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Základem všech našich činností je cíl společnosti 
Wavin – budování zdravého a udržitelného životního 
prostředí. Naše cesta k udržitelnosti nás přivedla 
ke spolupráci na několika úžasných projektech 
s podobně smýšlejícími obchodními partnery 
a nevládními organizacemi. Jsme rádi, že se 
s vámi můžeme podělit o část naší společné práce 
a vyprávět náš příběh udržitelnosti.

Jak jsme na tom dnes
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Slovo výkonného ředitele

   SDG 6: zajištění dostupnosti a udržitelného 
hospodaření s vodou a hygienickými zařízeními 
pro všechny

   SDG 9: budování odolné infrastruktury, podpora 
inkluzivní a udržitelné industrializace a podpora 
inovací.

   SDG 11: zajištění, aby města a lidská sídla byla 
inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná.

   SDG13: přijmutí naléhavých opatření k boji proti 
klimatickým změnám a jejich dopadům.

potrubních řešení pro hygienická zařízení, která zajistí 
budoucí odvod odpadních vod a také je lídrem v posky-
tování hygienických zařízení dostupných pro všechny.

3. Climate-resilient cities

S rostoucí hustotou zalidnění měst je na ně vyvíjen vel-
ký tlak z důvodu klimatických změn, jako jsou masivní 
srážky, extrémní vedra a  sucha. Jako lídři a  inovátoři 
v  tomto odvětví společnost Wavin podporuje zákazní-
ky a zúčastněné strany – od vedení obcí, vodohospo-
dářských orgánů a urbanistů až po krajinné architekty, 
inženýry a samotné soukromé obyvatele – aby přijímali 
nové nápady, inovace a nová (lepší) řešení pro budování 
zdravých a obyvatelných měst a obcí. Nedílnou součás-
tí tohoto transformačního projektu je rozvoj integrova-
né městské infrastruktury pro dešťovou vodu, která bude 
odolná vůči problémům intenzivních a nadměrných srážek, 

Naše cesta k  udržitelnosti, která započala již v  90. 
letech minulého století, kdy jsme jako první v  oboru 
začali používat recyklát, se za  poslední tři desetiletí 
podstatně proměnila. Je nám ctí, že se můžeme spojit 
se zákazníky a partnery, kteří sdílejí stejnou vášeň pro 
inovace a převzít jejich roli při vytváření měst, v nichž se 
dobře žije a která se líbí lidem – a vlastně i při zlepšování 
života na celém světě. Společně s dalšími obchodními 
skupinami, které jsou součástí naší mateřské společnosti 
Orbia, přispíváme k  vyššímu cíli, kterým je učinit svět 
bezpečnějším, zdravějším a pohodlnějším.

Do roku 2030 bude více než 70 % světové populace žít 
ve velkých městech. Populace, která exponenciálně ros-
te, a která představuje řadu výzev. Města se budou mu-
set přizpůsobit tak, aby byla bezpečná a udržitelná vůči 
extrémnímu počasí a  dalším klimatickým rizikům, jako 
jsou masivní a  intenzivní deště a  velká sucha. V  roce 
2015 představila OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 
– Sustainable Development Goals). Cíle tak tvoří globální 
kompas pro různé výzvy, jako je chudoba, zdraví a změ-
na klimatu. Ve společnosti Wavin podporujeme všechny 
cíle udržitelného rozvoje a prostřednictvím naší strategie 
udržitelnosti přímo přispíváme ke  4 cílům udržitelného 
rozvoje. Jsou to vlastně 4 pilíře, které tvoří základ na-
šeho hlavního cíle – budovat zdravé a udržitelné životní 
prostředí. To jsou hnací síly naší cesty k udržitelnosti.

1. Bezpečné a účinné zásobování vodou

Voda je nezbytná pro život všech lidí, zvířat i volně žijících 
živočichů. Podle OSN je přístup k nezávadné a snadno 
dostupné pitné vodě základním lidským právem. Ve spo-
lečnosti Wavin se zaměřujeme na vytváření inovativních 
a udržitelných řešení za účelem prevence kontaminace 
a ztrát vody způsobených úniky ve stárnoucí infrastruk-
tuře a dále i na zvyšování kvality a výkonnosti vodovod-
ních sítí. A je nám ctí vytvářet spojenectví a vyměňovat 
si nápady se stejně smýšlejícími zúčastněnými stranami, 
abychom zajistili bezpečné a účinné zásobování vodou  

2. Lepší hygienická zařízení a hygiena

Hygienická zařízení jsou naléhavým problémem, zejména 
v souvislosti s rychle se rozšiřujícími městskými oblastmi 
po celém světě. Do roku 2050 se do měst v rozvojovém 
světě přistěhuje přibližně 2,5 miliardy lidí. V  současné 
době má 61 % světové populace nedostatečný a  ne-
vyhovující přístup k bezpečně řízeným službám odvodu 
splaškových vod. Hygienická zařízení a hygiena mají zá-
sadní význam pro zdraví a hospodářský růst a celkovou 
produktivitu, a proto se hygienická zařízení ve městech 
stala celosvětovou prioritou. Společnost Wavin je v ce-
losvětovém měřítku lídrem v  poskytování trvanlivých 
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Maarten Roef, CEO Wavin

sucha a horka v důsledku klimatických změn. Společ-
nost Wavin bude i nadále hrát vedoucí úlohu ve vývoji 
a výrobě pokrokových řešení - nejen pro zmírnění pro-
blémů spojených se záplavami ve městech, ale i pro při-
způsobení se realitě, kterou je právě změna klimatu.

4. Lepší vlastnosti budov

Pro společnost Wavin lepší vlastnosti budov znamenají, 
že umožňujeme efektivní stavební proces prostřednic-
tvím BIM (Building Information Modeling – Informační 
modelování staveb) a prefabrikace. Zvyšujeme komfort 
díky energeticky účinnému vytápění, chlazení, větrání 
a  snižování hluku. Musíme vytvářet zdravější a efektiv-
nější budovy, které utvářejí způsob, jakým žijeme, pracu-
jeme a bavíme se. Lepší vlastnosti budov se neobejdou 
bez inovací a  spolupráce. Když pokrokově smýšlející 
společnosti, jako je Wavin, spolupracují na  lepší a udr-
žitelnější budoucnosti v  oblasti navrhování budov, je 
konečným výsledkem to, že města a  komunity mají 
prospěch z budov, které jsou vhodné pro budoucnost 
a zlepšují jejich každodenní život na dlouhá léta dopředu.

