtao důkladné odborné znalosti problematiky BOZP a řízení podniku.

Ludwig Narib
Výkonný ředitel pro strategický rozvoj Windhoeku, Namibie
Diplomovaný inženýr Ludwig Narib působí od roku 1998 v odboru
strategického rozvoje hlavního města Namibie Windhoeku. Z titulu své
funkce strategického manažera pro infrastrukturu, vodohospodářství
a technické služby hlavního města zabezpečuje kontrolu kvality pitné
vody, vyráběné z recyklovaných odpadních vod v ČOV Goreangab.
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Čerstvá #kohoutková chutná
skvěle z každé karafy
Každá dobrá restaurace má svůj jedinečný styl. Ale všechny mají jedno společné – v kuchyni používají
kvalitní čerstvou vodu z kohoutku. Ať už dáváte přednost poctivé české klasice, svěží středomořské
kuchyni, exotickým asijským pokrmům nebo dokonce vyznáváte divy molekulární gastronomie,
#kohoutková voda se hodí ke každé chuti a je ideálním doplňkem libovolného jídla.
A proto pokaždé, když si zajdete do restaurace na rodinnou oslavu, setkání s přáteli nebo obchodní
jednání, setkáte se i s námi. Vaše #kohoutková.
| www.veolia.cz

Pečujeme o světové zdroje.
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COP24: umírněné cíle
a operativní agenda

Rok 2035:
historický
předěl v oblasti
energetické
transformace

Ve své studii zveřejněné v červnu 2018 došla
výzkumná a poradenská agentura Wood
Mackenzie k závěru, že rok 2035 představuje
nezvratný zlom v oblasti energetické
transformace, a to jak pro podniky, tak i pro
státy. Tento historický milník lze vysvětlit
sbližováním dvou křivek: v roce 2035
bude solární a větrná energetika pokrývat
20 % světové energetické poptávky, která
bude třikrát vyšší než dnes. Stejný podíl
na celosvětové dopravě bude připadat
na elektrická vozidla. Jen tato tři odvětví,
tj. fotovoltaika, větrná energetika a elektrická
vozidla, společně každodenně nahradí
více než 2 800 miliard litrů nafty, čímž
se stanou hlavní hnací silou růstu. Studie
tvrdí, že energie z obnovitelných zdrojů se
v příštích desetiletích stanou „automatickou
volbou řady energetických systémů po celém
světě“. Od roku 2036 bude na elektrická
vozidla připadat 15 až 20 % z celkového počtu
kilometrů najetých v celosvětovém měřítku
automobily, autobusy, nákladními vozidly
či elektrokoly. Tato změna paradigmatu
umožní do roku 2040 každodenní úsporu
6 milionů barelů ropy.
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10,34
milionu
nových pracovních míst
na světě vzniklo v roce
2017 díky energiím
z obnovitelných zdrojů,
což znamená nárůst
o 45 % oproti roku 2012.
Zdroj: Mezinárodní agentura
pro obnovitelné zdroje energie

+ 2,7 %

zvýšení celosvětových
emisí CO2 v roce 2018.
Zdroj: Earth System
Science Data

3,5 miliardy

lidí, jejichž obživa závisí
na světových oceánech.
Zdroj: Sea Change
– Evropská unie

126
miliard litrů
vody na celém světě končí
každoročně v nenávratnu
v důsledku úniků
z potrubních sítí.
Source: Frost & Sullivan

24. zasedání Konference stran rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu (COP24), která se konala
ve dnech 2. až 15. prosince 2018 v Katovicích (Polsko),
proběhlo za naprosto naléhavé situace z hlediska
životního prostředí, jejíž řešení nelze dále odkládat.
Bez ohledu na čtyři možné scénáře, které představil
Mezivládní expertní panel pro změny klimatu IPCC,
z nichž nejpesimističtější hovoří o globálním oteplení
o 5,5 °C v případě nečinnosti, se 196 účastníků Konference
neshodlo na jednomyslném uznání vědeckých poznatků.
Aby bylo možno pokračovat v započatém procesu
bez ohledu na chybějící politický konsensus, představuje
účinné prosazování Pařížské dohody klíčovou otázku
klimatické konference COP24. Po velmi komplikovaných
a vysoce odborných diplomatických jednáních dospěli
zástupci všech států, jež se Katovické konference
zúčastnily, k dohodě umožňující stanovení rámce
pro provádění závazku přijatého v roce 2015 v rámci
Pařížské dohody: omezit globální oteplení
do roku 2100 na 1,5 °C až 2 °C.
Společné odhodlání států našlo konkrétní vyjádření
v dokumentu čítajícím několik set stránek, který
signatářské státy zavazuje k větší transparentnosti
z hlediska opatření, jež budou přijata v rámci „konkrétních
kroků na vnitrostátní úrovni“ za účelem snížení emisí CO2.
„Rozhodnutí přijatá při této příležitosti pro provádění
Dohody představují pevný základ pro pokračující
posilování důvěry v multilatelární dohody a zrychlení
globálního procesu přechodu,“ prohlásila Laurence
Tubiana, generální ředitelka Evropské nadace
pro změny klimatu (EFC).

Roční světová spotřeba elektrické energie v terawatthodinách
1 TWh = 1 miliarda KWh

Výroba
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Pokud by byl internet země,

byl by třetím největším odběratelem
elektrické energie na světě.
Se svou každoroční spotřebou elektrické energie v řádu 1 800 TWh se internet řadí k největším celosvětovým
odběratelům elektřiny. Podle zprávy Clicking Clean, kterou v lednu 2017 zveřejnila organizace Greenpeace,
odvětví informačních a komunikačních technologií je třetím největším odběratelem elektrické energie
za Čínou a USA. Digitální technologie tak spotřebovávají zhruba 7 % celosvětové produkce elektřiny.
Podle odhadů Greenpeace by se tato spotřeba měla každé čtyři roky zdvojnásobit.
Zdroje: https://www.greenpeace.fr/il-est-temps-de-renouveler-internet/

Příroda:

napravuje globální
vodní krizi
Do roku 2025 budou více než
dvě třetiny světové populace
žít v oblastech s potenciálním
nedostatkem vody.
Tuto alarmující informaci
zveřejnila nevládní organizace
The Nature Conservancy (TNC),
jež zároveň tvrdí, že příroda
je schopna si sama poradit,
aby došlo ke zlepšení zásobování
jedné miliardy obyvatel naší
planety vodou.
Boj za nedotknutelnost vody
se stal jedním ze stimulů,
jež stojí za vznikem modelu
dlouhodobého zachování
životního prostředí v konkrétním
povodí, jímž je Nadace pro vodu.
Od prvotního impulzu, k němuž
došlo v roce 2000 v Quitu
(hlavní město Ekvádoru), vzniklo
po celém světě na třicet Nadací
pro vodu a zhruba stejný počet
obdobných organizací začíná
působit v Severní a Latinské
Americe, Africe a Asii.
Úspěch této formy vodního
hospodářství tkví v tom,
že všechny zúčastněné strany
– místní samosprávné celky,
podniky, vládní orgány, instituce
sdružující několik stran, sdružení
aj. – spolupracují v oblasti
ochrany zdrojů a přírody
na základě využívání
vzájemných výhod.
Do tohoto modelu doposud
investovalo více než 100 podniků
zhruba 38 miliard dolarů. TNC
hodlá v budoucnosti zapojit
do této iniciativy větší počet
soukromých subjektů pod
záštitou OSN, a to především
z řad podniků zaměřených
na vodohospodářské služby
se silným mezinárodním
zastoupením.
Jaro 2019 PL ANETA
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„Nejsi Atlas,
jenž na svých ramenou
nese celý svět. Je dobré si
uvědomit, že jsi součástí
planety, jež tě podpírá.“
Vandana Shiva,

indická spisovatelka a ekologistka,
nositelka alternativní Nobelovy ceny
za rok 1993
PL ANETA Jaro 2019

INSIDE
VEOLIA

UMÍSTĚNÍ VE SVĚTOVÉ DESÍTCE
PODNIKŮ PODLE HODNOCENÍ
ECOACT 2018
Organizace EcoAct každoročně zveřejňuje zprávu,
v níž vyzdvihuje nejefektivnější podniky v oblasti boje
proti změně klimatu. V žebříčku hodnocení za rok
2018 zveřejněném v září u příležitosti klimatického
summitu Climate Week NYC se Veolia umístila
na 9. místě. „Jakožto světový leader v oblasti správy
a řízení environmentálních služeb se skupina Veolia
opírá o systém environmentálního managementu,
na nějž dohlíží její výbor pro udržitelný rozvoj.
Veolia byla vyhodnocena jakožto vůdčí hospodářský
subjekt v tomto odvětví díky svým důrazným plánům
na snižování emisí CO2, striktní politice nákupu
a důslednému systému dohledu nad svými dodavateli,“
zdůrazňuje zpráva EcoAct. Veolia je jedním ze dvou
francouzských podniků, které v tomto žebříčku figurují.

V krátkosti
Nadace Veolia

se podílela na záchranných
humanitárních akcích
francouzského ministerstva
zahraničních věcí a evropských
záležitostí ve městě Palu na
indonéském ostrově Celebes
(Indonésie), který 28. září 2018
zasáhlo silné zemětřesení
a následná přívalová
vlna tsunami.

Veolia se zúčastnila konzultací
Evropské komise týkajících se
přezkumu směrnic o kvalitě
ovzduší. V roce 2019 by měl být
předložen návrh nového zákona.

V září 2018 Veolia a město

UZBEKISTÁN

VEOLIA PODPOŘÍ TAŠKENT
PŘI MODERNIZACI JEHO
VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB
Veolia a Uzbekistán podepsaly 9. října 2018 protokol
o dohodě ohledně modernizace vodohospodářských
služeb Taškentu, hlavního města Republiky Uzbekistán.
Veolia bude po dobu 25 let zajišťovat správu zařízení
na výrobu a dodávky pitné vody a čištění odpadních vod.
V rámci smlouvy, jež vstoupí v platnost v prvním pololetí
2019, bude Veolia rovněž pověřena kontrolou investic
potřebných pro modernizaci rozvodných a kanalizačních
sítí v uzbecké metropoli ve spolupráci s místními orgány.
Smlouva byla podepsána u příležitosti státní návštěvy
uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva ve Francii.

New York shromáždily
a svezly u příležitosti
7. akce „Safe Disposal“
18 tun nebezpečného odpadu
pocházejícího z místních
domácností.

AUSTRÁLIE

VEOLIA BUDE PROVOZOVAT
PRVNÍ ZÁVOD NA
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
ODPADŮ V ZEMI
V roce 2021 bude zprovozněn závod
na energetické využití odpadů ve městě
Kwinana nedaleko Perthu. V Austrálii
se jedná o první provozovnu tohoto druhu,
která bude ročně zpracovávat
400 000 tun tuhého komunálního odpadu
a vyrábět 40 MW zelené energie,
což odpovídá energetické spotřebě zhruba
50 000 domácností. Veolia již
v zemi provozuje několik závodů na výrobu
energie z obnovitelných zdrojů,
a to provozovnu ve městě Woodlawn
ve státě Nový Jižní Wales, která zásobuje
30 000 domácností energií vyráběnou
z metanu získávaného z organického
odpadu města Sydney, závod Ti Tree
Bioenergy Facility ve státě Queensland,
který zásobuje 2 500 domácností zelenou
elektrickou energií získávanou z bioplynu,
a závod Earthpower v Novém Jižním
Walesu, což je první regionální provozovna
v Austrálii na energetické využití výhradně
potravinářského odpadu, která zajišťuje
dodávky zelené elektřiny pro více než
3 600 domácností.

USA

VEOLIA UZAVŘELA
DVĚ SMLOUVY NA
ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO
RADIOAKTIVNÍHO ODPADU
Národní laboratoř Idaho (INL),
kterou spravuje a provozuje
Battelle Energy Alliance pod hlavičkou
amerického ministerstva energetiky,
se rozhodla využít pro likvidaci kovového
radioaktivního odpadu řešení divize
Nuclear Solutions společnosti Veolia.
Obě smlouvy se týkají využití technologie
GeoMelt®, kdy jsou radioaktivní kovy
chemicky zpracovány na inertní oxid
a radionuklidy zneškodněny zafixováním
do skelné matrice, čímž vznikne
stabilní vitrifikovaný odpad.

Jaro 2019 PL ANETA

INSIDE
V krátkosti
22. října 2018 proběhlo
v Krakově přípravné zasedání

Konference o změně klimatu
COP24. Antoine Frérot, generální
ředitel a předseda správní rady
společnosti Veolia, při této
příležitosti představil svoji vizi
megalopolí budoucnosti
a závazek Veolie
ve prospěch klimatu.
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Antoine Frérot a Bruno
David, prezident Národního
přírodovědného muzea Musée
national d’histoire naturelle,
podepsali v listopadu 2018
rámcovou úmluvu, jež umožní
upevnění a prohloubení
dlouholeté spolupráce Veolie
a MNHN v oblasti biodiverzity.

VEOLIA A UNILEVER

UZAVŘENÝ CYKLUS NOVÉ EKONOMIKY PLASTŮ

Veolia a Unilever podepsaly na konci října dohodu o spolupráci týkající se udržitelných obalů.
Oba podniky spojí své know-how za účelem prosazování cirkulární ekonomiky v několika regionech
světa. Prvními oblastmi, na něž zaměří své společné úsilí, je Indie a Indonésie, které jsou doslova
zamořené plastovým odpadem. Veolia a Unilever zde zavedou sběr a svoz použitých obalů,
zvýší své recyklační kapacity a zavedou nové zpracovatelské procesy
a obchodní modely.

VEOLIA

JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM NOVĚ USTANOVENÉ
„ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE”

16. ledna 2019 bylo v Londýně založeno nové sdružení Alliance to End Plastic Waste (AEPW) pro
skoncování s plastovým odpadem v životním prostředí, a zvláště pak ve světových oceánech.
Nově vzniklá aliance sdružuje na třicet světových podniků, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce
plastů a spotřebního zboží a působí v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii, Africe a na Středním
východě. Aliance je připravena poskytnout v příštích pěti letech více než 1 miliardu dolarů, přičemž
konečná částka by měla činit 1,5 miliardy dolarů, za účelem zavádění řešení na snižování plastových
odpadů a nakládání s tímto typem odpadů. Hlavní cíl Veolie jakožto zakládajícího člena sdružení:
„Řešení problému plastových odpadů v životním prostředí a rozvoj cirkulární ekonomiky vyžaduje
spoluúčast všech subjektů, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce plastů, a dlouhodobé aktivní
zapojení podniků, vlád a samosprávných celků. Žádná země, podnik ani samosprávný celek nejsou
schopny tento problém vyřešit samostatně,“ uvedl při této příležitosti Antoine Frérot,
generální ředitel a předseda správní rady společnosti Veolia a místopředseda AEPW.
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Londýnský rezidenční
komplex South Quay Plaza,

jehož součástí je nejvyšší
obytný mrakodrap ve Spojeném
království, bude využívat
nejmodernější kogenerační
technologie Veolie kombinované
výroby elektřiny a tepla pro
výrobu nízkouhlíkové energie.

