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Česko se připravuje na boj se suchem

P
řestože si Česko aktuálně nemůže stěžovat
na nedostatek sněhu, který postupně doplňu-
je nejenomnaše přehrady, ale i stavy podzem-
ních vod, 21procent území ČR je stále postiže-
no půdním suchem a 50procent mělkých vrtů

vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Jedná se
zejména o vrty naMoravě, s výjimkou horských oblastí,
a v Polabí. Zatím není jasné, zda nás letos nečeká další
ze suchých roků. Prvnímvodítkema startovací pozicí pro
odhadmožnéhovznikusuchabudekoneczimya tání sně-
hu. To se v půdě a podzemních vodách doplňují zásoby
vody. Vedle toho je pro boj se suchem klíčová i adaptace
na sucho a připravenost státu na krizové situace.Ministr
životního prostředí RichardBrabec proto svolal na druhé
jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem,
aby společně zhodnotili kroky státu, které nás připravují
na zvládání sucha zapříčiněného klimatickými změnami.
„O tom, zda sucho vznikne a jak velké případně bude,

v našich podmínkách rozhoduje průběh srážek a teploty
vzduchu během vegetační sezony. Na konci března bu-
dememít zhruba představu, kolik vodymáme pro vstup
do sezony k dispozici. Stav vody ovlivní i střídání teplot,
protože sníhpakodtávápostupněa vodamámožnost se
více vsakovat,“ řekl na úvod ministr životního prostředí.
S odborníky a zástupci veřejné správy na Úřadu vlády

o připravenosti státu na sucho jednal předseda vlády
Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Ri-
chardemBrabcemaministrem zemědělstvíMiroslavem
Tomanem. Za vědeckou sféru se jednání účastnili profe-
sořiMiroslav Trnka (Czechglobe) a Petr Sklenička (Česká
zemědělská univerzita), dále zástupci Asociace krajů ČR,
Svazuměst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kana-
lizací, Agrární komory, podniků povodí, Svazu průmyslu,
Státního fondu životního prostředí ČR, České geologické
služby, Výzkumnéhoústavu vodohospodářského či Čes-
kéhohydrometeorologickéhoústavu. Společněhodnotili
realizované kroky v oblasti boje se suchemza posledního
půl roku. Diskuse se týkala především zásobování oby-
vatelstva pitnou vodou, zadržování vody v krajině, naklá-
dání s vodou veměstech i obcích a související legislativy.
„Byť počasí neovlivníme a neporučíme mu, musíme

zajistit nejenom dostatek pitné vody pro naše občany,

V souvislosti s prohlubujícím se suchem a s nárůstem jeho dopadů, které v poslední
době sužují Českou republiku, svolal ministr Brabec skupinu odborníků z Národní koalice
pro boj se suchem, ustanovené loni v létě. Společně zhodnotili kroky státu, které nás
postupně připravují na zvládání sucha zapříčiněného probíhajícími klimatickými změnami.
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BUDOUCNOSTVODY
VODÁReNSTVí A TeChNOlOGIe ÚPRAVY VODY

ale i dost vody pro zemědělství, přírodu i průmysl. Pro
to je klíčová spolupráceministerstva životního prostředí
(MŽP) aministerstva zemědělství (MZe).Musímzdůraz-
nit, že pro připravenost státu na sucho jsou v této fázi,
ve které senacházíme, tedyopakovanésuché roky, klíčové
rychlé projekty, které přinášejí okamžitý efekt. Současně
jepotřebazměnit legislativu, ať užvodní zákon, nebočásti
stavebního zákona, na kterém spolupracují všechny re-
sorty,“ komentoval jednání předseda vládyAndrej Babiš.
Dotační programy ministerstva životního prostředí

podporují jak nové přístupy lidí k pitné vodě, tak vznik
tůní,mokřadůadrobných vodníchnádrží, které pomáhají
zadržet vodu v krajině. Několik tisíc lidí také nově hospo-
daří se srážkovou vodou, a šetří tak zdroje pitné vody.
„Novézdrojepitnévodymůžetemít dopůl rokuodschvá-
lení dotace. Potřebujeme realizovat i technická opatření

Chytrá řešení pro vyvíjejíCí se trh
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Odvětví úpravy a čištění komunálních a průmyslových vod se připravuje na vstup do éry význam-
ných změn, neboť na obzoru jsou důležité aktualizace právních předpisů. Rovněž tlaky na snižování
nákladů stále více svírají stárnoucí infrastrukturu i provozní náklady. Potřeba vypořádat se s těmito
výzvami a proklestit si cestu k úspěšné budoucnosti vyžaduje, aby všechny zúčastněné subjekty zin-
tenzivnily své úsilí, odstranily neefektivitu a využily příležitosti nabízené novými digitálními inovacemi
a obchodními modely. Wido Waelput, viceprezident, a Riikka Timonen, marketingová ředitelka společ-
nosti KEMIRA pro region Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), se zamýšlejí nad významnými
problémy, jimž odvětví dnes čelí.

„V blízké budoucnosti nás v oblasti právních předpisů v Evropě nepochybně čekají velké změny,“
říká Riikka Timonen. „Značná část stávajícího evropského právního rámce pro úpravu a čištění vod
pochází z 90. let 20. století. Od té doby technologický rozvoj pokročil mílovými kroky a informovanost
veřejnosti o životním prostředí a problémech souvisejících se změnou klimatu a kvalitou vody obecně
je mnohem vyšší. V Evropské unii v současnosti probíhá důkladný přezkum rámcové směrnice o vodě
a souvisejících právních předpisů, jako jsou směrnice o pitné vodě a směrnice o čištění komunálních
odpadních vod.“

„Pro provozovatele úpraven a čistíren komunálních a průmyslových vod mohou nové předpisy
znamenat ještě větší míru monitorování a hlášení kvůli zajištění transparentnosti a plnění přísněj-
ších požadavků na kvalitu vody a vyčištěné odpadní vody,“ zdůrazňuje Riikka. „A právě v této oblasti
poskytujeme našim zákazníkům podporu, neboť aktivně sledujeme aktuální vývoj právních předpisů
a podílíme se na něm tak, aby se naši zákazníci mohli s naší pomocí na změny řádně připravit a být
i nadále o krok napřed.“

„Naše nabídka digitalizace, která v sobě spojuje desítky let odborných znalostí z oboru úpravy
a čištění vod s nejnovější měřicí technikou a technologiemi, pomáhá zákazníkům přizpůsobit jejich
provoz pro splnění budoucích očekávaných požadavků a zlepšit účinnost procesu.“

Maximalizace stávající kapacity
„Většina infrastruktury pro úpravu vody byla v Evropě navržena a uvedena do provozu před deseti-
letími a od té doby byly větší investice do ní jen omezené,“ uvádí Riikka. „Zároveň se komunální sféra
potýká s rostoucími nároky z hlediska kapacity v důsledku urbanizace. Finanční prostředky na nové
investice jsou omezené. A právě proto hraje digitalizace a chytré řízení procesů stále důležitější úlo-
hu,“ poukazuje Riikka.

„KEMIRA prosazuje cestu zavádění chytrých nástrojů v oblasti chemie a v oblasti řízení procesů
platformou KemConnect™ pro odvodňování kalů a odstraňování fosforu. Tato řešení mohou zlepšit
účinnost až o 20 %, neboť umožňují získat lepší přehled o procesu úpravy a čištění vody a podporují
prediktivní a proaktivní řízení procesů na základě údajů v reálném čase. Skutečná hodnota podobných
řešení spočívá v tom, že můžete dosáhnout lepších výsledků již se stávající infrastrukturou.“

Zajistit nákladově efektivní úpravu vody
„Vývoj cen a nákladů na chemikálie pro úpravu a čištění vod nebývaly důvodem k zásadním změ-
nám v oboru vodního hospodářství,“ připomíná Wido Waelput. „Situace se však v blízké budoucnos-
ti změní vzhledem k rostoucím nákladům na suroviny a skutečnosti, že mnozí výrobci chemických
produktů pro úpravu vody již dosáhli maximální výrobní kapacity nebo se maximální výrobní kapa-
citě blíží. Oproti roku 2016 se cena za barel ropy zdvojnásobila, zatímco výrobky na bázi polymerů
jsou o 25 až 30 % dražší, náklady na koagulanty se zvýšily přibližně o 10 % a v blízké budoucnosti
zřejmě porostou až o 20–25 %. Kromě toho se v důsledku omezené kapacity dopravců zvýšily
i logistické náklady.“

„Obce i průmysloví provozovatelé musí přehodnotit své rozpočtové plány na nadcházející roky
a tyto tlaky v oblasti nákladů zohlednit. Jako společnost, která je v tomto odvětví průkopníkem, usi-
lovně pracujeme na vývoji nových produktů a řešení pomáhajících zákazníkům připravit se na tyto
změny. Jedním z možných způsobů jak toho dosáhnout je zajistit optimální využití stávajícího zaří-
zení,“ dodává Wido.