Inovace

Jako společnost podporujeme sdílení znalostí a  inova-
tivní myšlení. Stejné dovednosti hledáme i během hle-
dání nových talentů. Inovace je důležitou hnací silou 
naší vnitřní organizace a kontaktů a  spolupráce s dal-
šími stranami – od zavedených velkých společností až 
po začínající podniky. Neustále zlepšujeme úroveň ino-
vací tím, že spojujeme skvělé nápady a vytváříme chytrá 
a udržitelná řešení.

Transparentnost 

Transparentnost je podle našeho názoru jedním z nejdů-
ležitějších faktorů, jak se stát skutečně udržitelnou spo-
lečností. A místo toho, abychom sami vyprávěli příběh 

o  společnosti Wavin, dáváme přednost sdílet příběhy 
našich zákazníků, obchodních partnerů a komunit, s ni-
miž spolupracujeme, a poskytnout jim jejich dojmy z naší 
společné práce a jejich názory na výzvy, které nás čekají.

Vedení příkladem 

Od svého založení v roce 1955 jsme vždy dbali na kvali-
tu a trvanlivost našich výrobních procesů a hodnotového 
řetězce. Sledování našeho dopadu poskytlo jasné úda-
je, které přispěly ke stanovení ambiciózních cílů v oblasti 
snižování uhlíkové stopy, zlepšování účinnosti a zvyšo-
vání trvanlivosti výrobků.

Je mi ctí vést společnost s  tak motivovanými profesi-
onály: po celém světě jejich počet činí 10.500. A  jako 
globální hráč na  trhu chceme společně něco změnit 
a stát se lídrem v oblasti udržitelnosti – jít příkladem ne-
jen v našich provozech a hodnotovém řetězci, ale také 
v okolí našich provozů. Důraz na rozmanitost a sociální 
začlenění zůstává důležitou prioritou, zejména v organi-
zaci, která podniká ve více než 40 zemích světa.

Jsem přesvědčen, že naše současná opatření – a cíle 
stanovené v rámci naší strategie – významně zmírní náš 
dopad na životní prostředí a zároveň přispějí k  lepšímu 
světu.
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Budování zdravého 
a udržitelného 
životního prostředí



Několik faktů o společnosti Wavin

O společnosti Wavin

O nás

Společnost Wavin navrhuje a buduje udržitelné prostře-
dí a  zároveň přispívá k  výstavbě hygienických zařízení 
a vodovodních řadů, bezpečné pitné vody, hygienických 
zařízení a optimalizaci vnitřních klimatických podmínek. 
Působíme na  více kontinentech. S  více než šedesáti 
roky znalostí a zkušeností poskytujeme inovativní řešení 
pro stavebnictví a infrastrukturu – společně s našimi do-
davateli, zákazníky a obchodními partnery.

Jsme součástí skupiny Orbia, komunity společností spo-
lupracujících na řešení mnoha komplexních výzev po ce-
lém světě. Máme společný cíl: Zlepšovat život na celém 
světě a účinně zmírňovat náš dopad na životní prostředí 
a zároveň přispívat k lepšímu světu.

Vysvětlení našeho cíle

Náš svět je o budování. To je jádrem naší práce. Sta-
vební trh určuje naše hrací pole. Jako společnost i jako 
jednotlivci si přejeme žít a být součástí zdravého a per-
spektivního prostředí, kde můžeme bezpečně žít, vyvíjet 
se a pracovat. Cíl, kterým se Wavin řídí, je naprosto jas-
ný: budovat zdravé a udržitelné životní prostředí.

Zatímco budujeme a  vytváříme hodnoty, jsme si záro-
veň vědomi toho, že tak činíme ohleduplně, společně 
- používáme co nejvíce recyklovaného materiálu, snižu-
jeme spotřebu energie a  odpadu a  pečlivě sledujeme 
naši ekologickou stopu. Jinými slovy, děláme vše pro to, 
abychom vytvořili udržitelnou budoucnost.
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(Výroční zpráva společnosti  
Orbia za rok 2019)



Naše cesta k udržitelnosti

90.
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Společnost Wavin je předním mezinárodním poskytovatelem inovativních řešení pro stavebnictví 
a infrastrukturu. Díky dlouholetým zkušenostem jsme připraveni řešit některé z největších světových 
problémů v oblasti zásobování vodou, hygienických zařízení, měst odolných vůči klimatu a v oblasti 
vlastností budov. Mezitím se nadále soustředíme na to, co umíme nejlépe: inteligentní řešení 
problémů, specializovaná technická podpora a aktivní zapojení do vytváření 
pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí.

Cirkulární ekonomika

Již v 90. letech jsme jako jedni 
z prvních v našem oboru zača-
li používat recyklát (recyklované 
materiály).

Obnovitelná energie

Instalace fotovoltaických článků 
ve výrobních závodech a nákup 
elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Školení  
zúčastněných stran

Školící programy zřízené za úče-
lem školení místních instalačních 
techniků, které vytvářejí ekonomic-
ké příležitosti pro místní komunity 
v Latinské Americe.

Podpora komunit

Aby společnost Wavin zajistila 
kvalitní vzdělání pro místní komu-
nity, postavila v Latinské Americe 
v blízkosti svých výrobních závodů 
7 škol.Recyklační závod

Založení společného podniku na re-
cyklaci s cílem zvýšit dostupnost 
a kvalitu recyklátu.

Zpráva o udržitelnosti

První zpráva o udržitelnosti v roce 
2011, která externě informuje o na-
šich výsledcích a cílech v oblasti 
udržitelnosti.



20.
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Plastová cesta

Modulární cyklostezka z recyklova-
ného plastu s dlouhou životností.

Strategie udržitelnosti

Přijetí ambiciózní strategie udržitel-
nosti založené na šesti globálních 
programech udržitelnosti s jasnými 
kvantitativními cíli do roku 2025.

Vozová politika

Ambiciózní globální politika udržitel-
ných automobilů, která má v regio-
nu EMEA ukončit provoz automobi-
lů na fosilní paliva již v roce 2025.

Soběstačné domy

Vývoj domů, které nabízejí ekologické a sociální řešení (např. integrovaný 
bezpečný a hygienický cyklus vody, cenová dostupnost, fotovoltaické články 
pro nepřetržitou dodávku elektřiny atd.) pro ty, kteří jsou ve Střední Americe 
v nejvyšší nouzi.

budoucnost



TreeTanks®

pro zelenější města

Stromy poskytují stín, pohlcují oxid uhličitý, 
uvolňují kyslík a čerstvý vzduch a mají chladi-
vý účinek. Společnost Wavin vyvinula nádrž 
TreeTank®, aby podpořila růst stromů v měst-
ském prostředí a zároveň ozelenila a ochladila 
městskou krajinu. Poskytuje stromům v měst-
ských oblastech větší šanci na přežití a zajišťuje 
rychlejší růst stromů tím, že umožňuje nerušený 
růst kořenů v městských oblastech. Mezi další 
výhody patří to, že kořeny stromů nepoškozují 
povrch cest. A protože půda není zhutněná, lze 
také zachytit více dešťové vody.