Veolia a dva francouzské
výzkumné ústavy,

INRA (Národní ústav pro
zemědělský výzkum) a IRSTEA
(Národní výzkumný ústav pro
environmentální a zemědělské
vědy a technologie), uzavřely
v listopadu minulého roku
pětiletou rámcovou úmluvu,
jejímž předmětem je využití
kompostů z oběhového
hospodářství za účelem zvýšení
zemědělského potenciálu půd.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

KVALITA OVZDUŠÍ SI ZASLOUŽÍ TECHNOLOGICKOU REVOLUCI

Výsledkem společného vývoje, na němž se podílely Eminox, Veolia a rada městské části Westminster, je
technologie, jež v současnosti prochází testy na výfucích nákladních vozů pro svoz komunálního odpadu v této
důležité části britské metropole. Již nyní se u testovaných vozidel potvrdilo snížení emisí oxidu dusičitého o 99 %,
což je lepší výsledek než u nových vozidel splňujících emisní normu Euro 6. Technické řešení, jež je kombinací filtru
pevných částic naftových motorů, selektivní katalytické redukce a technologie Amminexu ASDS™, je prvním svého
druhu s využitím v automobilové dopravě. Umožňuje, aby starší vozy se vznětovým motorem splňovaly normu
Euro 6, a získaly tak oprávnění k vjezdu do ultra nízkoemisních zón (ULEZ) v Londýně, které zavedl správní orgán
Transport for London odpovědný za dopravu a její regulaci ve Velkém Londýně.
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+1,5 °C

+2 °C

+4 °C

+5.5 °C

SITUACE V ROCE 2100...
POKUD NEBUDEME JEDNAT
ZMĚNA PRŮMĚRNÉ
TEPLOTY O POUHÉHO
PŮL STUPNĚ MÁ
DALEKOSÁHLÝ DOPAD!
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Zdroj: IPCC, zvláštní zpráva, říjen 2018 = scénář
při nárůstu globální teploty v letech 2030 až 2052
o 1,5 °C oproti předindustriálnímu období
Zdroj: IPCC, 5. zpráva, 2015 = scénáře při zvýšení
průměrné teploty Země do roku 2100 o 2 °C,
4 °C a 5,5 °C oproti předindustriálnímu období

Simulace
4 globálních
klimatických modelů
I když 24. konference smluvních
stran Rámcové dohody OSN
o změně klimatu (COP24) skončila
16. prosince 2018 přijetím souboru
pravidel Paris Rule Book, která
jsou zásadní pro provádění
Pařížské dohody dojednané v roce
2015, 195 smluvních stran (včetně
Evropské unie) nepřijalo jednotné
stanovisko ohledně snižování
emisí skleníkových plynů.
Mezinárodní společenství sice
s konečnou platností schválilo
cíl 1,5 °C a v současnosti má
metodiku pro měření, kontrolu
a hlášení pokroku dosaženého
v důsledku politiky snižování
skleníkových plynů, nicméně
závazky, které signatářské státy
doposud přijaly, by do roku 2100
vedly k oteplení o 3,3 °C. Tato
skutečnost svědčí o nedostatečně
ambiciózní politice ve prospěch
snižování emisí a nepostačující
přizpůsobivosti zemí ohrožených
globálním oteplováním.
PL ANETA Únor 2019

Vzestup vodních hladin, časté a velmi
intenzivní vlny veder, ničivé hurikány,
záplavy a smrtící horka… Na celém
světě dochází ke stále častějším
extrémním jevům způsobeným
změnami klimatu. Dopady jsou citelné
již při globálním oteplení klimatu
o 1 °C, což je limitní hodnota, jíž bylo
v celosvětovém průměru v porovnání
s předindustriálním obdobím
dosaženo již v roce 2017. Tyto extrémní
klimatické jevy ovlivňují životy miliardy
obyvatel naší planety, a především pak
nejohroženějších skupin obyvatelstva.
V rámci boje proti změně klimatu
je totiž důležitá každá desetina stupně.
Při oteplení o 1,5 °C jsou důsledky
pro obyvatelstvo a ekosystémy
ještě závažnější. Nárůst globální teploty
o 2 °C by měl dramatický dopad na
schopnost lidstva zajistit dostatek
potravy a na naše zdraví a změny
klimatu by dokonce mohly
být nezvratné. Při oteplení světového
klimatu o více než 3 °C by nastala
kritická situace: masové vymírání
živočišných a rostlinných druhů, výrazný
nedostatek potravin a hromadná
migrace obyvatelstva.

OPATŘENÍ PRO
ZMÍRŇOVÁNÍ
ZMĚNY KLIMATU
A ADAPTACI NA
TUTO ZMĚNU

Tuto potřebu zdůrazňuje zpráva IPCC z října
2018: Udržení nárůstu průměrné globální
teploty na hranici 1,5 °C, což je jeden z cílů
Pařížské dohody, je možné, pokud dojde
k zásadním a rychlým změnám v chování
podniků. Podnikatelské subjekty tak mají deset
let na to, aby oproti roku 2010 snížily emise
CO2 vznikající v důsledku lidské činnosti,
o 45 %. Do roku 2050 by mělo být dosaženo
uhlíkové neutrality!
Proto je nejvyšší čas urychlit tempo zavádění
dvou typů nezbytných opatření, a to opatření
pro zmírňování změny klimatu a adaptaci na
tuto změnu. První skupina opatření umožní
stabilizaci, či dokonce snížení koncentrace
skleníkových plynů v ovzduší. K základním
vyvíjeným řešením patří především jímání
a skladování CO2, zpracování plynů pomocí
metanizace a energetická účinnost.
Druhá skupina opatření je zaměřena na
schopnost přírodních a lidských systémů
reagovat na změnu klimatu, aby byly zmírněny
její případné dopady, či bylo možno řídit
následky negativních vlivů, jimž nelze zabránit.
Může se jednat o obnovu ekosystémů,
podporu biodiverzity, udržitelné hospodaření
s vodou aj.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS JEDNAT
Klimatický summit OSN, který proběhne
23. září 2019 v New Yorku, má zásadní
význam pro stanovení ještě náročnějších
cílů a překonání problémů, s nimiž se
potýkají jednotlivé země. Stejně jako
klimatická konference COP25, kterou bude
hostit letos v prosinci Santiago de Chile,
bude mít newyorský klimatický summit
za úkol schválení nově přijatých závazků,
vyřešení otázky vytvoření celosvětového
trhu s uhlíkem a provádění celosvětové
inventarizace skleníkových plynů počínaje
rokem 2023. Řada průmyslových podniků
(mezi nimi i Veolia), velkoměst a sdružení
neztrácí čas a již dnes vyvíjejí úsilí ve
prospěch řešení klimatických změn.

V rámci svých činností se Veolia aktivně
zasazuje o snížení emisí skleníkových plynů
a přichází s nízkoemisními řešeními (viz
tematické okruhy, jimž je věnováno toto
číslo časopisu). Jedná se jednak o řešení na
zmírnění dopadu změny klimatu založená
na cirkulární ekonomice, jako je recyklace
a opětovné využívání odpadů, výroba energií
z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost
a zefektivnění tepelných sítí, dále řešení
související s adaptací na nové klimatické
podmínky a posílením odolnosti, jako je
například recyklace vody v regionech,
jež se potýkají s jejím nedostatkem,
odvádění a čištění dešťové vody.

CO NÁS ČEKÁ PŘI ZVÝŠENÍ
GLOBÁLNÍ TEPLOTY O +3°C

Vlny extrémních veder

K vlnám veder dochází třikrát častěji
než v minulosti, což má za důsledek
především zrychlování vzniku městských
tepelných ostrovů, kde rtuť teploměru
může vyšplhat až na 50 °C. Četnost
extrémně vysokých i nízkých teplot
je přímo úměrná nárůstu průměrné
globální teploty na zemské pevnině.

Častější záplavy, bouře a hurikány

Ve vlhkých oblastech dochází ke zvyšování
průměrných srážek, zatímco suché oblasti
trpí stále větším suchem. Každoročně
je 800 000 obyvatel Evropy postiženo
záplavami v důsledku rozvodnění řek.
Suché (subtropické) oblasti jsou naopak stále
vyprahlejší. Extrémní meteorologické situace
nabývají na intenzitě, a ohrožují tak na životě
nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.

Potravinová a zdravotní krize

Snížení výnosů zemědělských plodin
a zásob vody na regionální úrovni zvyšuje
určitá rizika, jako je nedostatek potravin,
zvyšování napětí v souvislosti se spory
o využívání zdrojů aj., jež hrozí nejchudším
skupinám obyvatelstva. Období extrémních
veder v městském prostředí mají na svědomí
zvýšenou úmrtnost velmi malých dětí,
starších osob a lidí pracujících venku.

Stoupání hladiny moří, tání ledovců
a věčně zmrzlé půdy

Hladina moří již stoupla o 98 centimetrů.
Stoupání hladiny moří se týká každého
desátého obyvatele naší planety. 85 %
objemu ledovcové pokrývky zmizelo. 81 %
věčně zmrzlé půdy (permafrostu) roztálo,
čímž došlo k uvolnění obrovského množství
metanu, což je zvláště nebezpečný skleníkový
plyn. 10 000 ostrůvků zmizelo z mapy světa.

Ztráta biologické rozmanitosti

V důsledku acidifikace oceánů prakticky
vyhynuli koráli. Vymírání těchto
významných pilířů oceánského
potravního řetězce má za důsledek
úbytek řady dalších mořských druhů.
Změny klimatu urychlují změnu
suchozemských ekosystémů a vymírání
každého šestého druhu a rovněž způsobují
ztráty zboží a služeb, jež mají původ v přírodě.

Zdroje: 5. zpráva IPCC; Potential impact of sea level
on French islands worldwide, CNRS, 2013;
Zvyšuje změna klimatu riziko povodní
ve Francii a v Evropě? CEPRI
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Je možné zvítězit
v boji proti změně klimatu?
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Michał Kurtyka
a Antoine Frérot
Interwiew.

Michał Kurtyka

Státní tajemník polského
ministerstva životního prostředí
a zmocněnec pro předsednictví
Konference OSN o změně
klimatu COP24

PL ANETA Jaro 2019

Antoine Frérot

Generální ředitel a předseda
správní rady společnosti Veolia

Výsledkem klimatické konference COP24 v polských Katovicích,
která skončila 14. prosince 2018, je soubor pravidel Katowice
Rulebook. Boj proti změně klimatu se týká všech zúčastněných
stran – občanské společnosti, politických činitelů i podniků.
Jejich zájmy jsou však v některých případech obtížně
slučitelné. Jaká úloha tedy připadá každé z nich a jak
by měl vypadat spravedlivý přechod v naléhavé situaci
klimatických změn? Na to jsme se zeptali Michała Kurtyky,
předsedy COP24 a státního tajemníka polského ministerstva
životního prostředí, a Antoina Frérota, generálního ředitele
a předsedy správní rady společnosti Veolia.
Jak hodnotíte výsledky Katovické konference
o změně klimatu COP24 jakožto její předseda?
Michał Kurtyka: Jednání byla extrémně složitá,
protože byla vysoce odborná a současně velmi
zpolitizovaná. Z tohoto hlediska se domnívám,
že katovická COP24 byla úspěšná. Stanovili jsme
pravidla globální klimatické politiky a dospěli jsme
ke shodě. Tato pravidla začnou platit od roku 2021
na celé planetě, a nahradí tak režim zavedený
Kjótským protokolem, přičemž přezkum tohoto
hlavního globálního rámce bude probíhat každých
pět let. Jakmile budou tato pravidla zavedena, budou
jednotlivé země zavazovat k transparentnosti,
pokud jde o opatření v oblasti klimatu. Rozvojové
i hospodářsky vyspělé země na tom jenom získají.
Budeme se přesvědčovat o plnění svých slibů
a společně zajišťovat potřebnou podporu rozvojových
zemí v oblasti financování, převodu technologií
a administrativních kapacit.
V současné době se objevují jasné signály zhoršování
klimatické krize a zároveň někteří odborníci jako
například IPCC věří, že je ještě možné změnu klimatu
zvrátit. Domníváte se vy osobně, že lidstvo může
v boji proti změnám klimatu zvítězit?
Antoine Frérot: Jsou boje, kdy je v sázce tolik,
že je nutno je svést, i když šance na vítězství nejsou
zdánlivě valné. Boj za omezení změn klimatu,
a tedy záchranu obyvatelnosti naší planety
k nim pochopitelně patří. Bez ohledu na značnou
složitost a rozsah tohoto úkolu je dekarbonizace
ekonomiky ve lhůtě, kterou odpočítávají klimatické
hodiny, možná. Proto je třeba přijmout kolektivní
i individuální závazky, že pro to učiníme více než
doposud. Do boje se musí zapojit úplně všichni,

to znamená státy, jež stanoví energetickou politiku;
města, jež mají na svědomí 75 % celosvětových
emisí CO2 a přitom vydávají předpisy, jimž se má
řídit náš způsob života, aby došlo k jejich omezení;
podniky, které spotřebovávají zdroje, ale přicházejí
s nízkouhlíkovými řešeními; sdružení, která vyvíjejí
obrovské úsilí při zavádění projektů do praxe;
obyvatelé celé planety, kteří svými osobními
rozhodnutími mnohokrát za den „hlasují“
proti nebo ve prospěch klimatu.
M. K.: Na Konferenci o změně klimatu COP24 byl
jednomyslně schválen Katowice Rulebook, což je
soubor pravidel, jenž stanoví globální klimatickou
politiku pro nejbližší roky. Považuji to za známku
optimismu, která dokazuje, že navzdory obchodním
válkám, které státy dnes a denně svádějí, jsme schopni
řešit otázky klimatu mimo zpolitizované rámce.
Je jednoduché propadnout pesimismu a říkat si,
že „nemůžeme nic dělat“. To ale není řešení.
Jsem toho názoru, že lidstvo má dostatek času,
inteligence a prostředků, aby problém změny
klimatu vyřešilo. Budeme schopni této šance využít?
To bude záležet nejenom na veřejných orgánech,
ale i na podnicích, městech a regionech,
které vysílají řadu jasných signálů.
Ve své poslední zprávě Mezivládní panel pro změny
klimatu IPCC tvrdí, že je nutné do roku 2030 snížit
emise CO2 způsobené lidskou činností o zhruba
45 % oproti stavu v roce 2010. Jakou úlohu mohou
v obecném měřítku sehrát podniky, aby bylo tohoto
cíle dosaženo? Jaká řešení Veolia prosazuje a zavádí,
aby se na tomto procesu podílela?
A. F.: Podniky mají rozhodující úlohu, protože inovují •••

„Jsem toho
názoru,
že lidstvo má
dostatek času,
inteligence
a prostředků,
aby problém
změny klimatu
vyřešilo.“
Michał Kurtyka
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Portsmouth, Spojené království:
závod na energetické využití odpadů.
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••• a mohou vyrábět zboží a poskytovat služby s nižším

to všichni. Při spalování fosilních zdrojů energie
vznikají emise skleníkových plynů, přičemž uhlí
je vysoce znečišťující surovina. Je na každé zemi,
aby našla alternativní řešení, které nahradí fosilní
zdroje energie. Například polská vláda již dnes řeší
energetickou strategii země do roku 2040, přičemž
tato strategie se přednostně zaměřuje na energetiku
využívající zdroje s nulovými emisemi, jako je
solární, větrná či jaderná energetika. Návrh, který
je v současnosti projednáván, předpokládá značný
nárůst fotovoltaiky, a to z 10 000 MW v roce 2030
na 20 000 MW v roce 2040.

obsahem uhlíku. V tomto ohledu mohou výrazně
působit na své dodavatele, odběratele a spotřebitele.
Podniky například iniciovaly snížení nákladů
na skladování elektřiny, což je klíčový bod
pro úspěšnou realizaci energetické transformace.
Proto Veolia s přichází s procesy recyklace vybitých
baterií, což šetří přírodní zdroje a snižuje náklady.
M. K.: Jsem toho názoru, že na podniky je třeba klást
vysoké nároky, a přitom dbát na to, abychom po nich
nežádali příliš. Podniky musí inovovat, přicházet
s novými ekonomickými modely, věnovat se výzkumu
a vývoji a přistupovat ke své činnosti odpovědně…
Nicméně nelze vše nechat na jejich bedrech. Podniky
sice filtrují nápady, které jsou přínosné pro životní
prostředí, ale tyto dobré nápady nemusí být hlavně
na počátku příliš rentabilní. Veřejné orgány musí
podporovat inovace prostřednictvím příznivých
právních úprav a předpisů, aby pomáhaly podnikům
v jejich dalším rozvoji.
A. F.: Podniky jako Veolia již nabízejí různá řešení, jež
se vzájemně doplňují: energetickou účinnost; energie
z obnovitelných zdrojů; cirkulární ekonomiku, která
tím, že mění odpady na zdroje, drasticky snižuje
uhlíkové emise; jímání metanu, což je znečišťující
látka, je-li vypouštěna do ovzduší, ale i zelená energie,
je-li zpracována na teplo…
Přínos všeobecného rozšíření těchto řešení by mohl
být obrovský. Vezměme například využití ztrátové
energie. V Evropě se dnes využívá pouze 1 % energie,
která se uvolňuje v podobě tepla ve výrobních
podnicích a městech, 99 % vedlejšího tepla
je nenávratně ztraceno!
Řešení je dostatek. K jejich rozsáhlému zavádění
ze strany většiny zúčastněných stran však chybí
politická vůle a ekonomické pobídky.
Celá řada světových ekonomik je založena na uhlí.
Jaká řešení by bylo třeba zavést, aby byl možný
přechod na čistší energie?
M. K.: Pokud jde o globální skladbu zdrojů energie,
žádné zázračné řešení neexistuje. Pokud však
nevyvineme úsilí pro její nalezení, doplatíme na
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„Řešení je
dostatek.
K jejich
rozsáhlému
zavádění ze
strany většiny
zúčastněných
stran však chybí
politická vůle
a ekonomické
pobídky.“
Antoine Frérot

A. F.: Skupina Veolia se aktivně podílí na procesu
přechodu na energie z obnovitelných zdrojů.
Proto jsme se rozhodli převést naše zařízení na výrobu
energie ve střední Evropě a v Číně, která fungují
na uhlí, na alternativní paliva. V České republice,
konkrétně v Karviné, brzy nahradíme uhlí
recyklovaným tuhým palivem a plynem,
které jsou zdrojem nesrovnatelně nižšího množství
emisí CO2. Zároveň jsme stanovili interní cenu za tunu
CO2, kterou zohledňujeme při posuzování
jednotlivých investic.
Klíčovou otázkou je financování energetické
transformace a přechodu na ekologicky čistá
paliva. Jaká jsou podle vás opatření, jež by měla být
přednostně zavedena?
A. F.: Hlavním blokujícím bodem jsou konkrétní
pobídkové programy. Aby bylo možno uplatňovat
nízkouhlíková řešení v rámci celého řetězce
hospodářských subjektů, je třeba stanovit cenu
pro CO2. Tato cena musí být stabilní, předpokladatelná
a dostatečně vysoká, aby snižování znečištění stálo
méně než znečišťování emisemi uhlíku. V případě
odpadů a odpadních vod státy uplatňují zásadu
„kdo znečišťuje, ať platí“, nebo přísné emisní limity.
Tato zásada však kupodivu hodně pokulhává v případě
skleníkových plynů. V současné době je zdaněno
pouze 10 % emisí CO2 dostatečně vysokými poplatky,
aby se zvýšení průměrné globální teploty omezilo
na 2 °C. Důraznou klimatickou politiku však nelze
provádět se slabými regulačními mechanismy!