Osvojit si nový způsob podnikání
„Dopad zvýšení cen chemikálií však lze kompenzovat i jinak než jen úsporami investičních výdajů.
Zákazníci z oblasti vodního hospodářství by od svých dodavatelů měli v budoucnu požadovat víc, jak
z hlediska nabídky produktů a technologií, tak i z hlediska trvalé udržitelnosti,“ říká Wido.

„Já bych provozovatelům doporučila hledat dodavatele schopné nabízet nové obchodní modely,“
dodává Riikka. „Například KEMIRA nabízí zcela nový přístup k odvodňování kalů na bázi chytrých
technologií, vzájemně výhodného partnerství a společně dohodnutých výkonnostních cílů. Díky lep-
ším výsledkům při odvodňování může tato služba výrazně snížit náklady na likvidaci kalů.“

Přestože následujících několik let může být pro úpravny a čistírny vod náročných, neotřelé my-
šlení i nové nápady mohou přispět k tomu, že tato zařízení bude čekat budoucnost plná příležitostí.

S ohledem na vývoj právních předpisů, na optimální řízení procesů a inovativní nové obchodní modely
mohou vhodní partneři obcím a průmyslovým odvětvím náročným z hlediska spotřeby vody pomáhat
ze změny těžit a ne se jí nechat unášet.

Zastoupení v ČR a SR
Skupina KEMIRA je jedním z největších světových výrobců chemikálií na úpravu a čištění vod zajiš-
ťující pro své zákazníky komplexní řešení v této oblasti včetně aplikačních technologií a řízení pro-
cesů. Své významné postavení na českém a slovenském trhu úspěšně obhajuje již 25 let prostřed-
nictvím svých společností KEMIFLOC a.s., Kemwater ProChemie, s.r.o. a Kemifloc Slovakia, s.r.o.

Wido Waelput a Riikka Timonen
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v podobě vodárenských nádrží i měnit legislativu. MŽP
od roku 2014 investovalo doboje se suchem téměř 10mi-
liard korun, a to jak z národních, tak z evropských zdrojů
na skoro 12 tisíc projektů,“ uvedl ministr Brabec.
MinistrzemědělstvíMiroslavTomankboji svéhoresortu

sesuchemprohlásil: „Prioritou jedlouhodobé řešení sucha
a nedostatku vody obecně, a to v nastavení systémuopti-
málníhohospodařenívkrajiněprostřednictvímmotivačních
i povinných opatření v zemědělství, lesním a vodním hos-
podářství, takabycelkovábilancevodyzůstalaveprospěch
našíspolečnosti seliminací rizik jejíhoextrémníhonadbytku
či nedostatku. Od roku 2015 jsme proto na opatření s tím
spojená vynaložili 29 miliard korun. Z rozpočtu to bylo 7,4
miliardy korun a z peněz eU 21,6 miliardy korun. Financu-

10 mld. Kč
MŽP od roku 2014
investovalo do boje
se suchem téměř
10 miliard korun
na skoro 12 tisíc
projektů.
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Voda je velkým tématem
i ve světovém měřítku

P
ozornost a obchodní potenciál v tomto ohledu
na sebe strhávají země, které jsou svým poli‑
tickým, kulturním nebo sociálním zázemím da‑
leko za vyspělými západními trhy. Konkrétně
se jedná především o export technologických

celků zajišťujících čištění odpadních vod a úpravu vody
za účelem výroby vody pitné. Jednou z českých firem,
které se touto problematikou zabývají a mají s dodávka‑
mi a realizací vodohospodářských projektů v zahraničí
bohaté zkušenosti, je G‑servis Praha spol. s r.o. O jaké
technologie je v zahraničí konkrétně zájem a kam jsou
vyváženy, popisuje Jakub Kubálek, obchodní ředitel spo‑
lečnosti G‑servis Praha.

Vaše společnost dodává vodohospodářské technologie
do celého světa, o jaké projekty je zájem?
Obecně zaznamenáváme poptávku po našich technolo‑
giích řešících čištění vody v nejrůznějších souvislostech.
Většinou řešíme problematiku vody v segmentu průmys‑
lu a potravinářství, kde naší specialitou jsou úpravny vody

pro pivovary. Výjimkou však v našem portfoliu nejsou
ani projekty pro komunální sféru. Řešíme a realizujeme
dodávky a instalace technologií pro čištění odpadních
vod například pro nemocnice nebo úpraven vody pro
municipality.

Čím jsou tyto projekty zajímavé a jaké komplikace s se-
bou přinášejí?
Každý projekt je pro nás novou výzvou. Nikdy se totiž
nesetkáme se situací, kdy bychom řešili stejný problém
dvakrát. Každá zakázka je specifická a tím je právě zajíma‑
vá. V tomto ohledu se netrápíme stereotypní prací a pro
projektové manažery a celý realizační tým je každá další
akce něčím nepoznaným. Vždy totiž řešíme jiné poža‑
davky klienta, jiná místní specifika nebo různé klimatické
poměry. A tohle všechno s sebou ruku v ruce nese právě
i komplikace. Často se potýkáme s akutní nedostupností
základních materiálových vstupů, ty pak musíme draze
dovážet, nebo s kvalitou místních firem, které využívá‑
me pro méně specializované subdodávky. Samozřejmě

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS
KALOVÝCH VOD

Výrobce:MIVALT s. r. o.
Prokofjevova 23, Brno 623 00, Česká republika, IČ:28262239

telefon: +420 513 036 228 • mobil: +420 775 660 062
e-mail: mivalt@mivalt.eu • www.mivalt.eu
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Čistá voda je věc důvěry
Úpravou pitné vody a snahou o ekologické řešení čištění odpadních i jiných vod se zabývá
společnost donauchem. o jejich unikátních postupech promluvil jednatel Michal dvořák.

HN055525

● jak máme rozumět vašemu mottu „Čistá voda
je věc důvěry“?

Michal Dvořák: Důvěra je základ, který se spolu se
snahouo ekologická řešení objevuje ve všech našich
činnostech. Máme skvělou možnost nabídnout na-
šim zákazníkům komplexní ekologická řešení jejich
problémů týkajících se úpravy provozních, odpad-
ních i pitných vod. Právě na ošetření pitných vod se
zaměřujeme zejména – jsme schopni, i s ohledem
na vlastní výrobu aktivního uhlí,
pomoci řešit problémy, které vý-
robce pitných vod trápí nejvíce,
tedy např. hormony nebo pesti-
cidy, které se do zdrojů pitných
vod v posledních letech ve zvý-
šené míře dostávají.

Dezinfekce vod je další ve-
likou kapitolou. Zde nabízíme
komplexní sortiment produktů
chlorové i bezchlorové báze –
chlor, chlornan sodný, chloritan
sodný – vše pochopitelně v sou-
ladu s povolením Státního zdra-
votního ústavu pro styk s pitnou
vodou a podle platné české i ev-
ropské legislativy.

Naše řešení se nezastaví jen
u standardních aplikací, poskytujeme našim zákaz-
níkům pomoc v různých environmentálních aplika-
cích. Dodáváme našim zákazníkům kvalitní sorpční
materiály, které jsme schopni také opětovně reakti-
vovat k dalšímu použití. Zároveň jim pro jejich vlast-
ní kontrolu poskytujeme bezplatný servis pravidel-
ných testů kvality aplikovaného materiálu.

● Pitné i odpadní městské vody tedy ošetřit do-
kážete. Zabýváte se úpravou i jiných vod?

Naše aktivní dodávky materiálů a technologií se tý-
kají například také starých ekologických zátěží nebo
ošetření bazénových vod. Záběr je opravdu široký,
více je uvedeno na našich webových stránkách
www.donauchem.cz.

● Poradíte si i s komplikovanými systémy indus-
triálních vod?

Ano. Opět je třeba říci, že naše řešení už našim zá-
kazníkůmušetřila nemalé finanční prostředky. Kom-
binujeme klasické chemické postupy s fyzikálně-
-chemickým principem adsorpce na aktivním uhlí,
případně i v kombinaci s ekologickým biofiltrem.
Vystavěli jsme technologie spolu s vysokokapacitní-
mi filtry s aktivním uhlím. Významnou úsporu pro
naše klienty přináší i naše servisní činnost obsahují-
cí pravidelnou reaktivaci nasorbovaného aktivního

uhlí a jeho ekologické opětovné
použití.