Druhá šance pro plasty,  
prvotřídní cesty

Společnost Wavin ve společném podniku se 
společností Volker Wessels vyvinula plastovou 
silnici vytvořenou z plastů po spotřebitelích: 
PlasticRoad (plastová cesta). Ta se skládá 
z cirkulárních a modulárních prvků vyrobených 
z recyklovaného plastu. Každý prvek byl navr-
žen tak, aby přispíval k plně cirkulární aplikaci. 
Jeho chytrá konstrukce umožňuje rychlý odtok 
přebytečné vody a má zabudované řešení pro 
trubky i kabely. Lze ji vybudovat během něko-
lika dní a vydrží třikrát déle než tradiční silniční 
povrch. Přechod z asfaltových cest na plasto-
vé navíc může snížit emise oxidu uhličitého až 
o 70 % ve srovnání s tradiční výstavbou silnic. 
Při rozšiřování do komerční výroby byly v Nizo-
zemsku a Mexiku začleněny pilotní projekty pro 
testování různých kvalifikací uživatelů.

Některá udržitelná řešení 
z našeho portfolia produktů
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Neviditelná  
změna

Chytrým a snadným řešením pro instalaci 
kanalizačních systémů je silniční vpusť 
Tegra od společnosti Wavin. Odtokový žlab 
umožňuje rychlý odvod dešťové vody a zároveň 
zadržuje co nejvíce nečistot. Inovativní filtr 
zabraňuje tomu, aby odpadky a nečistoty 
skončily v povrchových vodách, a když je 
třeba filtr vyčistit, inteligentní konstrukce zajistí 
> 95 % čistotu po jednom čištění. Vpusť je 
vyrobena ze 100% recyklovaných plastů a díky 
ergonomickému designu je její instalace rychlá, 
úsporná a snadná i pro jednu osobu. Díky své 
nízké hodnotě indikátoru environmentálních 
nákladů (ECI) se plně recyklovatelná vpusť hodí 
do každého udržitelného kanalizačního projektu.

Pozitivní dopad díky  
inovativním technologiím

Součástí významného sortimentu společnos-
ti Wavin jsou PVC trubky vyvinuté za pomoci 
technologie Recycore®. Trubky představují 
třívrstvé trubky, které se vyrábějí pomocí přímě-
si nejméně 40 % recyklátu, zatímco vnější vrstvy 
jsou (v souladu s platnou legislativou) vyrobeny 
z primárního materiálu. Tímto způsobem je 
Recycore® vhodný pro odvádění odpadních 
a dešťových vod a také pro odpadní/splaškové 
vody. Systém svodových trubek Wavin obsahu-
je významnou část odpadního materiálu, který 
lze použít jako základ trubek Recycore®. Díky 
obsahu optimálního množství recyklovaného 
plastu a jeho prokazatelným ekologickým příno-
sům jsou trubky vynikající volbou pro dosažení 
ekologických přínosů prostřednictvím udržitel-
ného zadávání veřejných zakázek.  
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Strategie udržitelnosti společnosti Wavin 
do roku 2025 zahrnuje šest globálních 
programů udržitelnosti. Pro každý program byly 
stanoveny ambiciózní cíle. Všechny se zaměřují 
na to, aby se do roku 2025 staly lídrem v oblasti 
udržitelnosti. Na následujících stránkách se 
dočtete více o naší současné práci a o tom, jak 
postupujeme.

Naše programy udržitelnosti
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Naše programy udržitelnosti
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Šest globálních  
programů udržitelnosti  
společnosti Wavin

Inovace

Nabízíme inovativní řešení, která přispívají k adaptaci našich zákazníků na změnu 
klimatu:

• využívání recyklovatelných materiálů v co největší míře a pokud možno snížení množství 
použitých materiálů, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí (např. snížení emisí CO2 
v důsledku nákladní dopravy).

• Zvýšení počtu inovativních řešení za účelem přizpůsobení se změně klimatu (CCA – Climate 
Change Adaptation) jako jsou např. Indoor Climate Solutions, TreeTanks® a další.

• Integrace systému pro hodnocení udržitelnosti portfolia v rámci celé společnosti, který bude 
stimulovat inovativní řešení a sníží dopady našich zákazníků.

Cirkulární ekonomika

Přispívá ke zvýšení využívání recyklátů a recyklovatelnosti výrobků.

• Zvýšení celosvětového využití recyklátů na 25 % (2025).
• Další zvýšení recyklovatelnosti našich výrobků na 90 % (2025).
• Snížení množství odpadu ukládaného na skládky o 100 % do roku 2025.

Vliv na životní prostředí

Snížení ekologické zátěže pro zákazníky.

• Zvýšení využívání udržitelné energie (např. solárních panelů) v našich závodech po celém světě, 
a to až na 15 podniků do roku 2025.

• Pilotní zavádění řešení SMART pro dodavatelský řetězec s cílem snížit naše emise skleníkových 
plynů v souladu s požadavky trhu.

• Maximální optimalizace našeho provozu (např. udržitelný vozový park, snížení spotřeby energie 
pomocí inteligentního LED osvětlení).

Společnost Orbia si stanovila jasné a vysoké ambice pro všechny obchodní skupiny: 100 % podniků s certi-
fikovaným systémem environmentálního řízení do roku 2025, dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 
2050 a 100 % závodů s nulovým množstvím odpadu na skládkách do roku 2025. Výše uvedené programy 
tyto ambice podporují. Kompletní cíle našich šesti globálních programů udržitelnosti naleznete na našich 
webových stránkách wavin.com.



Přehled programů udržitelnosti společnosti Wavin.
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Sociální začleňování

Vytváření pozitivního dopadu na (místní) komunity a přijímání rozmanitosti.

• Rozšíření projektů vodního fondu* – z distribuce a instalace zavlažovacích souprav na 9 lokací 
(2025).

• Rozšíření dobrovolnických a dárcovských projektů v Latinské Americe a v regionu EMEA na 52 
míst (2025).