M. K.: V současné době mobilizujeme správce velkých
investičních fondů, aby se při svých strategických
rozhodnutích přeorientovali na odpovědné
investování, což je dobrá věc. Nicméně by mělo být
využíváno i financování mikropodniků či skupinového
financování. V tomto ohledu máme my všichni
nezastupitelnou úlohu. A konečně jsou tady evropské
fondy. Evropská komise nedávno oznámila, že
v rámci své budoucí rozpočtové strategie vyčlení 25 %
svých prostředků na klimatickou politiku. Nicméně
Katovická klimatická konference COP24 potvrdila to,
co se ostatně ukázalo již při projednávání Pařížské
dohody, totiž že klimatickou politiku nelze provádět
bez občanského dialogu, protože za rozhodnutími
ohledně globální klimatické, energetické, potravinové
a jiné politiky vždy stojí rozhodnutí společnosti.
Katovická klimatická konference COP24 se zaměřila
především na téma „spravedlivý přechod“.
O co se přesně jedná?
M. K.: Spravedlivý přechod znamená nastolení
dialogu, respektu a zásady, že s přijatými
rozhodnutími musí všichni souhlasit. Kam tím
směřujeme? Politika v tomto případě musí odrážet
sociální konsenzus. V zájmu celé planety je nutné,
aby každá země určila klíčové prvky, jež se podílejí
na kvalitních životních podmínkách nejenom jejích
občanů, ale i všech ostatních lidí žijících mimo
její území.

“V zájmu
celé planety
je nutné, aby
každá země
určila klíčové
prvky, jež se
podílejí na
kvalitních
životních
podmínkách
nejenom jejích
občanů,
ale i všech
ostatních lidí
žijících mimo
její území.”

A. F.: Toto téma je zásadní. Aby byl přechod
akceptován, musí být spravedlivý a jako takový
i vnímán. Energetická transformace nemůže být
úspěšná, pokud zanedbáme její sociální aspekt!
Řešení natolik naléhavé problematiky, jako je změna
klimatu, je otázkou spravedlivého přístupu především
k chudým zemím, jež jsou klimatickými změnami
nejvíce postižené, a přitom za ně mohou nejméně.
V hospodářsky rozvinutých zemích je nutno převést
a rekvalifikovat zaměstnance uhelného průmyslu,
protože uhlí je nejvíce znečišťující fosilní palivo
používané pro výrobu energie. V Polsku se to týká
100 000 zaměstnanců a v USA více než 70 000
pracovníků tohoto odvětví. V dlouhodobém časovém
měřítku tato místa zaniknou a bude nutno je
kompenzovat především vytvářením pracovních míst
v ekologicky čistých energetických provozech:
v roce 2030 by 40 miliónů lidí mělo pracovat
v oborech energetiky z obnovitelných zdrojů,
což je čtyřikrát více než dnes. n

Michał Kurtyka
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V Austrálii Henry zajišťuje ve
spolupráci se svými týmy řízení
„zeleného“ závodu ve Woodlawn.
V Dánsku je Leif hrdý na úlohu,
kterou sehrála firma Krüger A/S
při zvyšování odolnosti Kodaně
proti povodním..

Setkáváme se
s pracovníky Veolie z celého světa
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Henry Gundry se původně chtěl stát lesním strážcem v národním parku,
ale nakonec se rozhodl zúročit svoje zaujetí pro životní prostředí jinak. Dnes působí
jako manažer závodu ve Woodlawn (Tarago). V této zóně, kde je soustředěna celá řada
ekologických, vzájemně provázaných projektů, se nacházejí infrastruktury vybudované
podle projektové dokumentace Veolie, jež rovněž zajišťuje jejich správu a řízení.
Je sem svážen odpad ze Sydney, který je následně zpracován na zdroje – bioplyn sloužící
k výrobě elektrické energie a odpadní teplo využívané pro potřeby akvakultury.
Závod má i přidružený zemědělský podnik, který se věnuje chovu ovcí
a hovězího dobytka na 6 000 hektarech pozemků patřících Veolii.

Henry Gundry

Manažer „zeleného“ závodu
ve Woodlawn (Tarago),
Nový Jižní Wales,
Austrálie

Již od svého nástupu do Veolie v roce 2006 se Henry podílel jako realizátor a autor projektů
na trvalém rozvoji závodu ve Woodlawn, kde od roku 2017 působí ve vedoucí funkci.
Nejprve měl na starosti kontrolu dodržování předpisů v oblasti životního prostředí
v provozu, a získal tak cenné zkušenosti s využíváním monitorovacích systémů a systémů
zajišťujících soulad provozoven s platnými předpisy. Ke zvýšení jeho odbornosti rovněž
přispěly technické zprávy, které vypracovával pro vládní agentury.
V rámci výkonu svých funkcí Henry pořádá pravidelné porady se svými týmy, které jej
podrobně informují o činnostech závodu. Společně posuzují a vyhodnocují veškeré
aspekty potřebné k řádnému chodu závodu, a zvláště se zaměřují na výrobní
procesy a bezpečnost práce.
„Moje týmy jsou pro mne zdrojem motivace. Pomáhají mi reagovat na nové výzvy v oblasti
inovace a dosahovat stanovených cílů,“ říká Henry. Při každodenní výměně názorů dává
přednost přímé komunikaci v uvolněné atmosféře, což je podle něj ten nejlepší způsob,
„jak získat z lidí, s nimiž pracujeme, to nejlepší, co v nich je“.
Za jeho upřímností a bezprostředností v jednání s lidmi stojí i jeho místní kořeny:
„Žiji jenom čtyři kilometry od místa, kde pracuji, a v tomto regionu jsem vyrostl.
To je velmi důležité, protože jsem vnímám jako řádný zástupce Veolie, který má na starosti
rozvoj místního závodu, jemuž ale nejsou lhostejné zájmy místní komunity.“
Henry je velmi úzce spjatý s regionem, kde žije a působí, a proto je odhodlaný učinit vše
pro to, aby se Woodlawn stal příkladným závodem. Zejména vzpomíná na postupné
zavádění systému akvakultury, kterou umožnilo využívání tepla vznikajícího při jímání
bioplynu a výrobě elektřiny. K tomuto úkolu přistoupil s nadšením sobě vlastním a úspěšně
jej dotáhl do konce. „Cíle a příležitosti zeleného závodu ve Woodlawn se neustále vyvíjejí,
a to je přesně to, co se mi na mé práci nejvíce líbí,“ říká Henry, který je připraven posunout
Woodlawn ještě dále na jeho cestě k cirkulární ekonomice. n
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“Je nutné stále lépe rozumět tomu, co děláme,
zvláště pak chceme-li zachránit planetu.“

Leif Bentsen

Generální ředitel a předseda
správní rady společnosti
Krüger A/S Kodaň, Dánsko

Více než o cíl se jedná o filozofii, kterou Leif Bentsen prosazuje dnes a denně ve své
funkci generálního ředitele společnosti Krüger A/S. Tato dánská dceřiná společnost
Veolie, která má 5 závodů po celé zemi, je zaměřená na celou řadu činností souvisejících
s vodohospodářstvím (pitná voda, průmyslová voda, odvod vody a městské kanalizace,
čištění odpadních vod, sanace půdy a nedávno i chov ryb na pevnině). Vyvinula především
modelovací a kontrolní nástroj, aby pomohla zvýšit odolnost Kodaně proti povodním
a zabránila rozlití odpadních vod do přírodního prostředí v případě špatného počasí.
„V roce 2015 OSN stanovila 17 cílů, jejichž dosažení je nutné pro udržitelný rozvoj naší
planety. Šestým cílem je zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení pro všechny
a udržitelné hospodaření s vodními zdroji. Tedy přesně to, co se snažíme naplňovat
při naší každodenní činnosti. Na to, co se nám podařilo realizovat ve spolupráci
s městským zastupitelstvem Kodaně, jsme patřičně hrdí,“ vysvětluje Leif Bentsen.
Leif nastoupil do společnosti Krüger v roce 1991 s čerstvým inženýrským diplomem
v kapse. Při své práci přichází běžně do styku s klienty a je zvyklý vycházet vstříc jejich
potřebám. Je velmi nakloněn co nejčastějším diskusím se zúčastněnými stranami,
což umožňuje lépe naplnit jejich očekávání a předvídat vývoj trhu ochrany životního
prostředí. Leif je fotbalový nadšenec a věnuje se i horské cyklistice, a proto mu nechybí
vytrvalost, což je vlastnost, díky níž hravě zvládá služební cesty, které podniká po celém
světě, aby identifikoval a realizoval další udržitelné projekty pro společnost Krüger
a její klienty. Pozorně sleduje nejnovější trendy a inovace v odvětví životního prostředí
a také změny právních předpisů, které často přinášejí nové zakázky.
Při bilancování klimatické konference COP24 tento realisticky smýšlející člověk pracující
v terénu říká s optimismem sobě vlastním, že „i když konkrétní opatření ještě stále
pokulhávají, jdeme dobrým směrem a jednání proběhla uspokojivým způsobem.
Vůle vše urychlit je sice legitimní, pokud ale budeme jednat příliš rychle, riskujeme,
že některé země zůstanou stranou. V Evropě se věci mohou rychle pohnout kupředu,
protože máme rozhodovací mechanismy, investice a technologie. Proto je třeba je využít,
abychom v této oblasti udělali maximum, a přitom akceptovat, že ostatní regiony světa
s námi nedrží krok.“ n
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USA

Od kuřete k žárovce
aneb možnosti využití chovu
drůbeže pro výrobu energie
Severní Karolína,
kde je kuřecí trus tradičně
používán jako hnojivo,
produkuje příliš velké
množství tohoto odpadu,
což dalo vzniknout
myšlence jeho využití
jako zdroje zelené energie!
PL ANETA Jaro 2019

Zemědělská výroba je

nejvýznamnější hospodářské odvětví Severní
Karolíny. Podle ministerstva zemědělství
a služeb spotřebitelům generuje roční tržby
v hodnotě 84 miliard dolarů. V roce 2017
byla Severní Karolína největším americkým
producentem drůbeže a vajec s tržbami
4,8 miliardy dolarů. Nicméně při chovu
drůbeže vzniká velké množství odpadní
podestýlky. Mat Ware, náměstek ředitele
pro Operace (odvětví energetiky) pro zónu
Veolia Severní Amerika, nám vysvětlil, že
v době, kdy drůbežích farem nebylo tolik,
bylo možno využívat veškerou drůbeží

podestýlku jako hnojivo. V současné době je
ale drůbežáren tolik, že zemědělská půda již
nestačí tyto výměšky absorbovat. Odborníci
se rovněž obávají důsledků aplikace tohoto
druhu odpadu v příliš velkém množství, a to
především z důvodu znečištění řek, jezer
a zásob podzemní vody v tomto regionu.

Řešení v podobě biomasy
V roce 2007 se vládní agentura North
Carolina Utilities Commission rozhodla
podpořit výrobu energie z tohoto odpadu
a požadovala, aby určité procento energie •••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Zpracování a další využití drůbežího trusu, který
Severní Karolína produkuje v příliš velkém množství.

> Zpracování drůbeží
podestýlky na elektřinu.

> Zvýšit míru opětovného využití drůbeží podestýlky
a vytvořit z elektrárny na biomasu v Severní Karolíně
vzorovouprovozovnu tohoto typu.
Jaro 2019 PL ANETA
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Mathew Ware, náměstek ředitele pro Operace v odvětví
energetiky, zóna Veolia Severní Amerika
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••• dodávané místními poskytovateli v rámci

veřejných služeb pocházelo z odpadu z chovu
drůbeže. Proto vzniklo několik elektráren na
spalování drůbeží podestýlky, mezi nimi
i elektrárna v Lumbertonu. Tuto bývalou
uhelnou elektrárnu přebudovala Georgia
Renewable Power (GRP) na biomasovou
elektrárnu, kde je zpracovaná drůbeží
podestýlka po smíchání s dřevní štěpkou
částečně využívána pro výrobu elektrické
energie.
Tuto elektrárnu, jež dodává elektřinu do
sítě energetické společnosti Duke Energy,
provozuje od května 2017 Veolia na základě
pověření GRP. V minulosti elektrárna
využívala při výrobě elektřiny odpad z chovu
drůbeže pouze z 10 %, přičemž 90 % energie
bylo vyráběno spalováním dřevní štěpky, ale
Veolii se podařilo zvýšit podíl připadající na
opětovné využití odpadu z chovu drůbeže na
více než 30 %. „Velmi tvrdě jsme zapracovali
na zvýšení energetické účinnosti provozu,“
říká Mat Ware. „Majitelé plánují výměnu
kotlů, což nám umožní dosáhnout 100%
valorizace drůbeží podestýlky.“ V současné
době elektrárna ročně spaluje až 285 000
tun odpadu z chovu drůbeže a vyrábí
25 megawattů elektřiny za hodinu.

Udržitelná energie
Smluvní klauzule spojená s finanční
zainteresovaností je pobídkou, aby elektrárna
spalovala co největší množství drůbeží
podestýlky. Tato motivace není prázdné slovo:
popel z elektrárny se zbytkovým obsahem
živin, jež mají původ v rozkladu odpadní
podestýlky, lze využít buď jako ekologické

Jak Veolia rozvíjí využívání biomasy
v Severní Americe

“

Výroba energie
z odpadu
z drůbežích chovů
je v Severní Karolíně
relativně nový
obor činnosti. Díky
výhodným obchodním
podmínkám a příznivé
legislativě, které
jdou ruku v ruce
s disponibilním
množstvím biomasy, je
tento trh velmi slibný.
Veolia v současné době
buduje ve spolupráci
se společností Georgia

Renewable Power
dvě další elektrárny
o výkonu 65 MW
na severu Georgie.
V USA neustále
roste počet iniciativ
zaměřených na
odklon od fosilních
zdrojů energie ve
prospěch energií
z obnovitelných zdrojů.
Z toho plyne nárůst
využívání solární
a větrné technologie
a rovněž biomasy, jež
hraje v tomto směru

hnojivo, nebo za účelem regenerace půdy.
Teplo vznikající během procesu zpracování
odpadu se využívá pro sušení dřevní štěpky
určené na export do Spojeného království,
celé Evropy a Asie, kde je spalována
v elektrárnách na biomasu. „Dřevní štěpka
má většinou 30% obsah vlhkosti,“ dodává
Mat Ware. „Sušením tuto vlhkost snižujeme
na 6 či 7 %. Výsledkem je získání kvalitnějšího
paliva s nižším obsahem vody, které se lépe
přepravuje.“
G e o rg i a Re n e wa b l e Po w e r h o d n o t í
partnerství s Veolií jako velmi přínosné, jak
nám vysvětlil Ciaran McManus, manažer
GRP pro Aktiva a Operace: „S partnerskou
spoluprací s Veolií na tomto průkopnickém

důležitou úlohu.
Jsou vyvíjeny další
technologie, jako je
například anaerobní
digesce, která
spočívá ve zpracování
biologických zdrojů
typu potravinářské
odpady či čistírenských
kalů na metan čili
zemní plyn, přičemž
Veolia se na rozvoji
tohoto odvětví
v Severní Americe
stále více podílí.