●Můžete přiblížit ekologická
řešení, která zmiňujete?

Koagulační činidla na bázi chlo-
ridu železitého, která vyrábíme,
obsahují vyšší obsah železa.
Tedy konečná kvantitativní bi-
lance při použití našich produk-
tů snižuje spotřebu koagulantu
o 20 %. Dále se použitím našich
produktů zcela zbavíte dotování
systému sírou ve formě síranů
a snižujete obsah rozpuštěných
anorganických solí ve vypouš-
těné vodě. To jsou možná také
důvody pro mnohem větší po-

užívání chloridových koagulantů v západní Evropě
v porovnání s naším regionem.

Těší nás, že tento náš postup skutečně oceňu-
jí i zákazníci. Například jeden z našich největších
klientů vypsal vloni tender, ve kterém byla tato
úspora 20 % materiálu vyčíslena bonifikací chlori-
dové formy. Naše řešení, se kterým jsme uspěli, mu
garantuje kvalitní a stabilní dodávky v řádech tisíců
tun až do roku 2020.

● o vašich zákaznících hovoříte s velkým respek-
tem… i v tomto aspektu se tedy projevuje nut-
nost důvěry?

Přistupujeme ke každému našemu zákazníkovi indi-
viduálně a snažíme se najít pro něj ta nejvhodnější
řešení.

Rádi budujeme s našimi zákazníky dlouhodobé
vztahy postavené na vzájemné důvěře.

doNaUcHeM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel: 317 070 220, www.donauchem.cz, dcwatertech.com

I N Z E R C E I N Z E R C E

České firmy zabývající se vodním
hospodářstvím zaznamenávají v posledních
letech nárůst zájmu o export českých
technologií a know‑how na zahraniční
trhy. Kdo by však očekával, že se jedná
o dodávky do vyspělých lokalit s fungující
infrastrukturou, ten by se mýlil. Dodávka kontejnerové úpravny vody na Blízký východ

Úpravna vody ve městě Adra, Sýrie Foto:G‑servis Praha
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Každý projekt
je pro nás
výzvou. Nikdy
se nesetkáme
se situací,
kdy bychom
řešili stejný
problém dva-
krát. Každá
zakázka je
specifická
a tím je právě
zajímavá.

»

Ing. Jakub
Kubálek (32)
je obchodním ředitelem
společností G‑servis
Praha spol. s r. o.
a Ekosystem spol. s r. o.
V oblasti životního pro‑
středí působí již 12 let,
z toho 6 let v oblasti
vodního hospodářství.
Účastnil se příprav a rea‑
lizací projektů v Turecku,
Kambodži, Myanmaru,
Filipínách, Indonésii,
Gruzii, Moldavsku
a v Sýrii.

Absolvoval na Jihočes‑
ké univerzitě v Českých
Budějovicích, Swedish
University of Agricul‑
tural Sciences (SLU)
ve Švédsku (katedra The
Department of Econo‑
mics) a Univerzitě Hradec
Králové – Fakulta infor‑
matiky a managementu
(obor systémové inženýr‑
ství a informatika).

Foto:Matej Slávik

V Ý Z K U M , V Ý V O J
A I N O V A C E

R O Z V O J L I D S K Ý C H
Z D R O J Ů
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CREA Hydro&Energy je prvním českým klastrem,
který získal zlatou známku evropské klastrové excelence GOLD LABEL.

Podílí se na tvorbě výzkumné a inovační smart specializace
a rozvoji vodařských oborů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Spolupracuje se špičkovými partnery v oboru a klastrovými organizacemi
v zemích čtyř kontinentů.

C R E A @ C R E A C Z . C O M • W W W . C R E A C Z . C O M

CREA Hydro&Energy
klastr v oborech

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ • EKOLOGICKÉ SLUŽBY
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

HN055490

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ FILTRACE A ÚPRAVY VODY

Tlakové
multi-média filtry

VYRÁBÍ
DODÁVÁ

INSTALUJEME
GUA filtry

Automatické
samočistící filtry

Separátory písku

Automatické a manuální
filtrační koše...

ŠPIČKOVÉ IZRAELSKÉ TECHNOLOGIE PRO FILTRACI A ÚPRAVU
PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH VOD

www.aquaglobal.cz
HN055403

I N Z E R C E I N Z E R C E

těch komplikací je více, ale jde právě o výzvy, které nás
baví překonávat.

Okteré zeměsekonkrétně jednáakteré jsou zhlediska
vašeho budoucího působení aktuálně nejzásadnější?
Platí, že žádný trh principiálně neodmítáme, ale samo-
zřejmě máme své oblíbené země, kde jsme již etablo-
vanou firmou se silným lokálním zázemím. Pokud bych
měl zmínit jen některé zajímavé země, kde jsme reali-
zovali naše projekty, tak bych určitě vyzdvihl Etiopii,
Afghánistán, Filipíny, Jemen, Gruzii, Myanmar, Moldá-
vii nebo Sýrii. A právě naše aktivity v Sýrii považujeme
aktuálně za ty nejzajímavější a pro budoucnost nejper-
spektivnější.

Proč právě Sýrie? Není podnikání v zemi dlouhodobě
sužované válkou nebezpečné?
Nebezpečí v nejrůznějších podobách hrozí vždy a všu-
de. Je potřeba jej umět analyzovat a respektovat míst-
ní zvyklosti a poměry. Pak není problém dělat byznys
kdekoliv. To platí také o Sýrii. První komerční projekt
jsme si v zemi vyzkoušeli již v období vrcholu občan-
ské války. Přirozeně jsme měli nemalé obavy a značný
respekt, ale vše se zdařilo na výbornou a to nás pomy-
slně nakoplo k dalším aktivitám. A jak to nejen ve světě
obchodu bývá, je potřeba být ve správný čas na správ-
ném místě. K tomu ještě přidejte pozitivní kombinaci
různých souvisejících faktorů a zjistíte, že to jde. Tenhle
náš pilotní projekt nedaleko hlavníhoměsta Sýrie – Da-
mašku – v kombinaci s končícím válečným konfliktem,
dobrou pozicí České republiky a její diplomacie v zemi,
navíc za podpory ze strany České rozvojové agentury
v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové
a rekonstrukční asistence Sýrii, zapříčinil další poptáv-
ku po naší práci.

Znamená to tedy, že vaše působení v Sýrii odstartovala
podporaministerstva zahraničních věcí?
Rozhodně nás významně podpořila v rozhodování, zda
v zemi podnikat. Velice si ceníme iniciativyMinisterstva
zahraničních věcí ČR, které prostřednictvím našeho vel-
vyslanectví v Damašku implementuje programnazvaný
Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asi-
stence Sýrii v období 2016–2019. Jedná se o konkrétní
formu pomoci spočívající v poskytnutí produktu, tech-
nologie či služby od českého výrobce nebo dodavatele
syrskému příjemci, např. nemocnici, specializovanému
zdravotnickému centru, charitativní organizaci, vzdělá-
vací instituci apod. Realizace těchto projektů je financo-
vána ze státních prostředkůČR. České firmyparticipující
na těchto projektech takmohou využít příležitost vytvo-
řit si silnou referenci, na základě které mohou snadněji
prorazit na složitém místním trhu a posléze realizovat
své vlastní obchodní záměry. Chceme být dobře při-
praveni ve chvíli, až se naplno odstartuje rekonstrukce
válkou zničeného syrského hospodářství, a tento vládní
program naše šance zvyšuje. Díky podpoře českých in-
stitucí můžeme tudíž v Sýrii již nyní nejen pracovat, ale

i pomáhat syrským občanům v nouzi. A to je vskutku
velmi příjemná „přidaná hodnota“ naší práce.

To zní zajímavě, jak tedy vidíte vaše budoucí působení
v Sýrii?
Aktuálně jsme před podpisem smlouvy na nový projekt
dodávky čistírny odpadních vod, máme již reference,
kterými jsme schopni se pyšnit, a disponujeme stabil-
ním významným syrským partnerem. To je ta nejlep-
ší startovní pozice, jakou si můžeme vůbec přát. A to
ve chvíli, kdy startuje program rekonstrukce Sýrie a jsou
plánovány rozsáhlé investice do obnovy infrastruktury.
Pro letošní rok je naším plánem zrealizovat jeden až dva
vodohospodářské projekty a v případě úspěchu ve vý-
běrovém řízení České rozvojové agentury zpracovat
podnikatelský plán a pilotní projekt společného joint

venture podniku. V následujících letech pak již chceme
stabilně působit na syrském trhu.

