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Briefing

Odteď to půjde
krok za krokem
zase nahoru.
Timo Wollmershäuser
Analytik institutu Ifo k německé
ekonomice, která se podle
institutu z krize způsobené šířením
koronaviru postupně dostane,
ovšem na loňskou úroveň se
vrátí až ke konci příštího roku. Ifo
očekává, že německá ekonomika
letos klesne o 6,7 procenta.

■ DOPRAVA

■ HOTELY

■ PRŮMYSL

■ SMĚNÁRENSTVÍ

Rozpočet fondu dopravy
vzroste až na 124,4 mld.

Hotely v Praze čekají
obsazenost do 20 pct.

Nálada v japonském
průmyslu se zhoršila

Olomoucké směnárny
dostaly pokutu za kartel

Letošní rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury, ze kterého
jsou financovány dopravní stavby,
se zřejmě znovu zvýší. Ze stávajících
113 miliard korun by měl vzrůst až
na 124,4 miliardy korun. Navýšení je
součástí plánovaných změn ve státním
rozpočtu. V příštím týdnu o nich bude
rozhodovat sněmovna. Ministerstvo
navyšuje rozpočet fondu dopravy letos
poněkolikáté.

Hotely a penziony v Praze v létě čekají
obsazenost mezi 10 a 20 procenty.
V krajích si slibují 40‑ až 50procentní
naplnění kapacit. Na září a říjen mají
hoteliéři v hlavním městě i regionech
shodný předpoklad obsazenosti mezi
20 a 30 procenty. Zatímco v regionech
podnikatelé v ubytovacích službách
propouštěli minimálně, v Praze 15 pro‑
cent firem dalo výpověď až polovině
zaměstnanců.

Nálada v japonském průmyslu se
ve druhém čtvrtletí zhoršila více, než
se čekalo, klesla na nejhorší úroveň
od roku 2009. Koronavirová krize totiž
negativně působí na export a turistiku,
což jsou pilíře tamní ekonomiky. Japon‑
sko se potýkalo se stagnací už před
vypuknutím pandemie. Cestovní ruch
se po prudkém nárůstu počtu návštěv‑
níků z Číny a Jižní Koreje v posledních
letech propadl.

Čtyři společnosti, které provozují smě‑
nárny v Olomouci, dostaly od Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže pokuty
v celkové výši dva miliony korun za kar‑
telovou dohodu. Rozhodnutí úřadu zatím
není pravomocné. Společnosti Tourist
Centrum, Unni Trading, Mifin a H.P. –
World si údajně vzájemně přeposílaly
denní směnné kurzy valut a domlouvaly
mezi sebou ceny výkupu a prodeje valut
ve svých směnárnách v Olomouci.

Chytré dispečinky Veolie bojují se suchem.
Ve vodovodech rychle odhalí úniky vody
Jan Úšela, Jan Prokeš
autori@economia.cz

K

vůli děravým potrubím při‑
šlo Česko jen za rok 2018
o tolik pitné vody, že by do‑
kázala zaplnit skoro osm
lipenských přehrad. Podle posled‑
ních dat ministerstva životního
prostředí tím vodárenské firmy
předloni ztratily téměř osm miliard
korun. Vedle viditelných havárií vo‑
dovodů, kdy se voda rozlije do ulic,
za to mohou drobné dlouhodobé
úniky. Ty vidět nejsou, navíc bývá
složité je v husté tisícikilometrové
vodovodní síti vůbec odhalit.
Vodárenská společnost Veolia
nyní rozjela pilotní projekt takzva‑
ných chytrých dispečinků, které
řídí několik vodárenských sou‑
stav najednou a které dokážou se‑
bemenší úniky rychle odhalovat.
„Voda může z trubky do okolní
hlíny drobně unikat třeba i 10 let,
aniž by to bylo vidět,“ říká Bohdan
Soukup, zástupce technického ře‑
ditele Veolie pro střední a východní
Evropu. Jeho firma dokáže podob‑
né neviditelné úniky rychle zazna‑
menávat díky systému pro hlídání
tlaku v potrubí.
„Sledujeme průtoky kolem tře‑
tí až páté hodiny ráno, kdy větši‑
na lidí spí. Spotřeba bývá v tom‑
to čase nízká a konstantní, takže
se dá snadněji odhalit nesrovna‑
lost. Když ve dvou dnech po sobě
vidíme, že se noční průtok v da‑
ném místě zvýšil třeba o dva litry
za sekundu, systém na to okamži‑