”

projektu jsme opravdu spokojeni. Využití
drůbežího trusu jako paliva je velmi složitý
proces, který klade vysoké nároky na odborné
kompetence obou podniků a jejich zkušenosti
v oboru. Za úspěchem tohoto projektu stojí
skutečná spolupráce.“ Díky závazku Veolie
a prozíravému rozhodnutí, které GRP učinila
v souvislosti s přestavbou této elektrárny,
našla Severní Karolína hned dvě řešení svého
problému v podobě zpracování a opětovného
využití drůbežího trusu a výroby elektřiny
z udržitelného zdroje, kterou jsou zásobovány
domácnosti i průmyslové podniky. Výsledkem
společného úsilí je řešení přínosné pro
všechny zúčastněné strany. n

V Maroku, působí první podnik na světě, který je díky peckám z oliv uhlíkově neutrální.
I jiné země než USA využívají jako zdroj
energie originální biomasová paliva.
Například v Maroku Veolia spojila své síly
s automobilkou Renault v jejím závodě
v Tangeru, kde se vyrábějí Dacie. Tarik
Bensaid, ředitel Operací Veolie Industries
v Maroku, nám vysvětlil, jakým způsobem
je využíván odpad z oliv při výrobě
automobilů.
„Maroko je čtvrtý největší producent oliv
na světě. Proto máme k dispozici velké
množství olivových pecek a dužniny, které
jsou sváženy z olivových hájů a lisoven
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oleje. V tangerském závodě spalujeme
v kotlech biomasu, kterou tvoří z 80 %
odpady z oliv a z 20 % drcené dřevěné
palety. Kotle na biomasu spotřebují ročně
23 000 tun odpadů z oliv, které jsou
využity pro výrobu tepla. Máme dva kotle
o výkonu 6 MW vyrábějící horkou vodu
o teplotě 90 °C a jeden kotel o výkonu
6,5 MW na výrobu přehřáté vody o teplotě
220 °C a tlaku 36 bar. Takto vyrobené
teplo je využíváno pro dodávky horké vody
potřebné pro výrobní procesy. Zbývající
tepelná energie je využívána v ostatních

procesech, například pro fungování pecí
na vypalování automobilových laků.
Díky tomuto postupu se nám podařilo
získat ekoznačku EU za používání
udržitelných výrobních technologií. n

HLAVNÍ ÚDAJE
• 23,000 tun odpadů z oliv, které našly
další využití v marockém Tangeru
• 76 GWh vyrobeného tepla,
které využívá marocká
automobilka Renault

HLAVNÍ ÚDAJE
• 285 000 tun
drůbeží podestýlky, které ročně
zpracuje elektrárna v Severní Karolíně
• Výroba 25 MW elektrické energie
za hodinu, která je využívána
pro zajišťování dodávek elektřiny
pro 18 750 domácností v regionu
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Recyklované odpadní
vody jako
zdroj pitné vody
Řada světových metropolí má problém zajistit
pro své obyvatele dostatek pitné vody. Tato situace
se v souvislosti se změnou klimatu stále zhoršuje.
A co kdyby možným řešením byla recyklace odpadních
vod? Tuto možnost zvolil Windhoek, hlavní město
Namibie, pro zajištění bezpečného a udržitelného
zásobování pitnou vodou.

Namibie, jejíž území

pokrývá z velké části poušť Kalahari a Namibská poušť a jejíž západní hranici omývají
vody Atlantického oceánu, patří k nejsušším
zemím světa s prakticky nulovými srážkami.
Její hlavní město Windhoek se sice nachází
PL ANETA Jaro 2019

v zelenější oblasti, nicméně trpí permanentním
nedostatkem vody, protože průměrný roční
úhrn srážek činí necelých 300 mm. Ve zvodních,
jež jsou zdrojem spodní vody, se z důvodu silného
odpařování nestačí doplňovat voda.
Aby se tato africká země vypořádala s touto

extrémní situací, zavedla v roce 1968 bezprecedentní řešení: recyklaci komunálních odpadních vod na pitnou vodu. V současné době je
toto řešení zavedeno pouze ve Windhoeku,
Singapuru a okresu Orange County ve státě
Kalifornia (USA).

Technologie
vícestupňové filtrace
Komunální odpadní vody jsou čištěny v ČOV
Goreangab, která patří hlavnímu městu a byla
uvedena do provozu v roce 1968. ČOV prošla
v letech 2002–2003 modernizací a od té doby
ji spravuje a provozuje sdružení Windhoek
Goreangab Operating Company (WINGOC),
v němž 67% podíl vlastní Veolia a 33 %
skupina WABAG.
•••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Zvýšení zdrojů vody ve Windhoeku, hlavním městě
Namibie, které patří k nejsušším na světě.

> Vytvoření nových zdrojů pro bezpečné
zásobování Windhoeku pitnou vodou.

> Zpracování komunálních odpadních
vod na pitnou vodu.
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••• V průběhu modernizace bylo zavedeno několik

inovativních technologií: biologická filtrace
a filtrace aktivním uhlím přes granulární
filtrační materiál a rovněž vícestupňové čištění
za účelem odstranění čtyř hlavních reziduí
přítomných v odpadních vodách – fyzikálních
a organoleptických prvků, makroprvků,
vedlejších mikrobiologických produktů
a vedlejších produktů dezinfekce. Kombinace
technologií, chemikálií a filtrů umožňuje
odstranění znečišťujících látek a tuhých částic,
přičemž výsledkem je dokonale čistá pitná voda.
„Základem výroby pitné vody z odpadních vod
je vícestupňová filtrace,“ vysvětluje Thomas
Honer, generální ředitel sdružení WINGOC.
„Odpadní vody z domácností jsou předběžně
zpracovány promocí aktivovaných kalů
a následně odváděny do ČOV Goreangab, kde
probíhá jejich čištění a úprava na pitnou vodu.“
Takto získaná pitná voda je následně smíchána
s vodou pocházející z jiných zdrojů, jako jsou
vodní nádrže a zvodně

Řada kontrol
Pitná voda vyráběná v ČOV je předmětem
kontroly kvality prováděné v nepřetržitém
režimu; důvodem je nejen bezpečnost
zdrojů, ale i důvěra veřejnosti. Proto „vzorky
procházejí každých třicet minut laboratorní
analýzou,“ upřesňuje Ludwig Narib, strategický
manažer pro infrastrukturu, vodohospodářství
a technické služby hlavního města Windhoeku.
Toto opatření pak doplňuje program řízení
zdravotních rizik spojený s výzkumnými
projekty, zahrnující pokročilé testy na
přítomnost virů, parazitů, toxinů, pesticidů,
toxinů řas aj., které provádějí externí laboratoře.
Provoz ČOV je plně automatizovaný, a proto
je „kvalita vody testována v nepřetržitém
režimu, což zajišťují automatické vzorkovače
odebírající vzorky vody, které následně
procházejí analýzou v akreditované laboratoři.
Během poslední kontroly, kterou zajišťuje
město, probíhá testování konečné kvality po
smíchání recyklované vody s pitnou,“ pokračuje
Ludwig Narib.
Veškeré vynaložené úsilí bylo korunováno
úspěchem: hlavnímu městu se tímto
způsobem podařilo výrazně zvýšit své zdroje
vody. „V současné době pochází 26 % pitné vody
dodávané obyvatelům z recyklace odpadních
vod,“ říká s oprávněnou hrdostí Ludwig Narib.
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OPUS®II: recyklovaná procesní voda přispívá
k obnově přírodních ekosystémů
Ropná společnost PXP se rozhodla pro Veolii
a využití její technologie OPUS®II pro čištění
odpadních vod pocházejících z ropného pole
Arroyo Grande v kalifornském okrese San Luis
Obispo County. Veolia tak byla v roce 2013
pověřena vyprojektováním, vybudováním
a následným provozováním zařízení na
recyklaci procesní vody. Zařízení využívá
patentovanou inovativní technologii OPUS®II,
která umožňuje výrobu vysoce kvalitní vody.
Součástí dvanáctileté smlouvy jsou záruky
výkonnosti a ceny. Kromě ucelené koncepce
má toto zařízení „made in Veolia“ tu výhodu,
že umožňuje zvýšení těžby ropy a podílí se na
obnově místního ekosystému. Recyklace totiž

zajišťuje získání 25 000 barelů vody denně,
která bude využita v parních generátorech
typu OTSG vyrábějících přehřátou páru pro
potřeby těžby ropy, a dalších 20 000 barelů
vody bude denně vypouštěno do přírody,
aby se zlepšila vodní bilance řek v této
velmi suché lokalitě.
Tato technologie umožňující zvýšení těžební
kapacity, zlepšení vodního hospodářství
a ochranu životního prostředí je důkazem
bohatosti nabídky Veolie, která se mohla
spolehnout hned na několik svých dceřiných
společností, aby přizpůsobila svoji nabídku
konkrétním potřebám firmy PXP. n

Boj proti nedostatku vody

než v Paříži a v porovnání s New Yorkem
poloviční) a snižování zásob vody v řekách, jež
jde ruku v ruce s poklesem hladiny spodní vody.
Řešení, pro něž se rozhodl Windhoek, již
50 let dokazuje, že díky bezpečné a odpovědné
recyklaci odpadních vod je možno zlepšit
zásobování města pitnou vodou. Avšak
technologie není všemocná. Windhoeku se
podařilo spojit inovativní technologii s veřejnou
osvětovou a výchovně vzdělávací kampaní,
s kontrolním systémem využívání vody
v rámci boje proti plýtvání vodou, s programem
sledování úniků vody a rovněž se snížením
spotřeby vody používané k zavlažování
veřejných parků a zahrad. n

Jsou zkušenosti Windhoeku cesta, kterou
by se mohly vydat i jiné metropole bojující
s nedostatkem vody? Londýn a Tokio patří
k osmi velkoměstům, která mají největší
problémy se zajištěním dostatku vody pro
své obyvatele. Stejně jako Miami, Káhira,
São Paulo, Peking, Bengalúr a Mexico City
čelí klimatickým a infrastrukturním výzvám
a potýkají se s citelným nedostatkem vody.
Například Londýn čelí souběhu hned dvou
nepříznivých faktorů: poměrně malé množství
srážek s průměrným ročním srážkový úhrnem
600 mm (přičemž srážky jsou méně vydatné

Martine Vullierme, náměstkyně ředitele
pro Operace, zóna Veolia Afrika
a Střední východ
Řešení nedostatku vody

“

Veolia je partnerem projektu
ve Windhoeku od roku 2003,

kdy proběhla instalace
špičkové technologie čištění
pomocí vícestupňové
filtrace. Voda tak prochází
přes několik filtrů a její
čištění doplňuje chemická
a antibakteriální úprava
zajišťující shodu takto
získané pitné vody
s normami Světové
zdravotnické organizace.
Výsledná voda je proto velmi
čistá. Čistíren odpadních
vod, jako je tato, není
mnoho, přičemž tato ČOV je
nejstarší a současně největší
zařízení svého druhu na
světě. Běžné řešení spočívá
v čištění odpadních vod
v ČOV a jejich následném
vypouštění do přírodního
prostředí, tj. do řek nebo
do moře. Jenomže říční
voda je v mnoha případech
opětovně čerpána a čištěna,
aby byla následně použita
jako pitná voda. Výrobní
proces, který našel uplatnění
ve Windhoeku, umožňuje
čištění vody „napřímo“.
Ostatní regiony světa,

přestože trpí nedostatkem
vody, se přímé recyklaci
odpadních vod brání
z kulturních důvodů či
z důvodu psychických
zábran. Zařízení tohoto
typu jsme nabídli například
Austrálii, která v té době
trpěla enormními suchy, ale
zařízení nikdy nespatřilo
světlo světa, protože se
proti němu postavilo
místní obyvatelstvo… a také
začalo opět pršet. Přitom
s nedostatkem vody se
potýká řada měst, a v tomto
případě se navíc jedná
o vynikající zdroj pitné vody.
Na tuto možnost si prostě
musíme zvyknout, protože
voda je příliš cenný zdroj.
Obyvatelé Windhoeku
to již pochopili, což je
ostatně důvod, proč město
plánuje výstavbu další
ČOV umožňující čištění
a recyklaci stále většího
množství odpadních vod
na čistou pitnou vodu,
která nepředstavuje žádné
zdravotní riziko

”

HLAVNÍ ÚDAJE
• 20 000 m3: množství odpadních vod, které Veolia
denně recykluje pro zajištění zásobování Windhoeku
pitnou vodou
• 26 % pitné vody ve Windhoeku pochází z ČOV Goreangab
• 1968: vybudování ČOV Goreangab

• 2003: Veolia převzala provozování a údržbu této ČOV
v rámci sdružení WINGOC
• 2018: 50. výročí založení ČOV Windhoek
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V chemičce Hongda
Chemical má energetická
účinnost zelenou
Shandong Hongda Chemical Co, významný výrobce
chemikálií působící v pobřežní provincii Šan-tung,
je příklad hodný následování v procesu průmyslové
transformace Číny, na jehož počátku stojí změna klimatu.
Díky inovativním řešením se Veolii podařilo dosáhnout
toho, že tato skupina je dnes uznávaným pojmem
v oblasti energetické účinnosti.

Hongda Chemical

se dlouhá léta zaměřovala na svoji klíčovou
činnost, kterou je chemická výroba. V období
silného hospodářského růstu a nízké ceny
uhlí tento podnik rozhodně nepovažoval
efektivní hospodaření s energií za svoji
prioritu, jak ostatně potvrzuje i její ředitel
Hongtao Wej. Energetická účinnost zařízení
závodu byla v té době opravdu nízká. Jenomže •••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Čas vyměřený Číně na snížení jejích
emisí CO2 se nemilosrdně krátí.

> Učinit z energetické účinnosti hlavní hnací sílu
procesu energetické transformace podniku
Hongda Chemical.

> Každoroční úspora 25 000 tun CO2, které díky
tomuto výrobci neskončí v přírodním prostředí.
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••• situace se změnila. V roce 2017 zavedly

správní orgány provincie Šan-tung drastické
environmentální normy, které kogenerační
jednotka (na kombinovanou výrobu tepla
a elektrické energie) závodu Hongda Chemical
nemohla v žádném případě splňovat. Kromě
toto čínská vláda požadovala, aby výrobní
podniky provozující vlastní elektrárnu jako
například Hongda Chemical platily daň z emisí
skleníkových plynů.
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Podnik, jenž se stal pojmem
V té době přišla ke slovu Veolia, která již
zajišťovala správu a řízení nejdůležitějších
služeb (topení, klimatizace, voda, elektřina) pro
řadu čínských průmyslových podniků a která
chemičce Hongda Chemical nabídla řešení
v podobě modernizace energetického systému
závodu a uzavření dvou smluv na správu
energetického hospodářství. Cílem nebylo
pouze to, aby podnik splňoval environmentální
normy, ale aby se rovněž stal referencí v oblasti
energetické účinnosti.
Modernizace dvou kotlů s cirkulující fluidní
vrstvou o provozní kapacitě 220 t páry/h byla
dokončena v březnu 2018. Po provedení úprav
došlo ke snížení prachových emisí o více než
90 % a emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu
siřičitého (SO2) se snížily o 80 %, díky čemuž
podnik splňoval nejpřísnější environmentální
předpisy. Energetická účinnost elektrárny se
zvýšila z méně než 60 % na více než 80 %, což
pro Hongda Chemical představovalo nejenom
značnou úsporu finančních prostředků, ale také
významné snížení emisí skleníkových plynů (viz
tabulka Hlavní údaje).