Zmiňujete významnou podporu ze strany české diplo-
macie a jejích nástrojů, co si pod tímmáme představit?
V Sýrii, daleko významněji než kdekoliv jinde na světě,
v našich aktivitách sehrála důležitou roli pozice české
diplomacie. A to především z důvodu, že v průběhu vá-
lečného konfliktu zůstala právě česká ambasáda, jako
jediná zastupující západní svět, v Sýrii otevřena, včetně
funkční ekonomické diplomacie. To v očíchmístních po-
výšilo pozici naší republiky včetně českýchfiremadůvěru
v ně. K tomu připočtěme vhodně načasovanou podporu
ze strany České rozvojové agentury, která námpomohla
nést část nákladů nezbytných na prvotní vstup na trh.
Výsledek toho všeho právě nyní začíná přinášet ovoce.

HN055365
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jeme tak např. program pro obce na obnovu a výstavbu
rybníků, podporujeme rozšíření infrastruktury vodovodů
a kanalizací. Obnovujeme a modernizujeme zemědělské
závlahy, které do roku 2022 plánujeme podpořit více než
miliardou korun. Zpřísňujeme také pravidla pro hospoda‑
ření, tak aby půda zadržovala co nejvíce vody.“
Konkrétní projekty, do kterých investujeMŽP, dále vy‑

jmenoval ministr Brabec. „Obce a města se mohou díky
dotacím dopředu připravit na ohrožení suchem, a to vy‑
budovánímnovýchzdrojůpitnévodyneboposílenímsou‑
časných. Mezi více než 345 obcí jsme rozdělili téměř 350
milionů korun a 143 tisíc lidí je již napojeno na nové nebo
posílené zdroje pitné vody. Programpokračuje a je v něm
kdispozici ještěvícenež550milionůkorun, zekterýchmů‑
žemeposílit vodní zdroje prodalších až 250 tisíc lidí. V pří‑
padech, kdy vmístě není dostatek podzemních vod, jsme
proobce zavedli i novinkuvpodoběaž třímilionovéhopří‑
spěvkuna výstavbuči rekonstrukci přivaděčůpitné vody,“
přibližuje dotační možnosti ministr životního prostředí.
Nabojsesuchemcílí taképrogramDešťovkaprodomác‑

nosti, podporující zakoupení a instalaci nádrží na shromaž‑
ďování dešťové vody určené k zalévání nebo splachování,
systémy na přečištění vody z domácnosti a její další vyu‑
žívání, aby se nepoužívala voda pitná. „Zatím jsme schválili
přes3700projektůza téměř 170milionůkorun,“uvedldnes
ministrBrabec.ODešťovkusivšakmohoužádatiobce,školy,
nemocnice nebo úřady, které mohou získat dotaci na vyu‑
žití srážkové vody, konkrétně např. na nádrže na zachytá‑
vání dešťové vody a její využití, výstavbu zelených střech
a výstavbu či opravu nádrží na zachytávání srážkové vody,
navýměnunepropustnýchpovrchůzapropustnénebood‑
vodňováníparkovišťdozasakovacíchpásů.Obcesizatímpo‑
žádalyovícenež60milionůkorun,od4.února jealena tyto
projektykdispozicidalšímiliardakorunzevropskýchfondů.
„Na projekty zaměřené na zadržování vody v krajině

azlepšováníbilancepodzemníchvodmámevprogramech
doroku2020 ještěčtyřimiliardykorunzevropskýchfondů.
Přes sedmmiliard jsme již investovali do vybudování tůní,
mokřadů, nové zeleně, rozlivů řek, úpravy toků a dalších
více než šesti tisíc projektů,“ vypočítává Brabec.
Nezbytnou součástí boje se suchem je i jeho monito‑

ring a predikce. Díky systému HAMR (hydrologie, agro‑
nomie, meteorologie a retence), který resortMŽP spustil
v prosinci loňského roku, bude možné už letos pružněji
reagovat na sucho. Jde o on‑line předpovědní systém pro
zvládání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování
široké veřejnosti o stavu sucha. Díky němu se veřejnost
dozví, kde jenaúzemíČRsuchoa jak závažné.Každý si tak
můžeudělat představuo tom, jaká je právě situace a jestli
se v nejbližších dnech změní, a připravit se na to s předsti‑
hem– šetřit pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod.
Druhou část spustí MŽP v průběhu léta 2019. Tato fáze

bude odpovídat požadavkům úprav vodního zákona, který
je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Systém tak
bude sloužit i jakopodkladpro rozhodování tzv. komisepro
sucho.Tabudefungovatběhemvyhlášenéhostavunedostat‑

29 mld. Kč
MZe vynaložilo od roku
2015 na opatření
proti suchu z národ-
ního rozpočtu
7,4 mld. a z peněz EU
21,6 mld. korun.

Vytipovánobylo sedmpilotních lokalit. Letos byměla být
realizována výstavbapodzemní těsnicí bariéry na lokalitě
Meziboří a ověření břehové infiltrace výstavboumeandru
Jordán u Týniště nad Orlicí.

Prostředí pro život
Sedmiletý program účelové podpory výzkumu, vývoje
a inovací bude administrovánTechnologickouagenturou
ČR. Programmá celkem šest tematických priorit, z nichž
na výzkumspojený se suchemaproblematikou klimatic‑
ké změnybudevyhrazeno50%zevšechprostředků, tedy
nejméně 1,9mld. korun ze státního rozpočtu. První veřej‑
né soutěže byměly být vyhlášeny do poloviny roku 2019.

Rebilance zásob podzemních vod
Letosbymělbýt záhájenprojektČeskéGeologickéSlužby
mající za cíl zjistit bilanci zásob podzemních vod ve třech
hydrogeologických rajonechkrystaliniku, které jsouvelmi
zranitelné v období meteorologického sucha, a vytipo‑
vat lokality vhodné pro vybudování zdrojů podzemních
vod. Financování první fáze je zajištěno ze zdrojů SFŽP.

Kroky realizované v gesci ministerstva zemědělství
MZevynaložiloodroku2015naopatřeníprotisuchuanedo‑
statkuvodyznárodníhorozpočtu7,4mld.KčazpenězEU21,6

Hospodaøení s vodou na vodních

nádržích mùžeme pøirovnat k hospodaøení

dobøe fungující rodiny. Stejnì jako rodina

má úspory na horší èasy, vodohospodáøi

v nádržích vytváøejí zásoby vody, které

v suchém období využijí a zmírní úèinky

sucha na pøírodu i lidskou èinnost. Stejnì

jako rodina má uzavøeny pojistky pro pøípad

nenadálých událostí, vodohospodáøi mají

zásobní a ochranné prostory vodních nádrží,

které v pøípadì potøeby poslouží k ochranì

lidských hodnot. V odborném vodohospo-

hospodáøském slovníku se obì tyto funkce

nazývají„zvládání hydrologických extrémù“

a bez nich si dnešní svìt již nedokážeme

pøedstavit.

Povodnì pøicházejí vìtšinou náhle

– staèí silné srážky nebo rychlé tání snìhu

a hladiny vodních tokù zejména v horských

a podhorských oblastech velmi rychle

stoupají, vody je najednouvíc, než se vejde

do koryta øeky. Je-li na øece pøehrada,

zvýšené prùtoky pojme a transformuje na

neškodný odtok, nebo alespoò oddálí

kulminaci a tím poskytne co nejdelší èas na

zabezpeèovací práce.

Sucho na rozdíl od povodní pøi-

chází postupnì, prùtoky klesají, vysychá

krajina i menší toky. Snižují se hladiny

podzemních vod, zaklesává a mizí voda ve

studnách. Z vodárenských nádrží je i v tako-

vém pøípadì dodáváno potøebné množství

pro výrobu pitné vody, v korytech øek pod

pøehradami je dotován prùtok tak, aby byly

zajištìny jak ekologické funkce vodního

toku, tak i odbìry pro zemìdìlství a prùmysl.

V souèasné dobì je veøejností

preferováno spíš zadržování vody v krajinì

pøed výstavbou velkých nádrží. Podle

našeho názoru tyto dvì cesty nejsou v proti-

kladu, nýbrž v symbióze. Je potøeba

vhodnými opatøeními zadržet vodu v krajinì

a následnì ji na vhodném místì akumulovat,

aby bylo možné ji využít. Zdaleka ne

všechna voda je v období nedostatku

využitelná pro zásobování obyvatelstva

pitnou, popøípadì užitkovou vodou. Krizové

epizody nelze øešit vodními zásobami z pro-

dukèních rybníkù, mìlkých odstavených

ramennebomokøadù.