• Zvýšení míry rozmanitosti při přijímání zaměstnanců v celé organizaci na 40 % (2025).
• Zvýšení počtu lokalit v projektu WASH‘N (voda, hygienická zařízení, hygiena a výživa) na 16 (2025).
• Zavedení standardizovaného sběru dat a provádění hodnocení dopadů.

*  Fond vodního hospodářství: Organizace, které navrhují a posilují finanční a správní mechanismy, které spo-
jují různé zúčastněné strany, aby přispěly k zabezpečení vodních zdrojů, distribuci a instalaci zavlažovacích 
souprav nebo podpoře obnovy a zachování povodí na celém světě.

Přehledy

Podávání přehledů o výkonnosti programů udržitelnosti zúčastněným stranám.

• Pokračování ve zvyšování povědomí zaměstnanců o významu shromažďování vysoce kvalitních 
údajů a poskytování jim potřebných nástrojů a dovedností.

• Další integrace a kombinace podávání zpráv o udržitelnosti do stávajících procesů, aby byla 
zajištěna plná transparentnost.

Záležitosti veřejné správy

Aktivní zapojení do tvorby politik s cílem zvýšit dopad našich aktivit v oblasti udržitelnosti.

• Spojení sil a budování aktivních partnerství v odvětvích za účelem podpory udržitelnosti, jednání 
v této oblasti a dalšího zvyšování povědomí o ní.

• Jako přední společnost v oblasti udržitelnosti sdílíme své zkušenosti a znalosti, abychom 
podpořili vývoj v oblasti udržitelnosti.



Vodárny 
a kanalizace  
ostrova Male

Bezpečná voda pro každého, vždy

Maledivy jsou ostrovní zemí s velmi omezenou dostup-
ností sladké vody. Maledivy se skládají z více než tisíce 
nízko položených ostrovů, přičemž přibližně třetina oby-
vatel žije na hlavním ostrově Male. Většina obyvatelstva 
je zásobována odsolenou vodou a  některé venkovské 
oblasti využívají dešťovou vodu. Přístup k vodě a hygie-
nickým službám je vysoký, nicméně vážným problémem 
pro vodohospodářský sektor na  Maledivách je degra-
dace vody v důsledku vysoké salinity nebo znečištěné 
vody.

Ibramhim Akram, asistent manažera pro rozvoj obchodu 
ve společnosti MWSC (Male’ Water and Sewerage Com-
pany – Vodárny a kanalizace ostrova Male): „Vybudování 
vodovodní a kanalizační infrastruktury na ostrovech, jako 
jsou Maledivy, je spojeno s mnoha problémy. Z důvodu 
měkké půdy a korozivního prostředí nepřipadá v úvahu 
použití kovových trubek nebo betonových šachet.

Se společností Wavin spolupracujeme již mnoho let 
a posledních 12 let nás podporuje při instalaci plasto-
vých trubek a  plastových šachet na  Maledivách. Díky 
odborným znalostem společnosti Wavin a  jejímu širo-
kému sortimentu výrobků jsme byli schopni optimálně 
poradit a  usnadnit maledivské vládě poskytování bez-
pečných vodovodních a kanalizačních služeb, které jsou 
udržitelné, cenově dostupné a šetrné k životnímu pro-
středí.

Veškerá logistika potrubí a  tvarovek se mezi ostrovy 
uskutečňuje pomocí malých plavidel. Abychom zefektiv-
nili distribuci, rozhodli jsme se v roce 2014 zahájit místní 
výrobu trubek na základě technologické licence společ-
nosti Wavin. Nyní vyrábíme PE trubky a uPVC netlakové/
kanalizační trubky v místních podnicích. U projektů do-
chází k výraznému omezení logistických zpoždění a po-
zitivnímu dopadu na životní prostředí díky snížení počtu 
ujetých kilometrů.  

Innovation

Řešení pro udržitelné 
využívání vody  

Velkým rizikem pro blahobyt lidí na celém světě je 
nedostatek čistých a bezpečných vodních zdrojů. 
Je to naléhavý problém a jeden z důsledků změny 
klimatu, jehož jsme svědky již dnes. Společnost 
Wavin neustále vyvíjí inovativní řešení, která tyto 
účinky zmírňují.

Přispíváme k  tomu budováním zdravého a udrži-
telného životního prostředí a vytvářením měst při-
pravených na budoucnost.

Cíle 

   Využívání recyklovatelných materiálů v co 
největší míře a pokud možno snížení množství 
použitých materiálů, aby se minimalizoval dopad 
na životní prostředí (např. snížení emisí CO2 
v důsledku nákladní dopravy). 

   Zvýšení počtu inovativních řešení pro 
přizpůsobení se změně klimatu (CCA – Climate 
Change Adaptation) jako jsou např. Indoor 
Climate Solutions, TreeTanks® a další. 

   Integrace systému pro hodnocení udržitelnosti 
portfolia v rámci celé společnosti, který bude 
stimulovat inovativní řešení a sníží dopady našich 
zákazníků. 

Inovace
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Vodovodní most Male‘ – Hulhumale‘

Důležitým projektem, na kterém jsme pracovali společ-
ně se společností Wavin, byl projekt vodovodního mostu 
Male‘ - Hulhumale‘. Pro tento projekt pomohla společ-
nost Wavin včas dodat PE trubky a  tvarovky velkého 
průměru. Na  Maledivách, zejména v  hlavním městě 
Male, jsou zásobárny vody omezené.

V hlavním městě jednoduše není dostatek místa, zatím-
co na sousedním ostrově Hulhumale je dostatek půdy 
pro vybudování skladovacích prostor. Abychom zajisti-
li dostatek vody pro všechny obyvatele, propojili jsme 
Male a Hulhumale velkým potrubím pro účel zásobování 
pitnou vodou. Od roku 2018 spojuje oba ostrovy 2,1 km 
dlouhý most. Souběžně s mostem jsme položili vodo-
vodní potrubí o přibližné délce 6 km.

V současné době budujeme přečerpávací stanice, které 
jsou nutné pro zvýšení průtoku vody mezi oběma ost-
rovy.“

„Zřízení vodovodní 
a kanalizační infrastruktury 

na ostrovech, jako jsou 
Maledivy, je z důvodu 

měkké půdy a korozivního 
prostředí spojeno 

s mnoha problémy.“
Ibramhim Akram, asistent manažera pro 
rozvoj obchodu ve společnosti MWSC

Od svého založení v roce 1995 společnost Male‘ Water 
& Sewerage Company Pvt. Ltd. (MWSC – Vodárny 
a kanalizace ostrova Male) se zaměřuje na zásobování 
obyvatel Malediv pitnou vodou a udržitelné nakládání 
s  odpadními vodami. V  současné době je MWSC 
inženýrskou a výrobní organizací jež působí v několika 
oborech, a která poskytuje inovativní řešení v oblasti 
vodohospodářství, odpadních vod a  energetiky pro 
letoviska, vládu a smluvní klienty.