Čína jako leader v oblasti
ambiciózních programů
Energetická účinnost se stále více jeví jako optimální řešení v boji proti změně klimatu. Fatih
Birol, generální ředitel Mezinárodní energetické
agentury (IEA), je toho názoru, že „vhodná politika energetické účinnosti by mohla umožnit
snížení celosvětových emisí CO2 o více než
40 %, což je množství nezbytné pro dosažení
klimatických cílů bez nutnosti využití nových
technologií“.
V oblasti prosazování energetické účinnosti
získává Čína pomalu, ale jistě vedoucí postavení.
Od roku 2000 zavedla řadu ambiciózních pobídkových programů, které se zaměřují na elektrárny i domácí spotřebiče. Země rovněž výrazPL ANETA Jaro 2019

Olivier Chen, náměstek generálního ředitele pro obchodní rozvoj odvětví
Průmyslová energetika a Energetické služby, Veolia Čína

Finanční odměna pro podniky dosahující
nejvyšší energetické účinnosti
V prosinci 2017 Čína oznámila významný
počin, a to plánované zavedení největšího
systému obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů (ETS) na světě. Na
rozdíl od původního evropského systému
obchodování s emisemi skleníkových
plynů (EU ETS), který stanovil emisní stropy
v závislosti na historických hodnotách
produkce, je čínský systém ETS založen
na tzv. uhlíkové intenzitě (vypočtené na
základě množství emisí CO2 připadajících
na produkci podniku), nikoliv na celkovém
množství emisí. Systém bude odměňovat
účinnost a výkonnost v závislosti na
referenčních normách platných pro
příslušné odvětví. Systém bude po zavedení
nejprve uplatněn pouze na elektrárny
(napojené na elektrickou rozvodnou síť)
a následně bude rozšířen na další odvětví
a komodity, jako je hliník, cement, chemické
látky, papír a železné kovy. Průmyslové

podniky nebudou mít žádný zájem systém
„obejít“ tím, že budou oddalovat realizaci
funkčních řešení energetické účinnosti,
která se již osvědčila. V rámci čínského
systému ETS se počítá s finanční odměnou
pro podniky s nejnižším množstvím emisí na
výrobní jednotku.
Vyšší energetická účinnost, jíž bylo
dosaženo v chemičce Hongda Chemical,
představuje významný nástroj motivace pro
zavádění budoucího vnitrostátního systému
obchodování s emisními povolenkami.
„Vyšší energetická účinnost energetického
hospodářství, které bylo dosaženo díky
spolupráci s Veolií, umožní, aby podnik
Hongda Chemical získal uhlíkové kredity
a následně s nimi obchodoval, přičemž ceny
povolenek se v budoucnosti nepochybně
zvýší,“ vysvětluje Olivier Chen. n

ně zracionalizovala svoji energetickou spotřebu,
o čemž svědčí úspora CO2 ve výši 1,2 gigatuny, tj.
12 % nespotřebované energie, za rok 2017, což
se prakticky rovná celkovému množství emisí,
které ročně vyprodukuje Japonsko!

Tito zákazníci rozšířili řady čínských průmyslových podniků nejnovější generace, které mění
způsob výroby tak, aby přispěly k celosvětovému
boji proti změně klimatu. „Čína bude určitě
schopná dodržet závazky přijaté v rámci
Pařížské dohody,“ říká Hongtao Wej. „Naše
činnost je zdrojem emisí CO2, a proto je naší
povinností pokračovat v úsilí zaměřeném na
jejich snížení.“ n

Silně se rozvíjející trh
Počet čínských podniků, kterým Veolia poskytuje
podporu, aby splňovaly environmentální
předpisy, se stále zvyšuje. V souvislosti s přijetím
nových norem upravujících energetickou
účinnost datových center uzavřela Veolia
smlouvu s čínským tiskařským podnikem na
vybudování zařízení pro výrobu chladicí vody
pro její big data centrum a zavedení nových
opatření na podporu ekologicky odpovědné
výroby.
Další příklad spolupráce najdeme na
severovýchodě Číny, kde Veolia získala zakázku
na výstavbu, provozování a údržbu biomasové
elektrárny. Součástí smlouvy je zavedení
ekologicky čisté alternativy k uhlí a projekt
umožňující zásobování závodu energií pocházející z 80 % z obnovitelných zdrojů.

HLAVNÍ ÚDAJE
• Snížení emisí SO2 o 232 tun ročně

• Snížení emisí NOx o 572 tun ročně

• Snížení emisí CO2 o 25,000 tun ročně
• Snížení prachových emisí
o 104 tun ročně

• Výroba 161 elektrické energie ročně
• Zvýšení energetické účinnosti
z 60 na 80%
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Protipovodňový model
hodný následování
Sdružení obcí pro sanaci údolí řeky Bièvre (SIAVB), působící
v departementu Île-de-France již sedmdesát let, usiluje
o získání kontroly nad nestálým průtokem tohoto vodního
toku a zachování kvality jeho vody. Sdružení SIABV proto
ve spolupráci s Veolií zavedlo automatický protipovodňový
systém, který se stal světovým pojmem v oblasti boje proti
povodním. Tento projekt je o to pozoruhodnější, že 130 km2
povodí řeky Bièvre, jež se nachází v blízkosti hlavního
města Francie, vykazuje značné územní rozdíly mezi
hustě osídlenými oblastmi a oblastmi se zemědělskými
a přírodními plochami.

Jen málo Pařížanů ví,

že řeka Bièvre pramenící 36 kilometrů od
Paříže se vlévá do Seiny přímo v centru
francouzské metropole. Na 20 kilometrech
protéká hustě obydlenými předměstími
Paříže a poté mizí v podzemním tunelu, který
je součástí pařížských stok. Tato řeka, jejíž
dolní tok je sveden do podzemního kanálu,
PL ANETA Jaro 2019

však na horním toku teče volným říčním
korytem, jež se vine stejnojmenným údolím
a je předmětem bedlivého monitorování
v nepřetržitém režimu. Průtok tohoto vodního
toku a jeho přítoků o celkové délce 38 kilometrů
totiž na „územní SIAVB“ vykazuje výkyvy, jež
mohou v případě přívalových dešťů způsobit
značné lidské katastrofy a finanční ztráty.

V červenci 1982 bylo údolí Bièvre během
necelého dne zaplaveno 7,5 milióny m3 vody,
přičemž přívalové deště způsobily obrovské
škody. V té době totiž na toku Bièvre existovaly
pouze dvě retenční nádrže, jejichž jímací
a odváděcí kapacita byla zcela nepostačující
s ohledem na množství spadlých srážek.

Dálkové protipovodňové řízení
hydrografické sítě
Po této povodni byly na řece vybudovány
hráze a 17 retenčních nádrží o stávající jímací
kapacitě 800 000 m3. Thomas Joly, předseda
sdružení SIAVB (viz text na str. 37), si ještě
dnes vzpomíná na povodeň v roce 1982, která
byla podnětem pro vybudování účinného
protipovodňového mechanismu: „Před
vybudováním těchto retenčních nádrží jsme
žili jednou nohou ve vodě a prakticky každých
18 měsíců nám hrozily záplavy. Povodně jsou
drahý špás, protože pojištění v záplavových
oblastech není levné, vyplavené domy je
třeba vysušit, znovu vymalovat, koupit nový
nábytek…“ V roce 1991 Veolia zahájila první
etapu prací, aby bylo možno řídit retenční
nádrže na dálku, a umožnit tak jímání či
odpouštění vody v závislosti na množství
srážek. „Vybudované statické zábrany •••

O co jde

Cíl

Veolia řešení

> Zvýšení protipovodňové
odolnosti údolí řeky Bièvre.

> Regulace průtokového množství Bièvre a jejích
přítoků v reálném čase s využitím řešení umožňujících
okamžitou reakci na aktuální meteorologickou situaci.

> Zavedení optimálního systému dálkového
protipovodňového řízení údolí řeky Bièvre,
z něhož má prospěch celé místní společenství.
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••• nestačily k tomu, aby se plně zabránilo rozlití

vod v povodí Bièvre v případě sílících a často
velmi nepravidelných přívalových dešťů,“ říká
inženýr Bernard Willinger, zástupce Veolie
odpovědný za řízení tohoto projektu. „V tomto
případě se jedná se o říční údolí s vysokým
podílem zástavby, z čehož plynou prostorová
omezení neumožňující zvýšení jímací kapacity
vodních nádrží.“ Proto sdružení SIBAV uzavřelo
v roce 1993 smlouvu s Veolií ohledně provádění
údržby a poskytování služeb umožňujících
nepřetržité monitorování a řízení průtoku
vody v reálném čase.
Veolia tehdy zavedla inteligentní systém
kontroly a řízení celé hydrografické sítě –
dálkové řízení retenčních nádrží umožňující
„optimalizaci přepouštění průtoku vody
z horního toku do jeho dolní části“. Nejprve
byly nainstalovány snímače, které zajišťovaly
dálkové monitorování a řízení průtokového
množství Bièvre a jejích přítoků regulací
stavidel na výstupu z retenčních nádrží.
Následně byly provedeny simulace odtoku
vody s využitím satelitních snímků, aby
bylo možno připravit strategie a opatření
pro případ kritických situací. Cílem sdružení
SIAVB byla regulace průtoku Bièvre a jejích
přítoků a v případě potřeby odvádění části
průtokového množství vody na k tomu určené
zádržné a vsakovací plochy, řízené ve spolupráci
se zemědělci a místními samosprávami.
Toto opatření rovněž zaručuje kvalitu vody
a ochranu biologické rozmanitosti.

V roce 2016 se podařilo
odvrátit katastrofu
Od roku 1993 zajišťuje řízení celého systému
centrální počítač, což byla v té době novinka,
jež neměla ve světě obdoby. „Veolia poskytla
místnímu společenství komplexní řešení
umožňující optimalizaci přepouštění vody
do dolní části toku v nepřetržitém režimu

HLAVNÍ ÚDAJE
• 16 obcí, tj. 200 000 obyvatel

• 3 departementy

• 130 km2: rozloha povodí řeky Bièvre,
kterého se tento projekt týká
• Monitorování 20 km toku Bièvre
jihozápadně od Paříže
+ 18 km přítoků v nepřetržitém režimu
• 17 retenčních nádrží o celkové
kapacitě 800 000 m3
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a reálném čase,“ říká dále Bernard Willinger.
„V období vysokého stavu vody proto můžeme
tyto vodní toky regulovat, a zabránit tak
rozlití vody z břehů, k čemuž ostatně zatím
nedošlo!“ Tento projekt je nesporný úspěch:
díky společnému úsilí sdružení SIBAV a Veolie
záplavy, k nimž došlo v květnu 2016, kdy
v důsledku nepřetržitých dvoudenních dešťů
spadlo 80 mm srážek, nezpůsobily místnímu
obyvatelstvu žádné škody. Během tohoto
období přívalových dešťů se v nedalekém
údolí rozvodnila jiná řeka, která nemá
stejnou regulační infrastrukturu, a způsobila
místnímu obyvatelstvu škody odhadované na
35 miliónů eur.

Otevřený systém, který
je možno přizpůsobovat
konkrétním potřebám
Systém prognózování povodní a optimalizace
protipovodňových opatření v údolí řeky
Bièvre provozovaný společností Veolia je
každoročně doplňován o údaje získané
v terénu. „Jedná se o otevřený systém, který
umožňuje navrhování nástrojů a mechanismů
procházejících nepřetržitým vývojem stejně
jako matematické a počítačové modely, které
nás s využitím radarových snímků informují
v reálném čase o dopadu odhadovaných
srážek na celé povodí. Díky tomu můžeme

lépe předvídat reakci řek na přísun srážek,
přičemž zohledňujeme nasycenost půdy
vodou v závislosti na tom, zda se jedná
o půdu v zemědělské nebo zastavěné
oblasti s odlišnými odtokovými koeficienty,
a následně korigovat objemový průtok vody,
abychom trvale chránili místní obyvatelstvo,“
říká závěrem Bernard Willinger.

Model, který našel uplatnění
i v daleké Kambodži
Systém automatického protipovodňového
řízení zavedený na řece Bièvre našel uplatnění
i za hranicemi departementu Île-de-France
a kromě Francie se úspěšně prosadil
i v zahraničí, především pak v Kambodži, kde se
nachází jedna z nejvýznamnějších kulturních
památek lidstva – chrámový komplex Angkor.
Areál je protkán sítí kanálů, jež byly vybudovány
ve 13. století v době největšího rozmachu
Khmerské říše, a proto bylo nutno provést jejich
rekonstrukci, aby byla tato lokalita chráněná
proti povodním (viz článek na str. 34). Projekt
„plně vychází ze zkušeností v údolí řeky Bièvre,“
zdůrazňuje Thomas Joly. „Ve spolupráci s Nadací
Veolia budujeme kolem chrámů zádržný
vodní systém za účelem stabilizace pozemků,
na nichž chrámy stojí.“ n

Thomas Joly, starosta obce
Verrières-le-Buisson
Přírodě je nutno pomoci, aby
bylo možno lépe chránit místní
obyvatelstvo
Thomas Joly je starosta Verrières-le-Buisson,
což je obec nacházející se dvacet kilometrů od Paříže, a zároveň
vykonává funkci ředitele Sdružení obcí pro sanaci údolí řeky
Bièvre (SIAVB). Sdružení SIAVB bylo založeno v roce 1945 a v době
svého vzniku se přednostně zaměřilo na čištění odpadních vod,
nicméně jeho nejzáslužnějším činem je vybudování příkladného
systému řízení vodní sítě v údolí řeky Bièvre.

“

Povodeň v roce 1982,
jež způsobila škody
v hodnotě několika miliónů
franků, vyburcovala radu
sdružení k činu, protože
bylo nutno povodním učinit
přítrž jednou provždy.
Od té doby jsme podnikli
potřebné kroky, aby bylo
možno vodu zadržovat na
našem území a regulovat
její průtok (viz hlavní
článek). Na práci našeho
sdružení jsme opravdu hrdí,
protože iniciovalo řadu
časově náročných opatření,
jejichž realizace započala za
předsednictví Alaina-Victora
Marchanda, který dokonce
tvrdil, že Bièvre je první
počítačem řízená řeka ve
Francii! SIAVB dnes sdružuje
16 obcí, k nimž brzy přibude
sedmnáctá. Žijeme v oblasti,
která je bezpečná, a přitom
příjemná pro její obyvatele,
kde navíc došlo k obnovení
biologické rozmanitosti díky

spolupráci s Veolií, která
pracuje na optimalizaci
kapacit retenčních nádrží
renaturací vodního toku
Bièvre. Z toho co, co bylo
v minulosti slabým místem,
dnes vytváříme výhodu.
Obnovujeme meandry řek,
protože tok řeky s větším
počtem zákrutů umožňuje
zvýšení schopnosti okolní
krajiny zadržovat vodu.
Vlastně tak přispíváme
k obnovení vlády matky
přírody! Naše zkušenosti
ale pomáhají i jinde,
například v kambodžském
Angkoru. Kromě zajišťování
protipovodňové ochrany
tohoto chrámového
komplexu využíváme
zadrženou vodu i k jiným
účelům, jako je například
zavlažování rýžových
polí, čímž podporujeme
zajišťování potravy pro
místní obyvatelstvo.

”

Protipovodňová ochrana chrámového komplexu
Angkor a místního obyvatelstva – solidární mise
Kambodžská džungle ukrývá
hlavní město mocné Khmerské
říše protkané pozoruhodnou
sítí kanálů a nádrží, která
však postupem času přestala
plnit svoji úlohu. Tento vodní
systém, který v minulých
desetiletích nahlodaly povodně,
změny klimatu a zhoršené
životní prostředí v důsledku
demografického tlaku a masové
turistiky, je od roku 2012 dějištěm
francouzsko-kambodžského
projektu na zlepšení kanalizační
sítě a vodního hospodářství
v regionu Angkor (PAAGERA).
Projekt PAAGERA, jehož realizace
probíhá ve spolupráci s Úřadem
pro ochranu a územní plánování
regionu Angkor (APSARA)
a několika dalšími partnery*,
se opírá o odborné znalosti
a zkušenosti vodohospodářských
subjektů, aby bylo možno zajistit
regulaci stavu a průtokového
množství vody mezi obdobími
sucha a dešťů.
Zkušenosti sdružení SIAVB
a Veolie v údolí řeky Bièvre
posloužily jako základ pro

realizaci prvního technického
řešení, kterým je telemetrické
zařízení nainstalované v roce
2014, jež nyní umožňuje
regulaci průtoku vody v síti
vodních kanálů areálu Angkoru.
Po dokončení první etapy
implementace, kdy proběhlo
modelování průtoku vody ve
vodní síti a instalace prvních
20 měřících stanic, započala
v roce 2018 realizace další etapy,
jejímž cílem je komplexní dálkové
řízení průtoku vody v rámci
třístupňového systému:
• implementace 22
telemetrických stanic pro
dálkové měření sledovaných
veličin v reálném čase
• vybudování 10 automaticky
řízených stavidel
• dlouhodobé dálkové
monitorování a dynamické
řízení průtoků vody. n
*Hlavní partneři: Veolia, Nadace
Veolia, Sdružení pařížské aglomerace
pro kanalizaci a čistění vody (SIAAP),
Sdružení obcí pro sanaci údolí řeky
Bièvre (SIAVB), Sdružení přátel
Angkoru (AAA) a APSARA.
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Federální Úřad pro indiánské záležitosti uvolnil finanční
prostředky na přesun vesnice o 800 metrů dále od místa,
kde se nyní nachází. Přesun se týká dvou třetin obyvatel a řady
budov veřejných služeb, jako je škola, stanice místních hasičů
apod. V případě Kinóltů má však změna klimatu i další dopady,
a to především úbytek lososů v řece Quinault, jež dala tomuto
indiánskému kmenu jméno. Lidé proto reagují na zásadní změny,
které je v budoucnosti čekají.

celé vesnice z důvodu
nebezpečí dalších záplav

Přesun

Na severozápadě USA se nachází indiánská vesnice Taholah, jejíž
obyvatelé z kmene Kinóltů se připravují na přesun většiny obydlí
a veřejných budov do vyšší polohy. Vesnici totiž hrozí záplavy,
za nimiž stojí globální oteplování. V roce 2014 přívaly vln protrhly
za bouře zdejší hráz a došlo k zaplavení stavení v bezprostřední
blízkosti Tichého oceánu. Hráz je sice opravená, ale toto řešení
je pouze dočasné.