V dubnu 2018 byly na základì

rozhodnutí vlády zastaveny pøípravné práce

na budování nové vodní nádrže Pìèín

v Orlických horách. Dùvodem byla nepro-

kázaná aktuální potøeba, výrazné nesouhlasy

obecních zastupitelù, aktivistù, èásti obèanù,

medií a zejména nepodpora vodního díla

zastupiteli Královéhradeckého kraje. Hned

následující mìsíce naznaèily, že uložení

ideje VD Pìèín „k ledu“ nebylo pøíliš

prozíravé. S nástupem mimoøádnì teplého

jara a léta byl velmi brzo pozorován úbytek

povrchových i podzemních vod.

Mnohé obce v podhùøí Orlických hor se

zaèaly potýkat s nedostatkem pitné vody,

který se projevoval jak v soukromých

studních, tak ve zdrojích pro obecní

vodovody. Øešením by mohlo být budování

veøejných vodovodù a jejich napojování na

vìtší vodárenské soustavy, které jsou vùèi

výkyvùm odolnìjší. Úkolem nás vodo-

hospodáøù je zajistit pro vodárenské

soustavy dostatek surové vody.

V souèasné dobì je potøeba

zajiš�ována ze stávajících zdrojù, je však

pravdìpodobné, že jejich vydatnost bude

klesat a zároveò budou stoupat požadavky na

množství i jakost vody. Oèekáváme-li, že

v polovinì tohoto století stávající zdroje

vody nebudou staèit, je nejvyšší èas zaèít

hledat nové. Pøíprava a vybudování vodního

díla je zdlouhavý proces, zkušenosti nám

ukazují, že za souèasného stavu legislativy je

to úkolem na nìkolik desetiletí. Správu

vodních tokù i nádrží jsme pøevzali od svých

pøedchùdcù amìli bychom ji nejen udržovat,

ale i rozvíjet. Od øádného hospodáøe se

oèekává, že bude hospodaøit prozíravì a vy-

tváøet rezervy pro své následovníky, stejnì

jako dobøe hospodaøící rodièe vytváøí

dobrou startovní pozici pro své dìti.

Vodní nádrže – zásobárnavody i pojistkaproti hydrologickýmextrémùm

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8,

Slezské Pøedmìstí,

500 03 Hradec Králové,

Tel. 495 088 111,

IDDS: dbyt8g2

www.pla.cz,

Vodárenská nádrž Josefùv Dùl v Jizerských horách

Vodárenská nádrž Vrchlice u Kutné Hory
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Mapa projektů s novými nebo posílenými zdroji pitné vody financovanými v letech 2016 až 2018
z dotačního programu MŽP

mld. Zaměřilo se na zadržování vody v krajině i na zabezpe‑
čenívodníchzdrojů.ZnárodníchpenězfinancujeMZenapř.
programproobcenaobnovu,odbahněníavýstavburybníků
avodníchnádrží inaopravyhrází.Odroku2016natatoopat‑
řeníšlo480mil.Kč.Obcetakvybudovalyneborekonstruovaly
400 rybníků. Podpora jepřichystánado roku2020a celkem
díkyní obce získajímiliardukorun. ZároveňMZechce, aby si
lidé na vlastním pozemkumohli malý rybník postavit snad‑
nějineždosud.Protoiniciovalonoveluvodníhozákona,podle
kteréby lidemprostavburybníkadodvouhektarůsvýškou
hrázedo 1,5metrunově stačilo pouze tzv. ohlášení.
MZe také navrhlo změnu manipulačního řádu Novo‑

mlýnských nádrží a změnunakládání s vodami (navýšení
hladiny o 35cmvytvoří novou akumulaci 9mil. m3 vody).
Významná jepodporarozšíření infrastrukturyvodovodů

a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění
odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní
pitné vody.Od roku2016bylo investováno 1,2mld. Kč, při‑
praveny jsoudalší projektyza 1,3mld.NejvíceMZepřispívá
nazásobovánímalýchobcído1000obyvatelpitnouvodou.
Pokud jde o vodní díla, v plánu MZe je Skalička v po‑

vodí Bečvy. Na Rakovnicku, opakovaně postihovaném
suchem, se připravují nádrže Senomaty, Šanov a Kryry
v povodí Ohře. Chystají se podklady k výstavbě Vlacho‑
vic na Zlínsku.
Oproti předchozímobdobím, kdybylaprioritou retence

vody (přirozené či umělé dočasné zadržení vody v kra‑
jině), bude pro následující období prioritou akumulace
vody (dlouhodobé zadržení) a její další efektivní využití
v krajině. Součástí řešení pozemkovýchúpravmábýt i ná‑
vrh a realizace závlah s ohledem na potřeby zemědělců.
V rámci zvýšení ochrany půdy před účinky erozeMZe

zpřísnilo pravidla pro hospodaření. Na erozně ohrože‑
nýchpozemcíchnebudemožné s účinností od roku 2020
pěstovat monokulturu plodiny na ploše větší než 30 ha.
NávrhMZe zpřísňuje povinné požadavky na hospoda‑

ření (tzv. DZES 7), které musí zemědělci dodržovat, aby
měli nárok na některé hlavní dotace – omezení se týká
25procent orné půdy. Zároveň posiluje budování krajin‑
ných prvků (remízky, větrolamy apod.).

kuvodynaúzemíkraje(příp. iobcesrozšířenoupůsobností)
a v její kompetenci bude i regulace odběrů pitné vody. Díky
systémujednodušezjistímeúdajeoaktuálnímstavuřek,půd
ihladinpodzemníchvodči informaceomožnémvznikajícím
nedostatku vody v dané oblasti. HAMR tak komisi umožní
porovnání, zda jemnožství zdrojů v lokalitě dostatečné pro
požadovanoupotřebu,nebozdajepotřebaodběryregulovat.
Koalice projednala také realizaci dalších kroků jak v gesci

MŽP, takMZe.VgesciMŽPmezi něpatří:

Novela vodního zákona
Návrh novely zákona je doplněn o hlavu Zvládání sucha
a nedostatku vody. Navrhuje se vytvoření komisí v krajích,
případně iobcíchs rozšířenoupůsobností, kterénazákladě
plánůprozvládánísuchaanedostatkuvodybudoumocivy‑
hlašovat „stavnedostatkuvody“aukládatopatřeníkezmír‑
nění dopadů. Vládě by měl být návrh předložen do konce
června letošního roku. Zahrnuje i posílení kompetencí vo‑
doprávníchúřadů,zlepšeníevidenceodběrůvod,prioritizaci
jednotlivýchzpůsobůlikvidaceodpadníchvodzbudov,větší
podporu zasakování v rámci územního plánování apod.

Projekty umělé infiltrace podzemních vod
MŽP doposud realizovalo projekt zaměřený na ověření
různých technologií umělé infiltrace v podmínkách ČR.
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Oběhové hospodářství se bez recyklace
užitkové vody neobejde
Budoucnost skupiny Veolia jsou integrované služby v oblasti vody, odpadů
a energie. Podle Ondřeje Beneše, obchodního ředitele pro rozvoj v segmentu
voda společnosti Veolia, mohou zákazníci realizací takových projektů
dosáhnout úspor a zároveň eliminovat rostoucí klimatická i legislativní rizika.

Codůležitéhopřinášíaktuální ipřipravovaná legislativa,
reagujícímimo jiné na klimatické změny?
Jak voboruvodárenství, tak i vpodnikatelské sféře či ener‑
getice je možné sledovat aktuální tlak EU na čím dál přís‑
nější parametryproduktů i vypouštěnýchemisí. Provodo‑
hospodářské společnosti se jednáopožadavkyna kvalitu
vyráběnépitnévodyazároveň takéopožadavkynazvýše‑
ní úrovněčištění vododpadních.Hovořímezde jakoměst‑
ských čistírnách odpadních vod v kontextu požadavků
směrnice o čištění městských odpadních vod, tak i o od‑
padních vodách z průmyslových výrob díky požadavkům
naaplikaci nejlepšíchdostupných technikpodle směrnice
o průmyslových emisích. U čištění odpadních vod aktu‑
ální revize směrnice o čištění městských odpadních vod
cílí nejen na redukci vlivu přepadů z jednotné kanalizace,
ale i na omezování vnosu tzv.mikropolutantů do vodních
útvarů. Lepší analytické metody i výstupy zdravotních
studií a doporučení, která vydává Světová zdravotnická
organizace (WHO), námotevírají nový a často velmi zne‑
pokojující obzor přítomnosti antropogenních látek v ži‑
votním prostředí a návazně i v lidském těle.