Spolupráce se společností Wavin byla v průběhu let vel-
mi úspěšná. S jejich pomocí se nám podařilo posunout 
naše služby na  vyšší úroveň. Maledivská vláda si sta-
novila ambiciózní cíl napojit většinu obydlených ostrovů 
na vodovodní síť do roku 2023. Díky týmové spolupráci 
jsou společnosti MWSC a  Wavin vhodnými dodavateli 
pro úspěšnou realizaci tohoto cíle.

Výstavba vodovodní a kanalizační sítě, Maledivy.
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Vytváření měst připravených 
na budoucnost
Bytové domy Naturel Park Houses 
v Şanliurfě 

Společnost Naturel Incorporated má jasný názor na vý-
voj bydlení připravených na budoucnost. Jejich zámě-
rem bylo vybudovat moderní a udržitelný projekt bydlení 
ve  městě Şanliurfa na  jihovýchodě Turecka. Podnebí 
ve  městě je náročné, protože se vyznačuje extrémně 
horkými a suchými léty a chladnými a vlhkými zimami.

Společnost kladla velký důraz na  to, aby byl projekt 
šetrný k životnímu prostředí, aby se nepoužívala fosilní 
paliva a společnost byla co nejvíce klimaticky neutrální. 
Společnost Wavin byla požádána, aby zajistila udržitelné 
klima ve vnitřních prostorech s ohledem na extrémní po-
větrnostní podmínky. Jako jedna z předních národních 
společností v oboru plastových trubek a  známá svými 
řešeními v oblasti podlahového vytápění a chlazení moh-
la společnost Wavin přispět k  vytvoření udržitelného, 
perspektivního a pohodlného obytného prostředí.

Inovace

Pohled na oblast Naturel Park z ptačí perspektivy

Systém Wavin Sentio

Systém Wavin Sentio

Byty byly postaveny tak, aby mnohem lépe udržovaly 
teplo a  spotřebovávaly méně energie na  jeho udržení.
Přestože venkovní teploty v  Şanliurfě dosahují v  létě 
až 40 stupňů Celsia, systém Sentio společnosti Wavin 
zajišťuje příjemné vnitřní klima o  teplotě 20 stupňů. 
Chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo, které přeměňuje 
obnovitelnou energii na tepelnou.

Systém podlahového vytápění a chlazení vytváří mnohem 
příjemnější a  zdravější chlazení budovy a  současně je 
energeticky velmi účinný. Bezdrátový senzor venkovní 
teploty umožňuje automatické přepínání mezi zimním 
a letním režimem. 

Díky individuálnímu tepelnému čerpadlu pro každý byt 
mohou obyvatelé jednoduše ovládat teplotu v  každé 
místnosti pomocí mobilní aplikace ve  svém telefonu. 
Obvykle mohou obyvatelé pomocí systému Sentio ušetřit 
20 – 30 % spotřeby elektřiny. Nabídkou komplexního 
řešení regulace vnitřního klimatu přispívá společnost 
Wavin k nízkouhlíkovému bydlení a vytváření zdravějšího 
a pohodlnějšího domácího prostředí.
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Aziz Olağan, partner společnosti 
Naturel Incorporated 

„Kromě toho, že jsem strojní inženýr, jsem také ekolog. 
Myšlenku vytvořit nejekologičtější projekt bydlení v Turec-
ku podpořili mí partneři. Vzhledem k  tomu, že to bylo 
poprvé, co jsme navrhovali a  realizovali výstavbu zcela 
od počátku sami, museli jsme zapojit skutečné odborní-
ky v této oblasti. Společnost Wavin jsme si vybrali na zá-
kladě jejich zkušeností, znalostí a kapacit. Během proce-
su navrhování a výstavby se společnost Wavin ukázala 
jako kompetentní partner s praktickým přístupem, který 
nikdy neztrácí ze zřetele udržitelné cíle.“

Energetická účinnost

Kombinace znalostí a  poznatků všech zúčastněných 
partnerů vedla k energeticky účinnému návrhu projektu 
bydlení. Byty byly postaveny bez klimatizace, což je dů-
ležitý prvek pro snížení vysoké energetické náročnosti. 
Přívod zemního plynu nemá většina otopného a chladi-
cího systému, zásobování teplou vodou a ohřívače jsou 
poháněny elektřinou. Více než 60 % ročně spotřebované 
energie pochází z obnovitelných zdrojů. Díky 1 600 m2 
solárních panelů instalovaných na  střechách činí roční 
výroba elektřiny 480 000 kWh.

Evropská dotace

Projekt se díky svému energeticky úspornému zaměření 
proslavil na  mezinárodní scéně a  získal dotaci od  Ev-
ropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for 
Reconstruction Development – EBRD). Jako součást 
Evropské unie usiluje EBRD o rozvoj zdravého investič-
ního prostředí a podporu udržitelného rozvoje šetrného 
k životnímu prostředí a společnosti.

Rozvoj ekologicky šetrnějších projektů

Aziz Olağan, partner společnosti Naturel Incorporated: 
„Projekt byl dokončen v květnu 2020 a jsem hrdý na to, že 
se nám podařilo úspěšně dosáhnout našich ambiciózních 
cílů. Všichni obyvatelé jsou rádi, že mohou přispět k úspo-
ře energie a  zároveň žít v  příjemném prostředí. Mezitím 
jsme zahájili hledání nových lokalit pro rozvoj ekologicky 
šetrnějších projektů. Těšíme se, že se společností Wavin 
přivítáme další udržitelné iniciativy v regionu.“

„Těšíme se, že se společností Wavin 
přivítáme další udržitelné iniciativy 

v regionu.“

Aziz Olağan, 
partner společnosti Naturel Incorporated

Turecká společnost Naturel Incorporated byla založena 
v roce 2014 a je známá svými realitními investičními pro-
jekty po celé zemi. V roce 2018 začala společnost reali-
zovat svůj první realitní projekt, projekt Naturel Park Hou-
ses ve městě Şanliurfa. S ohledem na základní principy 
společnosti bylo postaveno celkem 104 bytů: realizace 
inovativních, průkopnických, moderních a  ekologických 
projektů.
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Cirkulární 
ekonomika

Pohled na město Breda.