GALERIE

na 800 metrů vzdáleném pahorku o nadmořské výšce 40 metrů.

Vesnici Taholah hrozí bezprostřední nebezpečí záplav. V roce 2014 protrhla velká povodeň hráz o výšce 3 metrů. V roce 2017 byl proto schválen urbanistický plán na výstavbu nové vesnice

George Billie, rodák z Taholah, se vrátil do rodné vesnice, kde žije jeho rodina, protože jej přilákala
možnost výdělku z rybaření. Pořídil si sklolaminátový člun za 5 000 dolarů a několik rybářských sítí,
z nichž každá stála 250 dolarů.

názvosloví bude inspirováno názvy tradičních rostlin v jazyce Kinóltů.

Kelsey Moldenke pracuje již čtyři roky na projektu přesunu místních indiánů. Nové místní zeměpisné

GALERIE

Joseph “Sunny” Davis je rybář a nákupčí rybářských úlovků místního kmene. Ryby rovněž dodává na trhy

v Portlandu (stát Oregon).

Susanna Kalama, zaměstnankyně místní agentury územního plánování, neskrývá obavy: „Lidé si myslí, že
nikdy nezažijí katastrofu. Ta ale může přijít dříve, než si myslí.“
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Douglas “Giles” Ellis byl rybář. Přestěhoval se do domu po babičce, který se nachází na pahorku v nové obytné zóně.

V letech 1997 až 2009 řeka Quinault z 90 % vyschla. Voda není to, co bývala, a obsahuje méně kyslíku. Lososi zmizeli.

GALERIE
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Letos poprvé v historii se obyvatelé vesnice museli během svých slavností obejít bez tradičního lososa.
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Fawn Sharp, právnička a předsedkyně kmenového společenství, stojí za návrhem zákona 1 631, který hodlá prosadit v roce 2020. Jednalo by se o první uhlíkovou daň v USA.

GALERIE

David Hanson miluje lidi, což
ostatně dokládají i jeho práce.
Věnuje se především portrétní
fotografii a svá díla často doplňuje
krátkými rozhovory. Klade velmi
jednoduché otázky týkající se
běžného každodenního života
a sám sebe vidí jako vypravěče,
který zvládá několik věcí:
dokumentární tvorbu a literární
tvorbu, fotografii a film. Při svém
počínání sleduje jediný cíl: vyprávět
příběhy lidí, s nimiž se setkal,

David Hanson,
autor intimních
portrétů

přičemž tato setkání jsou často
dílem náhody.
To jej ostatně přivedlo do USA, kde
na svých cestách nafotil několik
stovek portrétů Američanů. Jedná
se o reportážní snímky zachycující
intimní atmosféru s přednostním
využitím přírodního světla.
„Rád naslouchám lidem, abych
pochopil, jak žijí, a podělil se
o jejich prožitky s veřejností.
Hlavně mě zajímají úplně obyčejní
lidé, jimž nikdo nevěnuje zvláštní
pozornost, a přitom je jejich život
naprosto fascinující.“
Série reportážních snímků
nafocených v Taholah měla pro
Davida Hansona osobní význam,
protože stejně jako společenství

Obyvatelé Taholah se nejvíce bojí přívalové vlny Tsunami.

Kinóltů žije na pobřeží Tichého
oceánu ve státě Oregon.
„Jejich historie stojí za vyprávění. Je
důležité vydat se do malé rybářské
osady, jako je Taholah, kterou
pravidelně sužují povodně, za nimiž
stojí stoupání hladiny vodních
ploch. To, co se děje místním, jsou
dopady změny klimatu v přímém
přenosu. Moje fotografie ukazují
skutečnou tvář klimatické hrozby
a co to obnáší pro tyto lidi.“ Pro
tuto reportáž si David Hanson
pořídil dron, který je schopný
letět několik desítek metrů nad
mořem a vesnicí, aby ukázal, jak
blízko oceánu se nacházejí obydlí
místních obyvatel.

David Hanson vystudoval literaturu
a geologii a během univerzitních studií se
začal zajímat o fotografii. I když absolvoval
několik kurzů fotografování, je především
samouk, který na sobě tvrdě pracoval
v 90. letech 20. století, kdy před nástupem
digitální fotografie vyvolával svoje vlastní
fotografie v černé komoře. Dvanáct let
pracoval pro nejrůznější masmédia.

Životopis

Osud osob přemístěných z důvodu změny klimatu byl začleněn do místního referenda vyhlášeného u příležitosti průběžných voleb do Kongresu, které proběhly 6. listopadu 2018.
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KDYŽ SE VEOLIA

ZAPOJÍ DO BOJE
PROTI GLOBÁLNÍMU
OTEPLOVÁNÍ

Snižování emisí skleníkových plynů z vlastní
hospodářské činnosti, rozvoj cirkulární ekonomiky,
podpora klientů v oblasti energetických úspor… Veolia
podniká konkrétní kroky s cílem omezit změnu klimatu
a rovněž pomáhá obcím a průmyslovým podnikům
reagovat na důsledky klimatických změn, jako je sílící
nedostatek vody, extrémní klimatické jevy, povodně aj.

Do boje proti oteplování klimatu
se musí zapojit všichni, a zvláště
p a k p o d n i k y. „ Z a v á d í m e
řešení, jež našim klientům
pomáhají snižovat jejich emise
skleníkových plynů, a omezit
tak dopad jejich hospodářské
činnosti na globální klima,“ říká
Patrick Labat, výkonný náměstek
generálního ředitele Veolie pro
zónu Severní Evropa.
Konkrétní opatření Veolie v boji
proti klimatickým změnám

se opírají o několik strategií
s pákovým efektem. Zaprvé
je to prosazování oběhového
hospodářství za účelem omezení
čerpání zdrojů a snížení emisí
skleníkových plynů. Zadruhé
je to druhotné využití metanu,
což je druhý nejvíce znečišťující
s k l e n í k o v ý p l y n p o C O 2.
A konečně zatřetí, Veolia usiluje
o stanovení náležité ceny uhlíku,
aby bylo možno zpoplatnit
•••
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••• znečišťování a prosazovat tak

nízkouhlíková řešení. „Je třeba
docílit toho, aby v ýrobky
z recyklátů nekonkurovaly
výrobkům z původních surovin
na základě nevyzpytatelného
kurzu ropy,“ vysvětluje Pierre
Victoria, ředitel Veolie pro
udržitelný rozvoj. „Zpoplatnění
emisí CO2 by umožnilo
stabilizaci kurzu a potažmo
pozitivnější přístup k výrobkům
z recyklovaného materiálu
a rovněž lepší organizaci odvětví
specializovaných na recyklaci.“
Proto SEB, Veolia a Eco-systèmes
rozvíjejí první partnerskou
spolupráci svého druhu, jejímž
výsledkem je uzavřený cyklus
cirkulární ekonomiky v oblasti
malých domácích spotřebičů.
Firma Eco-systèmes zajišťuje sběr
a svoz odpadů, jejichž recyklaci
na druhotné suroviny zajišťuje
Veolia, která následně dodává
recykláty společnosti SEB, jež
z nich vyrábí nové spotřebiče,
které jdou na pulty prodejen.

Musíme se
zaměřit na
klíčová odvětví

Energetické a odpadové
hospodářství jsou dvě
nejdůležitější odvětví, na něž
je nutno se zaměřit. „Podle
Mezinárodní energetické
a g e n t u r y b y e n e r g e t i c ká
spotřeba měla v letech 2017 až
2040 vzrůst o 30 %,“ připomíná
Patrick Labat. „V tomto ohledu
h ra j í zá s a d n í ú l o h u n a š e
energetické služby umožňující
úspory energie.“ Vyvinuli jsme
nástroje umožňující dosažení
lepší energetické účinnosti
především využíváním
kogenerace, jež umožňuje
výrobu většího množství energie
ze stejného množství primární
e n e rg i e . Ro v n ě ž m ů že m e
optimalizovat systémy rozvodu
tepla a dokonce je využívat jako
úložiště energie, abychom lépe
přizpůsobovali výrobu poptávce.
Ideálním řešením je rovněž
PL ANETA Jaro 2019

energetické využití místně
dostupných zdrojů: Veolia
umí vyrobit energii z olivových
pecek, což je technologie, kterou
zavedla v marocké pobočce
automobilky Renault, která se
tak stala první uhlíkově neutrální
automobilkou na světě, z kávové
sedliny – tento postup našel
uplatnění v nizozemském závodě
na výrobu rozpustné kávy,
a dokonce z drůbeží podestýlky,
jež nahradila dříve používané
uhlí v elektrárně v Severní
Karolíně (USA). V maďarském
Pětikostelí (Pécs) přešla místní
teplárna ze spalování uhlí na
palivový mix zemního plynu,
dřeva a slámy (místního původu),
což umožnilo výrazné snížení
emisí CO2. V Basileji (Švýcarsko)
n a š l a e n e rg e t i c ké v y u ž i t í
nerecyklovatelná rozpouštědla:
obchodní centrum o rozloze
100 000 m2 a budova terciárního

sektoru jsou vytápěny odpadním
procesním teplem, což umožnilo
vznik uzavřeného cyklu „město –
průmyslový podnik“.

Jímání
odpadního
tepla
Jiným způsobem, jak dosáhnout
úspor energie a snížení emisí
uhlíku, je opětovné využití
odpadního tepla. V některých
průmyslových podnicích vzniká
teplo, které však tyto podniky
nemohou využít. Toto odpadní
teplo je však možno jímat
a dále využívat, což učinila
Veolia v Brunšviku (Německo),
kde je teplo, které generuje
datové centrum, odváděno
do komunální sítě dálkového
vytápění. Jako další příklad je

možno uvést Poznaň (Polsko),
kde je teplo z automobilky
Vo l k s w a g e n v y u ž í v á n o
k vytápění třiceti městských
budov. „Využívání odpadního
tepla znamená 100% úsporu
energie, protože v opačném
případě by toto teplo bylo
ztraceno,“ říká Patrick Labat.
Pokud však chceme pokračovat
v nastoupené cestě, dalším
krokem pro dosažení úspor
energie je zásadní změna
způsobu fungování. Spíše než
fungovat jako dodavatel, je
nutno nabízet energeticky
úsporné služby. „Ve smlouvách
o snížení energetické náročnosti
se zavazujeme k energetickým
úsporám našeho zákazníka,
s nímž se pak dělíme o takto
dosažený zisk,“ vysvětluje
Patrick Labat. „To motivuje
obě strany a zákazníka to nutí
ke změně chování, aby snížil •••

„Stejně jako jiní ohrožení obyvatelé této
planety zažíváme již dnes v důsledku změny
klimatu stále častější katastrofy
s bezprecedentně ničivými následky.
Sucha, záplavy, hurikány… Stejně jako ostatní
ohrožené země budeme potřebovat podporu,
abychom se přizpůsobili nevyhnutelným
dopadům globálního oteplování.
A tak se ptám: Když ne my, tak kdo?
A když ne teď, tak kdy?“

Slova, jež pronesla Hilda Heine,
prezidentka Republiky Marshallovy ostrovy
a předsedkyně Climate Vulnerable Forum,
na klimatické konferenci COP24

Klima:
je nejvyšší čas
jednat!
Francouzská paleoklimatoložka Valérie
Masson-Delmotte, spolupředsedkyně
pracovní skupiny klimatických věd
mezivládního panelu IPCC, poukazuje
na realitu změny klimatu a její dopady:
„Dnes je globální teplota o 1 °C vyšší než na
konci 19. století a každých deset let se zvyšuje
zhruba o 0,2 °C. Pokud se podíváme na
celosvětové důsledky nárůstu teploty
o 1,5 °C nebo 2 °C, vidíme, že je více než
žádoucí stabilizovat globální oteplování
na co nejnižší úrovni.“ Častější a vleklejší
vlny veder, stále prudší přívalové deště, riziko
výrazného poklesu výnosů nejdůležitějších
obilovin, stoupání hladiny moří… ve hře jsou
všechny environmentální aspekty.
„Pokud docílíme toho, že hladina moří
nestoupne do roku 2100 o 10 centimetrů,
získáme čas, abychom se mohli přizpůsobit,
a dalších 10 miliónů lidí tak bude v bezpečí,“
říká s naléhavostí v hlase Valérie MassonDelmotte. „Klimatické výzvy jdou ruku v ruce
s výzvami udržitelného rozvoje.“
Tato vědecká pracovnice však neztrácí
optimismus. „Dokazujeme rovněž, že
stabilizace klimatu je možná. Vše závisí
na tom, co uděláme teď. Je pozoruhodné
vědět a hlavně vidět, že existují možnosti
udržitelného ekonomického rozvoje, zlepšení
životních podmínek a kvality života všech
lidí, umožňující současně snižování závislosti
na fosilních palivech a zastavení ničení
biologické rozmanitosti.“
Hlavním úkolem je snížit do roku 2030 emise
CO2 kategorie 2 oproti současnému stavu,
pokud chceme do roku 2050 dosáhnout
cíle + 1,5 °C a uhlíkové neutrality. Rovněž je
nutno se zaměřit na metan, jehož dopady
by se dle předpokladu měly zvyšovat. „V naší
zprávě uvádíme celou řadu možných řešení
a zdůrazňujeme důležitost spravedlivého
přechodu na zelenou ekonomiku.“
* Zdroj: France Culture, pořad „Od příčiny
k důsledkům“ vysílaný 14. října 2018
Zpráva IPCC (www.ipcc.ch/report/sr15)
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Vykazování úspory emisí
jako možná součást účetnictví
udržitelného rozvoje

••• svoji energetickou spotřebu.“
Díky Veolii se podařilo snížit
energetickou spotřebu škol
a školských zařízení v Košicích
(Slovensko) o 20 %, přičemž
Veolia doplňuje své běžně
poskytované služby v oblasti
zajišťování tepelného komfortu
rozsáhlou osvětovou kampaní
zaměřenou na zvýšení povědomí
studentů o této problematice.
Pokud jde o metan, ideálním
řešením je jeho jímání na
skládkách pro další využití
pro dálkové vytápění měst,
v průmyslové výrobě nebo pro
výrobu elektřiny. Ve Woodlawn
(Austrálie) Veolia v yužívá
metan z komunálního odpadu,
který je sem svážen ze Sydney,
pro výrobu elektřiny a tepla,
jež dodává do celého regionu.
V Plessis-Gassot nedaleko Paříže
je metan pocházející z odpadů
v y u ž í vá n p r o z á s o b o vá n í
komunální sítě dálkového
vytápění, která zásobuje místní
domácnosti teplem a teplou
vodou. Nicméně podmínkou
realizace obdobných projektů je
existence motivující legislativy
a působnost v bezprostřední
blízkosti odběratelů tohoto tepla.
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Pokud se na podnik jako
například Veolia vztahuje
povinnost předkládat hlášení
agenturám sociálního
a environmentálního
hodnocení, je povinen
vykazovat přímé emise
skleníkových plynů vznikající
v rámci jeho vlastní
hospodářské činnosti (scope 1).
To ale není všechno. Subjekt
je rovněž povinen vykazovat
emise vznikající v souvislosti
s jeho podnikáním na
vstupech a výstupech jeho
hospodářské činnosti (scope 2).
V této oblasti lze dosáhnout