Často však není možné rovnou určit závazné limity
pro látky, které nemají jasně definovaný dopad na lidské
zdraví. K omezování tak může dojít nepřímo – přes zná‑
mé a často skupinové parametry. Tak došlo například
v české legislativě ke zpřísnění mikrobiologických poža‑
davků na kvalitu čistírenských kalů, které jsou využívány
přímo v zemědělství, či kompostů, které jsou s využitím
kalů vyráběny. Nepřímo je tak řešen např. potenciální
problémpřenosu antibiotické rezistence, který nyní patří
mezi žhavá témata už i např. v Číně. Stejně jako v oblasti
úpravy vody i zde existují osvědčená řešení, jako je su‑
šení či plná termická hydrolýza čistírenských kalů, která
degradujebuněčnouDNA.Škála problematických látek je
ovšemvelmi široká, a např. v kalech se tak objevují i další
látky z průmyslu, který vypouští znečištění do kanaliza‑
ce, či z dopravy a splachů do kanalizace, kde je navázáno
na drobné prachové částečky, které fungují jako sorbent.

V legislativní oblasti bych rád upozornil i na narůstající
pravomocEvropské komise v případěneshody členských
států např. s environmentálními požadavky vedoucími
k tzv. infringementu. Pokud vše proběhne standardně, již
od příštího roku bude mít Evropská komise na základě
připraveného nařízení možnost zastavit čerpání dotací,
a to na dobu omezenou či neomezenou, pokud některá
země zůstává pozadu s naplňováním rozhodnutí Evrop‑
ského soudního dvora. Tedy pokud např. nepřeneseme
donárodní legislativy včaspožadavkykonkrétní směrnice
a po žalobě Evropské komise neuspějemeu Evropského
soudního dvora,můžememít ohromný problém. Přitom
oblast životního prostředí je druhou nejčastější oblastí,
kde Evropský soudní dvůr koná.

Pro naši skupinu je dosahování nových parametrů vel‑
kouvýzvouakaždoročně investujeme téměř jednumiliar‑
dukorundovývoje a výzkumunových technologií nabíze‑
nýchvevšech třechosáchnašípůsobnosti (provodunapř.
k dispozici souhrnnawww.veoliawatertechnologies.com).
Stejně jakomy iostatnípodnikysemusínanovépodmínky
průběžněpřipravovat, aminimalizovat tak riziko, kterému
jsou vystaveny. A zde je i našemísto a naše expertiza.

Zaměřujete se v posledních letech hodně na podnikání,
kterésicesouvisí svodárenstvím,alenepodléháregulaci.
Jak se to daří?
Více než polovina našeho obratu pochází již nyní z aktivit
voblastioběhovéhohospodářstvíaenergetickéúčinnosti–
jmenovat mohu například čerstvou smlouvu s americkou
společnostíDuPontnaposkytování řady infrastrukturních
služeb po dobu dalších 18 let. Umíme se rychle vypořádat
i se závažným znečištěním, jako jsme to dokázali v japon‑
ské Fukušimě. Dalším takovým příkladem je otevření no‑
vého závodu na zpracování nebezpečných odpadů v Číně
i smlouvy na odstranění průmyslových zařízení po ukon‑
čení jejich životnosti – opět uvedu příklad z Číny, kde jsme
zahájili provoz závodu na demontáž lodí v kantonské pro‑
vincii. Zaměřujeme se také na zařízení na energetické vy‑
užití odpadu v různých zemích. Našich kontraktů v těchto
oborechvelmipřibývá.PrávěČína jepronaši skupinuvelmi
perspektivní – vláda totiž rozhodla o dlouhodobé strategii
zlepšování životního prostředí pro své občany a alokovala
nutné prostředky. Zde pomáháme se svým celosvětovým
know‑how – na rozdíl od řady konkurentů totiž zařízení
umímenejenomdodat, alehlavněmámedlouholetévlastní
provoznízkušenosti. Jentakto jsmebyli schopnivesmlouvě
se SINOPEC z roku 2016 garantovat během prvního roku
převzetíprovozuzásadní zlepšeníkvalityčištěníodpadních
vod na lokalitách tohoto celosvětového giganta v oblasti
petrochemie. Většina odborníků již dávno ví, že zvýšené
požadavky na kvalitu s sebou nesou většinou i zvýšené
energetickéamateriálovénároky.My jsmesezdealezavá‑
zali, žeparalelněsezvýšenoukvalitousnížímeenergetickou
náročnostprovozůasvýmslibůmjsmedíkypoužitýmsku‑
pinovým technologiím dostáli.

Můžete uvést konkrétní příklad takové technologie?
Určitě bych uvedl zátěžový rychločiřič Actiflo. Ten je nyní
využíván nejen pro úpravu surové vody na vodupro chla‑
zení či předúpravu vody pitné, ale nalézá uplatnění v ter‑
ciálním či kvarterním čištění vod odpadních. Technologie

využívá zrnka mikropísku jako základ pro tvorbu vloček.
Vysoká měrná plocha mikropísku podporuje tvorbu vlo‑
ček a mikropísek zároveň působí pro dávkovaný koagu‑
lant aflokulant jakozátěž vločkypro rychlou sedimentaci.
Sníženy jsou tak dávky chemikálií a zřízení je i menší než
standardní technologické kroky. Actiflo je také ideálním
řešením pro recyklaci užitkové vody a předčištění vody
pro kotle nebo přídavnou vodu pro chladicí věže. V nové
verziActifloTurbo jedále zvýšenaúčinnost separaceapo‑
slední novinkou je ActifloCarb, které kombinuje výhody
čiřiče s působenímpráškového aktivního uhlí. Dokážeme
tak surovou či odpadní vodu zbavit i rozpuštěných látek
typu hormonů či pesticidů, které jinak běžně procházejí.

Při aplikaci technologieActiflo vždynavrhujemevyužití
minimální plochy či dodáváme kontejnerové řešení, které
zákazníkůmmůžemedovéztproověření díky celosvětové
sítimobilníchúpravenAquamove(www.aquamove.com/).
Testování tak probíhá za reálných provozních podmínek
ještě před rozhodnutím klienta o případném nákupu.
V České republice již tato technologie prošla úspěšnými
testynavíceneždesítce lokalit analeznete ji v řaděvelkých
energetickýchči chemickýchpodniků.Např. v elektrárnách
seActiflovyužívákodstranění znečištění vodyzchladicího
okruhu. Protože se velká část vyčištěné vody vrací do vý‑
robníhoprocesu, spotřebasurovévody takmůžeklesnout
až o sedmdesát procent. Zákazník zaplatí výrazně méně
za odběr vody, takže semu vstupní investice vrátí.

Na které další obory se v recyklaci zaměřujete?
Uzavřenýcyklusoběhovéhohospodářství začnemevytvá‑
řet takév rámcipotravinářskéhoazemědělskéhovýrobní‑
ho řetězce.Novéevropsképředpisyohnojivechpodporují
využívání recyklovanýchživin v zemědělskévýrobě. Tomá
vEvropěekonomickýpotenciál v hodnotěaždvoumiliard
eur. Veolia podepsala dohodu s mezinárodní společností
Yara International ASA, která se specializuje jak na výživu
rostlin, tak na produkty pro environmentální a průmyslo‑
véaplikace.Myzasemámevýznamnéknow‑howvoblasti
nakládání s organickými látkami. Dohoda podpoří rozvoj
oběhového hospodářství v potravinářském a zeměděl‑

skémvýrobním řetězci, jejímž základem je recyklace živin
formouuzavřenýchcyklů.Novémodelyoběhovéhozemě‑
dělství zajistí recyklaci živin z komunálních, zemědělských
a průmyslových odpadů a jejich zpracování na vysoce
kvalitní hnojiva.Budousepřitomvyužívat stávající výrobní
procesy a recyklace, zpracování a distribuce bude probí‑
hat na místní úrovni. Obě společnosti vytvoří hodnotový
řetězec „z potravin do zemědělství“, který bude založen
na sběru komunálního potravinářského odpadu a jeho
dalšímzpracování na hnojiva. Yara aVeolia již uskutečnily
prvníprojekt.Recyklují čpavekzískávanýzkompostované‑
ho rostlinnéhoodpaduačistírenskýchkalů a zpracovávají
jej nadusičnansodný. Tensenásledněvyužíváv čistírnách
odpadních vod pro zabránění zápachu a koroze.