Když ve dvou
dnech
po sobě
vidíme, že se
noční průtok
zvýšil, systém
na to okamži‑
tě upozorní
dispečera.
Bohdan
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zástupce
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Veolia pro střední
a východní Evropu

Vidí, kde
to teče
Královéhra‑
decký dispečink
Veolie dokáže
rychle odhalo‑
vat úniky vody
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miliard
korun je cena pitné
vody, o niž vodárenské
firmy přišly v roce 2018
vlivem děravých potrubí.

tě upozorní dispečera,“ uvádí Sou‑
kup. Následně je na místo vyslán
pátrací tým s echolokačními pří‑
stroji. Ty pod zemi vysílají zvuko‑
vé vlny, jež se odrážejí od okolí. Dá
se tak přesně určit, kde přesně se
závada nachází.
Zmíněnou práci zvládnou chytré
vodovodní dispečinky Veolie v Pra‑
ze, Zlíně, Kladně a v Hradci Králové.
Na každém z nich obvykle na smě‑
ně pracuje jediný dispečer. „Třeba
v Praze sledujeme průtok ve 180
odběrných pásmech. Jeden člověk
by je ale stěží všechny uhlídal, pro‑
to je systém automatizovaný,“ do‑
plňuje Soukup.
Podle něj automatická kontrola
průtoku podstatně snížila množství
uniklé vody. V předešlých letech či‑
nily v Praze ztráty vodovodní sítě
závratných 45 procent, nyní jsou
třetinové. Stejným číslem se chlubí
třeba i hradecký dispečink firmy.
Ten je v rámci Veolie unikátní.
Dohlíží zároveň na okresy Hradec

Králové, Pardubice, Chrudim a Ná‑
chod, kde přitom vodovodní sítě
spravují čtyři různé společnosti.
Podle Soukupa je výjimečné právě
to, že se vodárenské firmy dokázaly
dohodnout na společném projektu.
„V době, kdy 80 procent podzem‑
ních zdrojů v Česku nemá dosta‑
tek vody, roste i důležitost tohoto
úsilí, které nám umožní lépe čelit
klimatické změně,“ říká Jiří Šolc,
šéf městské firmy VAK Hradec Krá‑
lové, která se na projektu tamního
chytrého dispečinku podílí.
Česko má za sebou dva deštivé
měsíce, to ale dlouhodobý problém
s chybějící vláhou neřeší. Země má
podle odborníků dostatek srážek,
trápí ji ale zvyšování průměrných
teplot. Kvůli tomu se více vody od‑
paří. Čím dál důležitější je tak vodu
dostávat z míst, kde je jí nadbytek,
do lokalit, které zůstaly na suchu.
A o to se stará královéhradecký vo‑
dovodní dispečink rozdělující vodu
půl milionu lidí z východních Čech.
Podobnou roli plní i vodovodní
spojení, jež posílá vodu z Prahy do
Kladna. Vzniklo už na počátku 90.
let, dlouhé roky ale nebylo využí‑
vané, protože byl vody dostatek.
V posledních letech ovšem jeho
význam roste.
Podle Středočeských vodáren
v roce 2018 přivaděč do Kladna
předal 683 tisíc kubíků vody. Loni
už to bylo 944. „Dříve takový odběr
probíhal jen přes léto. Letos ho vy‑
užíváme už od února. I díky tomu
jsme schopní lidem z Kladna a oko‑
lí zajistit plné dodávky vody,“ říká
šéf vodáren Jakub Hanzl.
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