Pomoc
velkoměstům
a průmyslovým
podnikům
Souběžně s opatřeními
zaváděnými v rámci omezení
změny klimatu je rovněž nutno
pomoci městům a průmyslovým
p o d n i ků m v a d a p t a c i n a
k l i m at i c ké z m ě ny. Ve o l i a
a švýcarská zajišťovna Swiss Re,
které jsou partnery projektu „100
Resilient Cities“, poskytly v rámci
společného projektu potřebnou
podporu New Orleansu (USA)
při vypracování strategie pro
posílení resilience jeho kritických
infrastruktur, což je první počin
svého druhu na světě. V Kodani
(Dánsko) zavedla dceřiná
společnost Veolie KrügerA/S ve
spolupráci se Státním
meteorologickým ústavem
systém monitorování a řízení
vodárenských a čistírenských
zařízení v reálném čase, aby bylo

zlepšení ve spolupráci
s dodavateli a odběrateli.
Scope 3 se pak týká vykazování
emisí skleníkových plynů, jež
přímo nesouvisejí s výrobky
a službami podniku (např.
dojíždění zaměstnanců
do práce). Nicméně ve
výkaznictví nikde nefiguruje
úspora emisí. Například
výroba dvojitého zasklení
je energeticky náročnější
než výroba jednoduchého
skla, takže emise se přiřazují
podniku vyrábějícímu toto
dvojité zasklení. Přitom
nízkoenergetické zasklení
možno zajistit ochranu tohoto
velkoměsta proti povodním.
Ve o l i a r o v n ě ž p r o s a z u j e
opětovné využívání odpadních
vod pro zmírnění nedostatku
vody. V Durbanu (JAR) recykluje
komunální odpadní vody, a takto
upravenou vodu dodává místním
průmyslovým podnikům.
Veolia jakožto významný aktér
v boji proti změně klimatu musí
jít příkladem, pokud jde o její
vlastní emise CO2. „V případě,
že jsme vlastníkem zařízení, je
naší povinností minimalizovat
jeho negativní dopady,“ říká
Pierre Victoria. „Jestliže tuto

je přínosem pro životní
prostředí a jeho použití v nově
budované výstavbě je dokonce
povinné. „Chtěli bychom,
aby tyto úspory emisí byly
zohledňovány v hlášeních,“
říká Alice Peyrard, ředitelka
Veolie pro závazky v oblasti
klimatu. „Samozřejmě je
třeba prodiskutovat, co se
bude vykazovat a komu se co
přiřazuje, nicméně zohlednění
úspory emisí je důležité
pro vyhodnocování služeb
usilujících o nízkouhlíkovou
ekonomiku.“

odpovědnost sdílíme s nějakým
průmyslovým podnikem,
je nutno navázat vzájemný
dialog, abychom se dohodli
na způsobu snižování emisí
skleníkových plynů. A konečně,
pokud nakupujeme určité
výrobky či produkty, máme
spoluodpovědnost za jejich
dopad. Proto musíme společně
s našimi dodavateli zvážit, jak
tyto dopady snížit.“ Co víc jde
ještě dělat? Možná zohledňovat
vykázanou úsporu emisí (viz
článek výše). Protože vše, co
přispívá k boji proti změnám
klimatu, si zaslouží podporu. n

HLAVNÍ ÚDAJE
• 1.5 °C: nárůst průměrné globální teploty a zároveň
hranice, jež nesmí být překročena, chceme-li
minimalizovat dopady změny klimatu. Podpůrné důkazy
shromáždili odborníci z mezivládního expertního panelu
IPCC poté, co analyzovali 6 000 vědeckých publikací.
• 0 (nula) dalších emisí pro dosažení uhlíkové neutrality
v roce 2050. Chceme-li stabilizovat klima a dosáhnout cíle
+1,5 °C, potom je nutno vypouštět jen tolik CO2, kolik ho
planeta může do roku 2050 vstřebat.
• Nárůst globální teploty o 5.5 °C v roce 2100, pokud
nic nepodnikneme pro snížení emisí skleníkových plynů.
Důsledky takovéhoto oteplení klimatu
by byly katastrofální.

Komunita

Hlavní
údaje
AfricWaste: V západní Africe se začíná
prosazovat cirkulární ekonomika

Vytváření místních partnerství s podniky sociální a solidární ekonomiky a se sdruženími
s lokální působností za účelem rozvoje odvětví recyklace odpadů, to je cíl projektu
AfricWaste, za jehož vnikem stojí Veolia a její partner BTP PFO Africa. Iniciativa,
jejíž testovací fáze proběhla v Abidžanu (Pobřeží slonoviny), hodlá využít neformální
ekonomiky pro prosazení odvětví organizovaného sběru a opětovného využití
plastových odpadů, přičemž jako první přišly na řadu PET lahve.

P

ro efektivní zavedení
nových postupů se
iniciátoři projektu rozhodli
využít systém neformálního
sběru odpadu, což je nezbytná
součást recyklace na Pobřeží
slonoviny. „Neformální sběr
sice funguje, protože se jedná
o systém s organizovanou
strukturou, není ale dostatečně
optimalizovaný, protože sběrači
nemají maximální užitek ze své
činnosti,“ říká Martine Vullierme,
náměstkyně ředitele pro zónu

Veolie Afrika a Střední východ.
Během první, pilotní etapy,
která proběhla v období od října
2017 do března 2018, byl projekt
AfricWaste otestován na skládce
odpadu v Akouédu nedaleko
Abidžanu. V tomto sběrném
místě probíhá výkup PET lahví
od neformálních sběračů, kteří
zajišťují sběr tohoto odpadu
od jednotlivců i obchodníků.
Po úspěšném rozjezdu
následovala v březnu až září
2018 druhá pilotní etapa

v Treichville, které se nachází
jižně od hlavního města.
Byla zde otestována aplikace
pro smartphone: uživatel
uvede množství odpadu,
který chce dát do sběru,
a místo, kde se odpad nachází.
Odpad pak vyzvedne nejbližší
sběrač, který je placen pomocí
telefonního bankovnictví.
„Za zrodem projektu stála
následující myšlenka: pokud mají
odpady svoji hodnotu, můžeme
vytvořit vazbu mezi lidmi, kteří

Sběr až 15 tun PET lahví
měsíčně
100 západoafrických franků
(0,15 EUR): výkupní cena, která
se platí neformálním sběračům
za kilogram PET lahví
Harmonogram projektu:
1. etapa: říjen 2017–březen 2018
2. etapa: březen–září 2018
3. etapa: 2021, konsolidace odvětví

je způsobují, lidmi, co je sbírají,
a Veolií, která je recykluje.
Toto propojení usnadňují
telefonické platby, což je služba,
která ostatně vznikla v Africe,“
dodává Martine Vullierme.
Konečným cílem je převést
tyto sběrné a třídicí platformy
do gesce podniků sociální
a solidární ekonomiky.
Tyto podniky budou dodávat
odpad do Veolie, jež zajistí
jeho zpracování a recyklaci.
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VÍTE, ŽE...

Městské tepelné ostrovy:
když voda ochlazuje město...
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Z důvodu vysoké míry mineralizace* vykazují městská
centra v letním období znatelně vyšší teploty než
okolní oblasti, což má za důsledek vznik městských
tepelných ostrovů (MTO). Tyto jevy mohou mít
dalekosáhlé dopady především na lidské zdraví,
a dokonce způsobovat vyšší úmrtnost
městského obyvatelstva.

V

rámci reakce na
tento problém Veolia
již několik let vyvíjí
diagnostické nástroje
a inovativní řešení na zmírnění
dopadů městských tepelných
ostrovů, vycházející především
z využití užitkové vody. Vývoj
řešení použitelných v rámci
celých městských aglomerací
i jednotlivých čtvrtí vyžaduje
testování přímo v terénu.
V Lyonu (Francie) Veolia vyvinula
metodiku charakterizace
městských tepelných ostrovů
v městské části La Part-Dieu,
aby zde následně otestovala
technologii automatického
skrápění povrchu vozovek.
Metodika kombinuje dva typy
mapování, a to mapování
expozice města riziku vzniku
MTO se zvážením několika
ukazatelů (povrchová teplota,
přítomnost vegetace a vody
apod.) vztažených k výsledkům
měření in situ, a dále mapování
citlivosti obyvatel z hlediska
dopadu na zdraví, přičemž
hlavními sledovanými ukazateli
jsou typ obyvatelstva (především
starší osoby a děti) a typ
bydlení (špatná kvalita bydlení
zhoršuje dopad MTO na zdraví).
Cílem mapování je identifikace
ohrožených lokalit, kde je nutno
situaci řešit přednostně.
Po zjištění stavu se Veolia spojila
s Výzkumným ústavem pro
vědu a techniku měst (IRSTV) za
účelem vývoje programu EVA
(Eau, Végétation, Albédo, tj. Voda,
Vegetace a Odrazivost povrchu),
PL ANETA Jaro 2019

což je multikriteriální nástroj na
podporu rozhodování při výběru
koncepce chlazení, určený pro
potřeby urbanistů a odborníků
na územní plánování. Program
EVA modeluje řešení chlazení
a porovnává jejich dopad na
snižování městských tepelných
ostrovů a náročnost na spotřebu
vody. Z hlediska řešení s využitím
vody mají zelenou dva vzájemně
se doplňující přístupy, a to
automatické skrápění městských
komunikací a výparná dlažba,
která je z důvodu pórovitosti
lámavější, a proto je určena
výhradně pro prostory vyhrazené
pro pěší.
V Nice na jihu Francie Veolia
využívá kombinaci způsobů
chlazení, které byly navrženy
jako součást vytváření veřejných
prostranství v souvislosti
s multimodálním styčným
prostorem (PEM) pobřežní
nížiny Plaine du Var. Nakonec
byly použity dva typy chlazení,
a to výparná dlažba na 250
m2 tramvajových zastávek
a automatické kropení vozovek
na 300 m2 plochy, přičemž
oba systémy jsou napojeny
na komunální rozvodnou síť
neupravené vody. Další série
měření proběhne v létě 2019,
nicméně již měření provedená
v září 2018 prokázala snížení
teploty v testované oblasti
o 5 až 6 °C. n
* Mineralizované povrchové plochy
absorbují přes den teplo, které v noci
předávají do ovzduší.
Zdroj: http://www.otmed.fr/
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Diagnostika
v terénu
• Shromažďování
teplotních údajů

3 Řešení Veolie pro adaptaci

na nové klimatické podmínky

Zhruba 30 % celosvětové populace je vystaveno klimatickým

podmínkám, jež minimálně 20 dní v roce překračují mezní hodnoty
představující potenciální riziko ohrožení života. Do roku 2100 by tak
mohlo být ohroženo na životě 48 % obyvatel naší planety za předpokladu
drastického snížení emisí skleníkových plynů či dokonce 74 % světové
populace, pokud se budou emise těchto plynů zvyšovat.

Zdroj: Nature Climate Change, „Global risk of deadly heat“, červen 2017

ychom se mohli lépe přizpůsobovat

Městské tepelné ostrovy (MTO) představují jev
způsobený kombinací vln veder, faktorů souvisejících s morfologií městské zástavby a dopadu
lidské činnosti. Výsledkem jejich spolupůsobení je
řada negativních dopadů na obyvatelstvo a životní
prostředí ve městech, která jsou tak méně atraktivními místy pro život z důvodu tepelného stresu,
nepohodlí a zvyšování nemocnosti a úmrtnosti

2 Proveditelnost

•Průzkum míst s kritickými teplotami

Chladicí technologie využívající jinou než pitnou vodu – ať již dešťovou
či odčerpávanou (infiltrovanou) – umožňující vytváření chlazených
městských ostrovů: odpařovací dlažba, automatické skrápění
vozovek a vodotrysky .

Nástroje Veolie pro adaptaci
na měst na změny klimatu
• Diagnostické a simulační nástroje typu EVA (Eau,

Végétalisation, Albédo, tj. Voda, Obnova vegetace,
Odrazivost povrchu) použitelné pro navrhování chlazení
veřejných prostranství v rámci krátkodobých, střednědobých
a dlouhodobých akčních plánů za účelem snížení ohrožení
určitého území.

• Provádění opatření pro zmírňování dopadů městských

tepelných ostrovů a monitorování veřejných a soukromých
projektů v městském prostředí (PLU).

Dokončené a probíhající pilotní projekty Veolie
2011: simulace mikroklimatických podmínek
multimodálního styčného
prostoru dopravního uzlu SaintAugustin v Nice (Francie)
2012: pilotní projekt automatického skrápění městské
komunikace v Lyonu (Francie)
2013: zahájení projektu EVA
v Lyonu (městská část La PartDieu) ve spolupráci s IRSTV
(viz článek na protější straně)
2014: vývoj diagnostického
nástroje pro zjišťování citlivosti
vůči zdravotním rizikům
2015: testování diagnostického
nástroje citlivosti v terénu;
výsledky projektu EVA
Do roku 2100 budou 2 Evropané ze 3 postiženi klimatickými katastrofami. Každoroční počet obětí na životech
v důsledku těchto katastrof se na konci století pravděpodobně zvýší z 3 000 úmrtí ročně zaznamenaných v období 1981 až
2010 na 152 000. I když záplavy a bouře pro evropské obyvatelstvo představují závažnou hrozbu, vlny veder jsou extrémní
klimatické jevy způsobující nejvyšší počet úmrtí. Do roku 2071 budou mít na svědomí 99 % z celkového odhadovaného
počtu úmrtí, tj. 151 500 smrtelných případů (rozsah nejistoty 80 000 až 239 000).
Zdroj: The Lancet Planetary Health, „Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population:
a data-driven prognostic study”, srpen 2017

2016: první komerční
využití nabídek diagnostiky
a modelování chladicích řešení
v městském prostředí
2018: zprovoznění prvního
ukázkového modelu chlazení
městského prostředí s využitím
výparné dlažby v ZAC Toulouse
Montaudran Aerospace
(jedinečný projekt svého druhu
v Evropě)
2018: kampaň měření
multimodálního styčného
prostoru v Nice v letním období
2019: pilotní projekt v Miláně
(Itálie) ve stádiu realizace

Fenomén městských tepelných
ostrovů se v USA týká 80 %
obyvatel žijících v městských
oblastech.
Zdroj: Physical Review Letters,
studie z března 2018
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VIZE BUDOUCNOSTI

Sekvestrace CO2 v zemědělské půdě:
řešení budoucnosti
Správné nakládání se
zemědělskou půdou
může sehrát klíčovou
úlohu při snižování emisí
CO2 a volbě strategií boje
proti změně klimatu.
Ukládá se v ní ve formě
organické hmoty
dvakrát více uhlíku než
v ovzduší*. Zachování
kvality a zdraví
půdního fondu je proto
prvořadým úkolem!
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Veolia vyvinula
dva vzájemně se
doplňující nástroje,
které zemědělcům
pomohou se zaváděním
přiměřených postupů,
jež jsou šetrné vůči
půdě. Aplikace Soil
AdvisorTM umožní
zemědělcům stanovit
strategii hnojení, jež
bude více vyhovovat
potřebám půdy. Tento
nový nástroj, který ve
Francii implementuje

SEDE, jim pomůže
v přechodu na
ekologický systém
hospodaření, jehož
cílem je snížení
množství chemických
látek a kompenzovat
vázáním uhlíku v půdě
emise skleníkových
plynů vznikajících při
zemědělské činnosti.
Carbo ProTM je aplikace
umožňující předpovědět,
jaké množství uhlíku
bude vázáno v půdě po

Díky aplikaci Soil AdvisorTM mohou zemědělci
přizpůsobit strategii hnojení potřebám půdy
a omezit emise uhlíku.

aplikaci organických
hnojiv, jako je
například kompost.
Tyto inovace, jež jsou
výsledkem společného
dvacetiletého úsilí
Veolie a Státního
ústavu pro zemědělský
výzkum (INRA),
maximalizují potenciál
„ekosystémových
služeb“ půdy.
*Podle francouzské Agentury
pro životní prostředí a řízení
energetiky (ADEME)

Ekosystémové
služby půdy
Životaschopná a zdravá
půda, která plní úlohu
nejdůležitějšího úložiště
uhlíku, poskytuje lidstvu řadu
nezastupitelných služeb:
produkce potravinových
surovin,
produkce materiálu
(dřevo a vlákno),
regulace koloběhu vody,
regulace kvality ovzduší,
regulace eroze,
zachování biodiverzity,
regulace přírodních rizik,
regulace klimatu.