Veoliamá vzhledemk šíři svých aktivit zájemo tzv. inte-
grované projekty. Co si pod tímmámepředstavit?
Například kompletní technologii transformacekapalných
odpadůnaodpadnívody.Rozšiřujemestávající čistírnyod‑
padních vodo technologii předčištění a úpravy kapalných
odpadů. To umožňuje dostat pod kontrolu často velmi
problematicképřímévypouštění kapalnýchodpadůdoka‑
nalizace v rozličnýchareálech a zařízeních. Problémy jsou
v takových případech identifikovány nejčastěji až při ko‑
lapsubiologickéhočištění čipři nakládání sprodukovaným
kalem.Takto jsmesamischopni jak lepší kontroly, tak i říze‑
né úpravy a předčištění na úroveň, která neohrozí vlastní
čistírnu odpadních vod. Na rozdíl od řady čistě chemic‑
kých čistíren dochází k vyšší účinnosti čištění zapojením
biologického stupně s dlouhoudobou kontaktu i synergií
zpracovávaných látek s obsahem běžných komunálních
vod.Odstraňování kapalnýchodpadůči koncentrovaných
průmyslových vod je z našeho pohledu perspektivní, a ví‑
táme takpřísnější pravidla i kontrolu znečišťovatelů, která
určitěpovedekuzavírání některýchproblematickýchzaří‑
zení. Zmínit zdemohu inovoukompetenciČeské inspekce
životníhoprostředí pro kontrolupřímov kanalizačních sí‑
tích.Anižbychpoukazoval, vždydoporučuji producentům
kapalnýchodpadů, abykontrolovali, jak s odpadynakládá
současnýodběratel –výjimkoutotižnejsoutakovécenové
podmínky, které zcela vylučují řádné zpracování.

Podniky by tak k eliminaci svého rizika měly vždy po‑
žadovat garanci, že k likvidaci skutečně dojde. Ve vzo‑
rovém podniku spolupracujeme se společností Marius
Pedersen v Hradci Králové, kde jakémukoli zpracování
kapalnýchodpadůpředchází analýzy a volbanejvhodněj‑
šího způsobu úpravy. Odstraňovány jsou tak selektivně
tuky, sedimentovatelné látky, je provedena i neutralizace
a koagulace. Kapalný zbytek je dočištěn v čistírně a pevný
odpad je likvidován skládkováním.

Dalším typem integrovaného projektu je energetic‑
ké využití upravených čistírenských kalů, kdy na našich
energetických zařízeníchověřujemeapřipravujememož‑
nost spoluspalování. Provedené testy přitom překvapi‑
vě potvrzují, že z pohledu řady parametrů dochází při
limitovaném přídavku dokonce ke zlepšení konkrétních
emisních parametrů.

Jakou mají podniky motivaci připojit se k takovým pro-
jektům?
Všechnyodpovědnépodniky, kterépracují s velkýmiodbě‑
ry vod, již dávno začaly realizovat opatření kminimalizaci
vlastní spotřeby. Celosvětově najdeme již příklady kom‑
pletní recyklace procesní vody, kdy je úbytkem ze závo‑
du pouze odpar, případně spaliny – některá zařízení typu
ZLD (zero liquid discharge) jsme navrhovali a dodávali
např. v USA v místech, kde není možno vypouštět žádné
odpadní vody. Dosažení zakoncentrování kapalných od‑
padů napomáhá naše technologie řízeného odpařování
HPDaopětdrobnázajímavost –vzniklé soli jsounejčastěji
recyklovány zpět ve výrobě…

Musímaleuvést, že recyklace rozhodněnení levnázále‑
žitost, v absolutní většině případů se náklady po zahrnutí
odpisů a provozních nákladů pohybují na dvoj‑ a vícená‑
sobku současných poplatků za odběr vody. Společnosti
ale mimo úsporu na odběru hlavně minimalizují svá rizi‑
ka – závislost na dostupnosti vody, která stále klesá. Zde
upozorňuji napřipravovanounoveluvodníhozákona (tzv.
sucháhlava), kterápřesnědefinujepostup, jímž stát bude
moci omezovat užívání vod, a tedy i odběr povrchových
i podzemních vod. Ač je to velmi obtížně představitel‑
né, takový postup je jedinou cestou, která v dané prioritě
odběrů umožní zachovat v případě krizových stavů su‑
cha fungování základní infrastruktury a naší společnosti.
Průmyslová výroba zde proti základním službám prostě
prioritu nemá, je zbytná, a proto právě průmyslu nezbývá
než se na takovou situaci připravovat. Stát by ale na dru‑
hou stranu měl umožnit, aby ty podniky, které se chovají
odpovědně, svoji spotřebu redukují a zvyšují míru recyk‑
lace, nebyly omezovány stejně jako ti odběratelé, kteří se
k odběrům nechovají hospodárně.

Rádbychvásnazávěrpozvalnamezidny22. až24. květ‑
na na výstavu Vodovody a kanalizace v Praze v Letňa‑
nech, kde uvidíte naživo naše mobilní kontejnerizované
řešení pro recyklaci vody a v našem stánku vás čekají jak
příklady chytrých řešení, tak i chutné překvapení právě
s tématem recyklace.

www.veolia.cz

Ondřej Beneš
Obchodní ředitel pro
rozvoj VODA CZ&SK
ve společnosti Veolia
Česká Republika je ma-
nažerem s akademickým
vzděláním a následnou
odbornou praxí jak v ří-
dicí, tak i technické,
právní a ekonomické ob-
lasti. Již 20 let pracuje
ve vodárenském oboru
– z toho 15 posledních
let pracuje pro skupinu
Veolia v ČR. Předtím
pracoval pro anglickou
společnost Anglian
Water. Je aktivní pub-
likačně i v odborných
spolcích, jako je CzWA,
SOVAK ČR či EurEau.

Foto: Veolia

Nové modely
oběhového
zemědělství
zajistí recy-
klaci živin
z komunálních,
zemědělských
a průmyslo-
vých odpadů
a jejich zpra‑
cování na vy-
soce kvalitní
hnojiva.
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Závlaha rostlin jako řešení
současného sucha

V
e firmě AZ AQUA CZECH s. r. o. věří, že
nejlepší způsob šetření vody v zeměděl-
ství je použití závlahy za pomoci kapkové
hadice. Ta zajišťuje zvýšení kvality a kvan-
tity produkce za současnéhomarkantní-

ho omezení spotřeby vody. Kapková hadice dokáže
oproti běžným konvenčním způsobům zavlažování
ušetřit 75–90procent vody při zachování stejné, zpra-
vidla ale vyšší produkce plodin. Takovýto systém šetří
značné množství energie a lidské práce.

Česká republika si je těchto výhod vědoma, a proto
nabízí velké množství dotačních titulů na výstavbu
nebo rekonstrukci závlahovýchsystémů.Tímtozpůso-
bem se tedy dá zajistit přesné a dostatečné zavlažení
rostlinpři obrovskýchúsporáchvody. Celé zemědělství
se takmůže podílet na pomoci s řešením současného
sucha u nás a ve světě.

Ing. Patrik Hanus
AZ AQUA CZECH s. r. o.

Sladkou vodou by se v dnešní době nemělo plýtvat, to je fakt. Ale jak souvisí
zavlažování vodou s jejím šetřením? Tímto tématem se firmy věnující se
projektování a instalaci závlahových systémů zabývají již desítky let.

Dodavatel závlahových systémů,
fóliovníků, skleníků a jejich technologií.
www.azaqua.cz

Voda pro Afriku přivede
pitnou vodu dalším
lidem v Etiopii

S
ymbolický šek za 9. ročník projektu předa-
la v pátek 8. února Eva Kučerová, ředitelka
komunikace a marketingu Veolia pro střed-
ní a východní Evropu a místopředsedkyně
správní rady Nadačního fondu Veolia, panu