Uzavírání materiálových smyček

Omezené přírodní zdroje a  změna klimatu jsou 
důležitými faktory cirkulární ekonomiky. Cirkulární 
ekonomiku je vhodné aplikovat na samém začátku 
životního cyklu výrobku. Společnost Wavin se brzy 
přizpůsobila používání recyklátu (interního a post-
-spotřebního/výrobního odpadu) ve  svých výrob-
cích. Naše materiály a výrobky jsou navrženy tak, 
aby je bylo možné znovu použít a recyklovat a ma-
ximalizovat tak ekologickou a finanční hodnotu.

Cirkulární ekonomika je široký pojem, který ne-
zahrnuje pouze opětovné použití výrobku nebo 
prodloužení jeho životnosti. Vedle zaměření 
na  zvyšování využití recyklátů a  zlepšování míry 
recyklovatelnosti našich výrobků budeme neustále 
zlepšovat naše nákupní procesy. 

Cíle 

   Zvýšení celosvětového využití recyklátů na 25 % 
(2025).

   Další zvýšení recyklovatelnosti našich 
výrobků na 90 % (2025).

   Snížení množství odpadu ukládaného na skládky 
o 100 % do roku 2025.
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Město Breda, 
Nizozemí

Město Breda je jedním z deseti největších měst v Nizo-
zemsku. V roce 2016 přijalo město Breda svou vizi udr-
žitelnosti do roku 2030, která je postavena na různých 
tématech udržitelnosti, jako je energetika a zmírňování 
klimatických změn, udržitelná mobilita, kvalita ovzduší 
a cirkulární ekonomika.  

Peter de Leeuw je městským koordinátorem procesů 
a je zodpovědný za proces zadávání veřejných zakázek 
na  materiál pro pozemní, silniční a  vodohospodářské 
stavby ve městě Breda: „V uplynulých letech jsme sku-
tečně zintenzivnili naši hru, pokud jde o náš příspěvek 
k  cirkulární ekonomice – například tím, že jsme využili 
naši kupní sílu k inovacím v této oblasti. Abychom mohli 
přispět k cirkulární ekonomice, vylepšili jsme naše zadá-
vací a výběrová řízení a přidali konkrétní kritéria cirkulární 
ekonomiky.“
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Instalace silniční vpusti řady Tegra.

„Společnost Wavin získala tuto zakázku díky 
svému komplexnímu pohledu na udržitelnost.“

Výzva trhu

Před vyhlášením výběrového řízení provádí město Breda 
průzkum trhu, aby zjistila, jaká nová řešení a produkty 
jsou k  dispozici. Tímto způsobem lze zjistit, zda exis-
tuje případná mezera mezi přáními města a  tím, co je 
na  trhu realizovatelné. V  roce 2020 získala společnost 
Wavin čtyřletou veřejnou zakázku, která zahrnuje veške-
ré PVC materiály a trubky, které město Breda potřebuje 
pro zemní práce v oblasti odvodu dešťové a splaškové 
vody. Součástí je také dohoda o pravidelných kontro-
lách a společné práci na pilotních projektech.

De Leeuw: „Každé čtyřleté období vyhlašujeme nové vý-
běrové řízení, do kterého se mohou přihlásit společnos-
ti s  vhodnou nabídkou. Tímto způsobem poskytujeme 
rovné příležitosti všem subjektům v tomto odvětví. Dříve 
měly ceny velkou váhu, nyní však tvoří méně než 50 %. 
Společnost Wavin získala tuto zakázku díky svému kom-
plexnímu pohledu na udržitelnost, a  to nejen proto, že 
její výrobky obsahují vysoké procento recyklovatelného 
materiálu. Společnost Wavin má inovativní způsob myš-
lení. Cíle, které si stanovili pro svou společnost, aby sní-
žili svůj vlastní dopad a dopad svých klientů na životní 
prostředí, skutečně vyúsťují k uzavření smyčky.“

Pilotní projekt silniční vpusti řady Tegra.

Silniční vpust řady Tegra je součástí kanalizace. Odtoko-
vý žlab umožňuje rychlý odvod dešťové vody a zároveň 
zadržuje co nejvíce nečistot. Město Breda bude vpus-
ti testovat po dobu jednoho roku na několika místech 
v regionu, a to jak na místech s hustým provozem, tak 
ve venkovských oblastech. Díky své nízké hodnotě in-
dikátoru environmentálních nákladů (ECI) přispívá plně 
recyklovatelná vpusť k udržitelné vizi města.

Peter de Leeuw,  
koordinátor procesů, město Breda. 

City of Breda

21



Dodavatel recyklátu  
Van Werven
Dlouhodobé partnerství

Od první spolupráce společností Wavin a Van Werven 
v  roce 2010 se společnost Van Werven stala cenným 
dodavatelem recyklovaného granulátu pro aktivity spo-
lečnosti Wavin v mnoha evropských zemích.

Generální ředitel společnosti Van Werven, Ton van der 
Giessen: „Působení ve  stavebnictví vás automaticky 
konfrontuje s  důsledky plýtvání. Na  začátku procesu 
jsme se shodli na  tom, že likvidace odpadu není sku-
tečným řešením, a to nás přivedlo k tomu, že jsme nyní 
v pozici předního mezinárodního inovátora v oblasti re-
cyklace. Recyklaci odpadu ze staveb a demolicí se vě-
nujeme již řadu let a v roce 2006 jsme začali s recyklací 
PVC. Přeměna na udržitelný obchodní model byla tro-
chu obtížná, ale společně se společností Wavin se nám 
podařilo podnik rozvíjet. Jako první v tomto odvětví roz-
poznali mnoho příležitostí a  byli přesvědčeni o  vysoké 
kvalitě a trvanlivosti recyklátu. Od té doby jsme obchod-
ními partnery.“

Společnost Van Werven shromažďuje výrobky z  PVC 
po  jejich životnosti z  mnoha míst svozu komunálního 
odpadu v Nizozemsku i v zahraničí. Pro zajištění trvale 
vysoké kvality recyklátu vyvinuly společnosti Van Werven 
a Wavin kalibrační zařízení. Měří procento neroztavených 
částic na čtvereční decimetr. Použití této metody zlepšu-
je kvalitu recyklátu, což vede k delší životnosti a zvýšené 
odolnosti výrobku. 

Recyklační zařízení Van Werven v nizozemském Biddinghuizenu.