•
•
•
•
•
•
•
•

eská republika

V Tower,

třicetipatrová budova
se 131 luxusními
byty v Praze,
byla jako první na světě vybavena
unikátním systémem tepelného
hospodářství od společnosti Veolia,
který využívá vodovodní sítě
a vnitřní kanalizaci jako
obnovitelný zdroj tepla.
Pokračování na straně 59.
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Česká republika žije ve
vodním blahobytu. Veškerá
voda z jejího území odtéká
a není tak závislá na tom,
co přiteče. Tím víc jsme
všichni povinni s vodou
šetrně hospodařit, neboť
náš vodní blahobyt nemusí
být a nebude dlouhodobě
udržitelný, jak jsme si zvykli.
Nedostatek vody ve světě
by měl neblahý dopad i na
obyvatele České republiky.
Hrozily by přírodní katastrofy,
války o vodu, migrace.
Je třeba myslet dopředu
a celosvětově spolupracovat.

Přijďte si prohlédnout unikátní výstavu
Voda a civilizace
Až do 28. května můžete na pražské Kampě zhlédnout jedinečnou výstavu věnovanou vodě, která ukazuje na klíčový
význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na Zemi. Expozice pod názvem Voda a civilizace se
představuje na dvaceti oboustranných panelech z různých koutů planety od Austrálie, přes Evropu a Afriku až po Grónsko
a Ameriku. Snímky z různých koutů planety a od různých autorů ukazují přehled současné situace ve srovnání s minulostí
a budoucností života na Zemi. Návštěvníci uvidí fotografie Prahy při povodních nebo tematické záběry z jiných koutů
Česka i celého světa. Hlavními partnery výstavy jsou Ministerstvo životního prostředí, hlavní město Praha a skupina Veolia.
Hlavním autorem je český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta.
Cílem výstavy je oslovit širokou
veřejnost a ukázat klíčový
význam vody pro existenci
člověka od pravěku po dnešek,
včetně přehledu současné
situace a možných budoucích
scénářů vývoje.
„Myslím, že jde o světově
unikátní projekt. Vody oceánů,
v nichž vznikl veškerý život na
této planetě, pokrývají téměř
tři čtvrtiny povrchu planety
Země. Pohyb vody na Zemi
a kolem ní zásadně ovlivňuje
klimatické poměry. Voda je
všude kolem nás, obnovitelná
a zdánlivě nevyčerpatelná.
Často panuje názor, že všichni
na ni mají nárok a téměř nic
nestojí. Voda také vždy byla, je
i bude jedním z hlavních faktorů
ovlivňujících každodenní kvalitu
našeho života, každého člověka
PL ANETA Jaro 2019

i lidské dějiny,“ říká kurátor
a spoluautor výstavy, prof. Mgr.
Miroslav Bárta, Dr., archeolog
a egyptolog.
„Voda je zdánlivě nekonečná
a věčná. Nemusí tak tomu být
ale navždy. Naším základním
cílem je lidi vytrhnout z letargie
a zajetých archetypů. Chceme je
přesvědčit, že osud světa kolem
nás záleží na chování a myšlení
každého z nás,“ doplňuje
Miroslav Bárta.
Hlavním partnerem projektu je
také společnost Veolia. „Veolia
prostřednictvím svých aktivit
v oboru vodárenství, odpadů
a energetiky přináší klientům
z veřejného i soukromého
sektoru po celém světě řešení,
která usnadňují přístup k vodě
a dalším přírodním zdrojům,

umožňují je chránit, efektivně
s nimi hospodařit a recyklovat je.
Základem našeho podnikání je
snižování naší vlastní ekologické
stopy i ekologické stopy našich
zákazníků,“ uzavírá Philippe
Guitard, generální ředitel
skupiny Veolia pro střední
a východní Evropu.
Fotografie, které byste nečekali
– ryba s igelitem v břiše,
ruka od krve i nejstarší
vodní zavlažování
Výstava obsahuje četné autorské
snímky doplněné o ilustrační
fotografie s poutavými popisy.
Mezi zajímavosti patří 3D scan
hladového kamene, který je dnes
pod vodou. (Prostřednictvím tzv.
hladových kamenů odborníci
zjišťují klimatické extrémy.)
Návštěvníci uvidí unikátní

snímky nejstarších závlahových
kanálů v Izraeli, ale také kruté
dopady plastů v moři na zvířata.
Zajímavostí jsou fotografie
českého geografa a hydrologa
Bohumíra Janského, který se
svým týmem v roce 1999 objevil
prameny Amazonky. Nechybí
také historické fotografie,
například rytina Karlova mostu
z konce 18. století, která ukazuje
hromadění ledových ker při
povodni. Součástí výstavy
jsou snímky z povodně v Praze
z roku 2002, ale také současná
fakta i nejaktuálnější výzkumy
amerického Scrippsova ústavu,
největší oceánografické
instituce na světě. Návštěvníci
se totiž také dovědí spotřebu
vody v českých domácnostech
v porovnání s jinými státy.

Kladenský vodojem znovu ožije,
vzniká Future Tower
Po letech, kdy věžový vodojem v areálu Středočeských vodáren
(SVAS) na Kladně neměl funkční využití, se v letošním říjnu
promění v unikátní řídící středisko doplněné expozicí
o vodárenství a vyhlídkou z prosklené konferenční místnosti.

podtrhují kvalitu tehdejšího
zpracování. Projekt využití
konstrukce jako nosného
korpusu pro moderní dispečink,
expozici vodárenství a jednací
sál vychází z limitů daných
původní funkcí a dobou
vzniku stavby tak, aby byla
zachována původní historická
hodnota stavby v konfrontaci
s aktuálními požadavky.

Projekt kompletní rekonstrukce
odstartoval koncem loňského
srpna demontáží vnějšího
obalu věže, snesením střechy
a vyjmutím vnitřní nádrže
vodojemu. Právě v místě, kde
byla nádrž umístěna, vznikne
jeden z nejmodernějších
dispečinků v zemi. Vodojem tak
po letech nalezne znovu své
poslání a bude součástí řízení
moderní vodohospodářské
infrastruktury.
Kladenský vodojem, který
stavěla firma Kolben a Daněk,
je významnou inženýrskou
stavbou, která ve své
siluetě ztělesňuje pozdní
funkcionalismus poloviny
třicátých let. Kompozice
a proporce válcových fasád
i falcované střechy s lucernou
jsou nadčasové a po téměř
osmdesáti letech neztrácejí
svou ladnost a krásu. Struktura
fasády z lícového zdiva i detaily
parteru z umělého kamene

programy určené široké
veřejnosti. „Za pomocí celé
řady smart technologií,
inteligentních monitorů
a projekcí zde budeme
informovat o tom, co obnáší
technologie výroby vody
a odkanalizování,“ popisuje
Bohdan Soukup, technický
ředitel společnosti SVAS.

Pod ocelovým krovem,
ukončeným kruhovou lucernou,
se otevře panoramatický
jednací prostor a unikátní 360
stupňová vyhlídková plošina
osazená informačními tablety.

V kladenském vodojemu
vznikne nejmodernější
vodohospodářský dispečink
v ČR. Bude v pravém smyslu
mozkem a řídícím centrem
dodávek vody pro více než
290 tisíc obyvatel okresů
Kladno, Mělník a částí okresů
Praha-západ, Praha-východ
a Rakovník. Umožní sledovat
bezchybný chod všech zařízení
a správně vyhodnocovat
kritické situace a v krátkém čase
navrhovat potřebná opatření
k nápravě. Bez včasných
a přesných informací totiž není
možné urychlit zásahy, ani
dále pokročit v optimalizaci
údržby. Právě to nový dispečink
zcela změní. Díky němu tak
provozovatel vodohospodářské
infrastruktury, společnost
SVAS, pokročí do vyšší fáze
tzv. prediktivní údržby, která
následně vede ke snižování
nákladů a má tak pozitivní
dopad do ceny vody.

V 5. patře návštěvníci
najdou expozici vodárenství
a biodiversity. Prostor poslouží
pro výukové a vzdělávací

Moderní dispečink bude mít
klíčovou úlohu také za možných
krizových situací, jako jsou např.
povodně. Právě během nich je

Do nového objektu návštěvníci
vstoupí přes halu s nově
vloženým vertikálním jádrem
sloužícím zároveň jako 22,5 m
vysoký výstavní prostor.

klíčová schopnost předpovědět,
jaká zařízení a ve kterou chvíli
je nutné vyřadit z provozu,
případně zcela demontovat
a odvézt do bezpečí. Centrální
řízení z moderního pracoviště
zajistí, aby se v takových
situacích postupovalo
rychle, ve správném pořadí
a koordinovaně, aby byly
efektivně využity dostupné
zdroje lidské i materiální
a aby byly minimalizovány
škody. Moderní dispečink
pro řízení vodohospodářské
infrastruktury a pro případy
krizových situací bude vybaven
také funkcí tzv. „disaster
recovery“ centra. V praxi to
znamená, že bude zajištěn
vysoký stupeň zabezpečení
přenosu a uchování dat
a v případě jakýchkoliv výpadků
bude možné jeho provoz
obnovit ve velmi krátké době.

Rekonstrukce a nové využití vodojemu vyjde na více než 100 milionů korun a je hrazena výhradně z rozpočtu společnosti Veolia,
jednoho z akcionářů společnosti SVAS, tudíž se nijak neodrazí v ceně vodného a stočného. Tato rekordní investice společnosti Veolia
je jednoznačným dokladem odpovědného přístupu k obnově a provozování vodohospodářské infrastruktury v Česku.
Jaro 2019 PL ANETA
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Pomáháme zlepšovat kvalitu ovzduší
Veolia Energie ČR výrazně snížila emise
Skupina Veolia Energie v ČR v loňském roce významně snížila emise z výroby tepla a elektřiny.
Nejvýrazněji klesly emise oxidů dusíku (NOₓ), ve srovnání s předchozím rokem o více než tisíc tun,
což byl největší meziroční pokles za posledních 10 let. Podstatně jsme také snížili emise oxidů
síry, tuhých znečišťujících látek (TZL) a CO₂. Hlavní zásluhou na těchto výsledcích mělo zavedení
nových technologií. Veolia Energie v loňském roce investovala do modernizace a ekologizace
zdrojů a rozvodů tepla přes miliardu korun.
„Pozitivní výsledky vidíme
každoročně, ale loni jsme
dosáhli velkých poklesů emisí
a přispěli tak výrazněji
ke zlepšení ovzduší zejména
v Moravskoslezském kraji,“
uvedl Josef Novák,
generální ředitel společnosti
Veolia Energie ČR.
Dokončení investičních projektů
zaměřených na odsíření
a denitrifikaci kotlů v Elektrárně
Ostrava-Třebovice a v Teplárně
Karviná se pozitivně promítlo
do snížení emisí oxidů dusíku
o 25 % a oxidů síry o 19 % ve
srovnání s předchozím rokem.
Rovněž v Olomouci jsme
pracovali na sérii projektů
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spojených s ekologizací tamní
teplárny. O celých 17 % také
klesly hodně sledované emise
tuhých znečišťujících látek
(prach), a poprvé se tím dostaly
pod hodnotu 100 tun za rok.
Díky náhradě uhlí a částečně
i zemního plynu biomasou se
nám podařilo v roce 2018 snížit
emise CO₂ o 116 tisíc tun, čili
o 10 % oproti předchozímu roku.
Emise klesly zejména
díky investicím, přispělo však
i celkové snížení výroby tepla
v důsledku mírnější zimy.
V roce 2018 jsme vyrobili
22 075 TJ tepelné energie,
což bylo v porovnání
s rokem 2017 o 8 % méně.

Graf: Vývoj emisí TZL, SO₂, NOₓ a CO₂ v letech 2012–2018

Veolia má souhlas ministerstva pro stavbu
multipalivového kotle v Karviné
Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí
k plánované modernizaci Teplárny Karviná, která přinese další snížení emisí na Karvinsku.
Součástí projektu je multipalivový kotel, první svého druhu v České republice, který bude umět
využívat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů.
Po jeho dokončení odstavíme uhelné technologie na starší Teplárně ČSA.

„Pokračujeme v rozsáhlé
modernizaci našich zdrojů
a zároveň přecházíme od uhlí
k čistším palivům. Karvinský
projekt a souhlas státní
správy je pro nás i celý region
významným krokem nejen ke
zlepšení ovzduší, ale také ke
společensky odpovědnému
energetickému využívání
odpadů,“ uvedl Josef Novák,
generální ředitel společnosti
Veolia Energie ČR. Technologie
za více než miliardu korun
splní budoucí emisní limity pro
nejlepší dostupné technologie
(BAT) podle směrnice
Evropského parlamentu.
Zařízení bude sloužit pro
kogeneraci - kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny
s vysokou účinností.

„Hlavním dodavatelem bude
naše dceřiná společnost
AmpluServis, která už rozběhla
výběrová řízení na dodávky
jednotlivých částí technologie,“
doplnil Marcel Vrátný, technický
ředitel. Zahájení stavebních
prací plánujeme v příštím roce
po ukončení topné sezóny,
dokončení a zprovoznění
technologie proběhne
koncem roku 2022.
Po realizaci záměru v Teplárně
Karviná a odstavení uhelné
části Teplárny ČSA klesnou
celkové emise z těchto zdrojů
o další stovky tun ročně. Emise
oxidu siřičitého se sníží v roce
2023 oproti roku 2017 o 76 %,
emise oxidů dusíku o 54 %
a emise prachu o 24 %.

Emise skleníkových plynů
budou oproti stávajícímu stavu
zhruba poloviční.
Kromě multipalivového kotle
o tepelném výkonu 58 MW
je součástí našeho záměru
vybudovat horkovodní kotle
na zemní plyn o výkonu
40 MW pro dokrytí potřeb
tepla ve špičkách odběru
a vytvoření zálohy. Součástí
projektu je technologie odsíření
spalin a také zařízení na
snížení obsahu těžkých kovů
v kouřových plynech.

k výrobě energie využít
takzvané tuhé alternativní
palivo (TAP), vyrobené
z vytříděných komunálních
a jiných běžných odpadů, které
už není možno dále recyklovat,
a to až do výše 50 % spotřeby
paliva multipalivového
kotle. Energetické využití
tuhého alternativního paliva
pomůže městům a obcím
vyřešit povinnost co nejvíce
smysluplně využívat
komunální odpady.

Vybudováním multipalivového
kotle skupina Veolia zároveň
pozitivně přispěje k omezení
skládkování odpadů. Nová
technologie totiž může

Veolia získala ocenění
za vytápění V Toweru
Unikátní řešení vytápění
bytového domu V Tower ocenila
Francouzsko-česká obchodní
komora prvním místem
v kategorii technologických
inovací. Ocenění 4. dubna
převzal Reda Rahma, obchodní
ředitel skupiny Veolia.

Zleva Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu, Robert Gauci,
AXA Czech republic and Slovakia, Reda Rahma, obchodní ředitel Veolia.

„Inovativní řešení, které
komora ocenila, je výsledkem
spolupráce naší vodárenské
a energetické divize - přesně
v duchu strategie One Veolia,”
vysvětuje Reda Rahma.
V Tower je vybaven unikátním
systémem tepelného

hospodářství, který využívá
vodovodní sítě jako
obnovitelného zdroje tepla.
Voda ve vodovodní síti má
totiž v průběhu roku stálou
teplotu od 6 do 11 °C. Tepelné
čerpadlo, které je napojeno na
přívodní řad, má tak nepřetržitý
zdroj nízkopotenciálního tepla
a až dvakrát větší účinnost
než v klasické variantě. Řešení
umožňuje pokrýt 75 % potřeb
na vytápění V Tower a získané
teplo je přitom o 30 % levnější
než teplo z plynových kotlů.
Nové řešení navíc umožňuje
vyrobit teplo i chlad.
Jaro 2019 PL ANETA

Společně vracíme
vodu přírodě
Zakoupením designové
karafy na vodu přispějete
i vy 200 Kč. Jděte na

▹ eshop.nfveolia.cz

Naše mokřady stále ubývají, přestože jsou
přirozenou zásobárnou vody v krajině, útočištěm
mnoha ohrožených druhů a vedle deštných pralesů
i korálových útesů patří mezi prostředí s největší
přírodní rozmanitostí. Pestrost života je pro nás
opravdu důležitá – proto podporujeme
Český svaz ochránců přírody, který vykupuje
cenné přírodní lokality.
Pečujeme o světové zdroje.

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