Janu Faltusovi, odborníkovi na sektor vody ve společ-
nosti Člověk v tísni, o. p. s.
„Za devět ročníků projektu Voda pro Afriku posky-

tl Nadační fond Veolia již více než 5,5 milionu korun
na opravy a budování vodních zdrojů na etiopském
venkově. Tentoprojekt stojí od začátkuna spojení tra-
diční české výroby amoderního designu. Prostřednic-
tvím společnosti Člověk v tísni chceme pomoci lidem
v zemi, kde je nezávadná voda stále velkým luxusem,“
uvedla Eva Kučerová.
„Finanční prostředky z loňského ročníku směřo-

valy na zprovoznění vodovodní sítě ve vesnici Banko
Tatatu, v jihoetiopské zóně Gedeo. Člověk v tísni zde
pomáhá zejména lidem, kteří museli kvůli etnickému
napětí opustit své domovy, ale imístnímkomunitám,“
vysvětluje Jan Faltus a dodává: „Oprava vrtu proběhla
v rámci projektu financovaného evropským humani-
tárním fondem (ECHO) a zajistí zásobování 12 veřej-
ných odběrných míst, ze kterých čerpá vodu 7000
lidí. Obec Banko Tatatu se stala útočištěm mnoha
vnitřně přesídlených osob, to znamená, že současný
počet obyvatel se téměř zdvojnásobil. Od jara 2018
kvůli etnickémukonfliktumuselo 960000 lidí opustit
své domovy a jsou závislí na humanitární pomoci.“
A jak budou použity finanční prostředky z posled-

ního ročníku projektu, objasnil Jan Faltus: „Rekordní
výtěžek z tohoto ročníku využijeme na vybudování
přípojek vodovodní sítě pro osm zdravotních stře-
disek v zóně Sidama, kde už jsme pomáhali v před-
chozích letech. Přípojky budou sloužit jako spoleh-
livý zdroj vody jak pro personál, tak i pro pacienty,
kteří byli dosud odkázáni na sběrné nádrže dešťové
vody. Děkujeme všem, kteří se do letošního ročníku
jakkoli zapojili.“

Rekordních 919 000 korun vynesl charitativní prodej křišťálových
karaf a dalších předmětů v rámci projektu Voda pro Afriku,
který organizuje vždy v předvánočním čase Nadační fond Veolia
spolu se skupinou Veolia.

V devátém ročníku benefičního prodeje si zájemci
mohli zakoupit novoudesignovoukarafuod studenta
pražské UMPRUM Eduarda Seiberta, skleněné lah-
ve na vodu v neoprenovém obalu a dřevěné brože
s motivem lva.
Balení a přípravudistribuce zboží zajistila opět praž-

ská nezisková organizace Pohoda a její klienti využí-
vající služeb denního stacionáře. Finanční dar ve výši
60 tisíc korun za odvedenou práci využije Pohoda
na zajištění provozu denního stacionáře v letošním
roce.
Prodej zboží pokračuje do vyprodání zásob, nejdéle

však do konce března 2019 prostřednictvím nadač-
ního e-shopu a v kavárnách ve Florentinu a v galerii
Langhans.
Věříme, že největší smyslmápomáhat lidemv nou-

zi právě na místě, kde žijí. Voda je základem života,
ale také příčinou řady nepokojů. Společně můžeme
přispět k tomu, aby náš svět byl lepší místo pro život.

Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady
Nadačního fondu Veolia, předává šek panu Janu
Faltusovi ze společnosti Člověk v tísni.
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Napojení na centrální vodárenský systém
přináší odběratelům jistotu

P
roč by oboru prospěla větší koncentrovanost
a scelování systémů pro dodávky pitné vody
do větších celků?Ukázalo se, že zatímco odbě-
ratelé napojení na centrální výrobní a distribuč-
ní systém Ostravského oblastního vodovodu

problémy nepociťovali, řada obcí v příhraničí závislých
na místních zdrojích vody, které často samy provozují,
musela řešit problémy související se suchem.
O tom, ale i o plánech pro další období, jsme mluvili

s generálním ředitelemnejvýznamnější vodárenské spo-
lečnosti v kraji – Severomoravských vodovodů a kanali-
zací Ostrava – Anatolem Pšeničkou.

Jaký byl pro vaši společnost rok 2018?
Nebojím se říct, že úspěšný. Hlavní cíle v ekonomické
i provozní oblasti jsme dokázali splnit tak, jak jsme si na-
plánovali. A hlavně, v průběhu celého roku jsme dokázali
zajistit spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody do všech
lokalit, v nichž působíme, stejně jako odvádění a čiště-
ní vod odpadních. Toho, že jsme pro naše odběratele
spolehlivým a stabilním partnerem, si vážím především.

Rok 2018 je vnímán jako další z řady, kdy se naše země
muselapotýkat se suchem.Vřaděoblastímuselybýtdo-
konceomezoványdodávkypitnévody,bylystanovovány
limityodběrů,vodojemybylonutnézavážetcisternami…
Mírnějsmesevymykalizbytkuzemě.Zatímcovřaděregionů
řešili vodaři problémys lokálnímipovrchovými i podzemní-
mi zdroji, ale také s těmi centrálními, kdyhladinyněkterých
nádrží byly výrazněníže, než tomubylokdykoliv vminulos-
ti, náš region se v části léta potýkal s opačným extrémem.
V důsledku několika červencových dnů prudkých dešťů
vBeskydech jsmebojovali sezvýšenýmizákalysurovévody
zcentrálních,ale i lokálníchzdrojů.Díkymoderníúpraváren-
skétechnologii inasazeníakompetencinašichzaměstnanců
v terénu se nám vše podařilo vyřešit a zajistili jsme stabilní
zásobování všech lokalit kvalitní pitnou vodou.

Moravskoslezský kraj byl loni dobrým příkladem toho, proč je roztříštěnost
vodárenského sektoru, kde existuje několik tisíc majitelů infrastruktury
i několik tisíc jejích provozovatelů, v řadě ohledů problematická.

Takže jste problematiku sucha v kraji vůbec řešit nemu-
seli?
Samozřejmě že se nám trend patrný v krajině celé země
také nevyhnul. Sucho odstartovalo tím, že zima přešla
přímove velice teplé a svýmcharakterem letní počasí bez
typických jarníchdešťů.Naší výhodoubyl páteřní výrobní
a distribuční systémOstravského oblastního vodovodu
s dostatečnými kapacitami surové vody ve zdrojích v ná-
držích v Jeseníkách a Beskydech. Lidé napojeni na něj
žádné problémy nepocítili. Navíc dokážeme manipula-
cemi na síti řadu lokalit primárně závislých na místních
zdrojích, které jsou v případě delšího sucha náchylnější
ke vzniku problémů s vydatností, přepojit na náš cent-
rální systém. To platí například pro nejvýchodnější část
země – Jablunkovsko.
Takže odpověď zní tak, že jsme samozřejmě pozo-

rovali problémy některých obcí v kraji, které využívají
místní zdroje a provozují infrastrukturu vlastními silami.
Byli jsme s nimi v kontaktu, spolupracovali v případě po-
třeby, a někde se dokonce domluvili, že by pro obec bylo
podstatně spolehlivější, kdyby se na náš systém, v němž
je vody dostatek, napojila.
Ale samozřejmě. Technicky a provozně má rovnice

poměrně jednoduché řešení. Když k tomuovšempřidáte
politický kontext okořeněný dotačním prostředím z ná-
rodních nebo evropských zdrojů, výsledek není pro řadu
obcí v jejich chápání tak jednoznačný.

HN055682

Anatol Pšenička
generální ředitel
Severomoravských
vodovodů a kanalizací
Ostrava

Jaký bude pro SmVaK rok 2019?
Mám-li použít mediální zkratku, pak to bude rok inves-
tiční. Zatímco v roce 2018 jsme investovali do obnovy
a rozvoje infrastruktury 540milionů korun, letos to bude
ještě o 125milionů více. Nejvíce v historii společnosti. I to
ukazuje, žemediální klišé o tom, jak zahraniční společnos-
ti vysávají český vodárenský sektor a nic do něj nevrací,
nemusí vždy platit. Kdybych si měl pomoci příkladem.
Loňské ztráty v naší síti dosáhly 13procent, tedyoněkolik
procent méně, než byl celorepublikový průměr. Logicky
jde o kombinaci oprav, investic a systematického sledo-
vání a vyhodnocování stavu vodovodní sítě až po rychlé
odstranění zjištěných úniků.
A investice s sebounesoudalší parametr, který nebude

hlavním tématem jen letos, ale i v dalších letech. A to jsou
nové technologie. Ty sepostupně stávají součástí konzer-

vativního vodárenského prostředí. Máme nový špič-
kový dispečink, nyní napříkladmodernizujeme za více
než 120 milionů největší úpravnu vody v Beskydech
v Nové Vsi u Frýdlantu nadOstravicí. A rekonstrukce
už není jen výměnou železa a zařízení – tedy hardwa-
ru. Její klíčovou součástí je také implementace nejmo-
dernějších technologií do provozníhoprostředí – tedy
softwaru, mozku. Tomuto trendu jdeme naproti.
Nemůžeme nevnímat, co se děje okolo nás. To, co

bylo vminulosti samozřejmostí, jako je zdánlivě neo-
mezenémnožství pitné vody pro všechny odběratele
při otočení kohoutku, v některých lokalitách země již
neplatí. Pro nás je výzvou a závazkem do budoucna,
abychom pracovali tak, že i v této situaci dokážeme
zajistit své služby v požadovaném množství, kvalitě
i dalších parametrech pro naše odběratele.
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