„Společnost Wavin jako 
první v tomto odvětví 

rozpoznala mnoho příležitostí 
a přesvědčila se o vysoké 

kvalitě a trvanlivosti 
recyklátu.“

Ton van der Giessen,  
Generální ředitel

Rodinný podnik Van Werven, který poskytuje specia-
lizované služby, má dlouhou historii a rozsáhlé zkuše-
nosti v oblasti infrastruktury a recyklace. Společnost 
Van Werven je všestranným dodavatelem surovin, 
jako je písek, zemina, granulát a kompost.

Cirkulární ekonomika
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Odpad z okenních profilů lze snadno recyklovat zpět na vysoce kvalitní výrobek. Weston-super-Mare, Velká Británie.

Rodinný podnik Penfold Plastics Ltd se původně 
zabýval recyklací hliníkových oken, ale po přechodu 
na  výrobu plastových oken se změnil spolu s  prů-
myslem. Společnost se sídlem ve  Velké Británii re-
cykluje většinu odpadu z  výroby plastových oken, 
protože tento vedlejší produkt lze snadno recyklovat 
zpět na vysoce kvalitní výrobek. Společnost Penfold 
je také dodavatelem mnoha dalších neměkčených 
PVC, jako je odpad z  tyčí, odpad z  hlavic, odpad 

z broušení a prášek.„Když pracujete jako 
dodavatel tolik let, vztah 

se automaticky mění 
na partnerství.“

Recyklační řešení  
Penfold Plastics
Recyklace od roku 1985

Matthew Penfold, technický ředitel: „Společnosti Wavin 
a Penfold spolupracují již více než 20 let. Když pracu-
jete jako dodavatel tolik let, vztah se automaticky mění 
na  partnerství. Stejně jako u  ostatních zákazníků vybí-
ráme produkt, který nejlépe vyhovuje potřebám společ-
nosti Wavin. Vzhledem k tomu, že pracujeme s mnoha 
různými dodavateli, a  to jak s  postindustriálním, tak 
s drobným spotřebitelským odpadem, pracujete poten-
ciálně s materiálem starým 20 až 30 let. Vždy testujeme, 
přimícháváme a snažíme se zajistit materiál, který je pro 
vnitřní jádro trubek Wavin nejudržitelnější.

V  průběhu let vidíme, že výrobci hledají pro svá okna 
jiné materiály, které se mohou hůře recyklovat. Je velmi 
důležité zajistit, aby výrobci a recyklátoři spolupracovali 
a umožnili tak nejlepší možný a udržitelný způsob výroby 
recyklátu.“

Matthew Penfold,  
technický ředitel  

společnosti  
Penfold Plastics Ltd.
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„Vývojem, výstavbou, 
financováním 

a provozováním 
solárních elektráren 
přispívá společnost 

SolarAccess 
k udržitelným cílům 

svých klientů.“

Vliv na životní 
prostředí

Snížení ekologické stopy

Jako mezinárodní společnost s výrobními závody ve více než 
čtyřiceti zemích si je společnost Wavin plně vědoma svého 
dopadu na  životní prostředí. Nejen dopadu našich činností, 
ale také dopadu našich zákazníků a dodavatelů v hodnotovém 
řetězci. Monitorováním a měřením emisí může společnost Wavin 
dokonale vyhodnotit, která zlepšení nebo změny lze a je třeba 
provést. Stanovení cílů pomáhá společnosti Wavin směřovat 
k nižším emisím skleníkových plynů (GHG – greenhouse gas) 
ve  výrobním procesu a  dále dolaďovat inovativní procesy 
a podporovat správná rozhodnutí do budoucna.

Společnost Wavin přijímá rozsáhlá opatření ke  snížení GHG 
a  zvýšení energetické účinnosti, například instalací LED 
osvětlení ve výrobních závodech, používáním účinnějších strojů 
nebo reorganizací výrobních linek. Kromě konkrétních cílů 
pracujeme také na zvýšení počtu závodů, které využívají 100 % 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2020 splňuje tyto cíle 
šest závodů ve Spojeném království a Irsku.

Cíle 

   Zvýšit výrobu udržitelné energie v našich závodech 
po celém světě – do roku 2025 na 15 lokalit.

   Pilotní SMART řešení dodavatelského řetězce, které sníží 
naše emise GHG v souladu s požadavky trhu.

   Vytvoření 100% udržitelného vozového parku v roce 2025, 
přičemž v regionu EMEA došlo k zavádění v roce 2021.
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Výroba  
obnovitelné energie
Frans van Schoor je zakladatelem a generálním ředitelem 
společnosti SolarAccess: „V  posledních letech jsme 
v oblasti solární energie zaznamenali mnoho změn. Vedle 
významného vývoje technologií se zlepšila také regulace 
a  chování společnosti. Zatímco některé společnosti 
začaly využívat solární energii z  méně vhodných 
důvodů – za účelem získání dotací – nyní vidíme mnoho 
společností, které skutečně využívají solární energii 
jako nedílnou součást svého cíle stát se udržitelnou 
společností a přispět k lepšímu světu. Při práci na solární 
elektrárně závisí úspěch projektu na  spolupráci mezi 
týmem SolarAccess a  specializovaným týmem našeho 
klienta. Naše spolupráce se společností Wavin začala 
v  roce 2018 v  jejím výrobním závodě v  nizozemském 
Hardenbergu. Měli jsme tu čest pracovat s  velmi 
profesionálním a motivovaným týmem, a to jak z výrobního 
závodu Wavin, tak týmu ze skupiny SolarAccess.

Dosud se nám podařilo přispět k ročnímu využití solární 
energie ve společnosti Wavin v Nizozemsku o hodnotě 
1 500 MW.“ 

Dodavatel udržitelné energie

Společnost SolarAccess také zkoumá nové možnosti vy-
užití solární energie ve svých závodech v zahraničí, a to 
jak v  Evropě, tak v  Jižní Americe. Vývojem, výstavbou, 
financováním a  provozem solárních elektráren přispívá 
společnost SolarAccess k udržitelným cílům společnosti 
Wavin a všech svých firemních klientů a zároveň expan-
duje do severní a středovýchodní Evropy i mimo ni.

Frans van Schoor
Generální ředitel  

společnosti SolarAccess

Výrobní závod společnosti Wavin v nizozemském Hardenbergu.

Jako dodavatel udržitelné energie sestavuje společ-
nost SolarAccess u  svých klientů vysoce kvalitní so-
lární elektrárny. Poskytovatel komplexních služeb byl 
založen v  roce 2004 panem Fransem van Schoorem 
a po zahájení činnosti v Německu vstoupil v roce 2005 
na nizozemský trh, jakmile se v Nizozemsku dostateč-
ně rozvinula regulace a infrastruktura umožňující využí-
vání solární energie ve větším měřítku. Společnost dále 
expandovala do Belgie, Velké Británie, Itálie a Francie.
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Nový život pro potrubí

Velký projekt zahrnoval rozsáhlou rekonstrukci sítí, vý-
měnu kanalizace v  délce 4 km napříč městem, kolem 
mnoha bytových domů, náměstí a hlavních silnic. Výmě-
na potrubí v  takto hustě obydlené oblasti obvykle trvá 
pět až šest let a způsobuje velké nepříjemnosti v každo-
denním životě lidí žijících v této oblasti. Společně s firmou 
Wavin jsme pracovali na řešení, díky kterému bychom se 
vyhnuli uzavírání silnic, rozbíjení chodníků a ulic.

Abychom zjistili, jak jsou potrubí popropojována, a určili 
průtok vody v potrubí, museli jsme celý systém naskeno-
vat a zmapovat. Měli jsme co do činění s vodními kolek-
tory instalovanými před osmdesáti lety, které během těch 
let neprošly žádnou údržbou. Namísto výměny starého 
systému za nové potrubí jsme se rozhodli využít systém 

Práce na kanalizačním systému v Bogotě s minimálními potížemi pro místní obyvatele a dopravu. Bogotá, Kolumbie.

„Vzhledem k tomu, že v hustě 
osídlené oblasti žije přibližně 

1,5 milionu lidí, zůstává zajištění 
optimální kanalizace a dodávek 

čisté vody výzvou.“

Acueducto de Bogotá 
Specialisté na úpravu vody 

Společnosti Acueducto a Wavin spolupracují již více než 
30 let na mnoha, často náročných, projektech. S pod-
porou inženýrů společnosti Wavin spolupracuje při hle-
dání inovativních řešení jak při začleňování stávajících 
procesů úpravy vody, tak při navrhování nových sys-
témů úpravy vody s cílem přispět k připravenosti měst 
na budoucnost.

Natalia Ines Ayala Blandon,
oblastní manažerka

„Jako vystudovaná stavební inženýrka jsem před dvaceti 
lety začala pracovat v oblasti vodovodů a kanalizací v 
Bogotě, městě s deseti miliony obyvatel. Okres, ve kte-
rém působím, poskytuje služby 350 000 domácnostem. 
Vzhledem k tomu, že v hustě osídlené oblasti žije přibliž-
ně 1,5 milionu lidí, zůstává zajištění optimální kanalizace 
a dodávek čisté vody výzvou.

Se společností Wavin jsme v průběhu let spolupracovali 
na celé řadě projektů. Většinou šlo o projekty, kde jsme 
potřebovali inovativní nápady, vyzkoušet nové technolo-
gie pro optimalizaci systémů a zlepšení života ve městě. 
Dva důležité projekty, na kterých jsme v poslední době 
pracovali, byly zaměřeny na odpadní vody.

Vliv na životní prostředí
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Natalia Ines Ayala Blandon, 
oblastní manažerka  
společnosti Acueducto

inovativní technologie modernizace stávajícího systému 
a umístit nové potrubí do starého potrubí, aniž by se pře-
rušil odvod stávajícího množství splaškových vod.

To by bylo možné provést bez nutnosti odbourat a opě-
tovně umístit svršek vozovek, což by omezilo použití 
těžkých strojů a materiálů, jako je beton a asfalt. Tímto 
způsobem jsme nejen minimalizovali dopad na veřejný 
prostor, ale také omezili nakládání s odpady a do bu-
doucna zajistili systém pro zvládání velkých objemů, kte-
ré se objevují během povodní v období dešťů. Projekt byl 
velmi úspěšný a vše se nám podařilo zvládnout za polo-
viční dobu a s polovičním rozpočtem.

Dalším důležitým projektem, na kterém jsme společně 
pracovali v oblasti vodního hospodářství, je oddělování 
dešťové vody od  splaškové. Oddělením průtoků mů-
žeme odvádět splaškovou vodu do čistírny odpadních 
vod, zatímco čistá dešťová voda bude odtékat do povr-
chových vod. Jde o významnou úsporu energie, protože 
čistírnou musí projít méně vody. Spolupráce na  těchto 
projektech s  týmem společností Acueducto a  Wavin 
nám umožnila najít chytrá a  udržitelná řešení. Společ-
ně rozvíjíme naše znalosti a  realizujeme projekty, které 
mohou sloužit jako příklad na národní, a dokonce i me-
zinárodní úrovni.“

Společnost Vodárna a kanalizace Acueducto de Bo-
gotá je veřejný subjekt, který řídí a spravuje kanali-
zační systém města Bogota v Kolumbii. Společnost 
spravuje 7 000 kilometrů kanalizačních sítí. Kromě 
řešení pro projektování, výstavbu a správu zařízení na 
úpravu vody poskytuje společnost služby na zakázku 
a dále i provoz a údržbu. 

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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„Podporou rozvoje programů 
pro místní dodavatele 
společnost Wavin také 
podporuje podnikání 

v regionu.“

Elmer Abonia Rodriguez,  
Starosta města Guachené

Sociální 
začleňování

Zlepšení dostupnosti  
základních lidských potřeb

Společnost Wavin má 45 výrobních závodů po  celém 
světě. Mnoho z nich se nachází v regionech, především 
v Latinské Americe, kde chybí zařízení na dodávku pitné 
vody, kanalizace a další důležitá infrastruktura.

Společnost Wavin má zájem podporovat tyto regiony 
v  rozvoji těchto základních potřeb. Vytváření pozitivního 
vlivu na komunitu vede k větší prosperitě v oblasti a k ná-
růstu místního podnikání. Umožňuje společnosti Wavin 
získat a  udržet motivované zaměstnance, podporovat 
jejich rodiny a zároveň zajistit stabilní podmínky v okolí vý-
robního závodu. Společnost Wavin si je zároveň vědoma 
významu různorodého složení svých zaměstnanců. Me-
zinárodní společnost automaticky zajišťuje národnostně 
a  kulturně rozmanitou pracovní sílu. Společnost Wavin 
se při přijímání zaměstnanců a jejich povyšování zavazuje 
podporovat firemní kulturu začleňování a  rovnosti – což 
zahrnuje rasu, etnický původ, pohlaví, náboženství, sexu-
ální orientaci a identitu a věk.

Cíle 

   Rozšíření projektů vodního fondu – z distribuce 
a instalace zavlažovacích souprav na 9 lokací (2025). 

   Rozšíření dobrovolnických a dárcovských projektů v Latin-
ské Americe a v regionu EMEA na 52 míst (2025).

   Zvýšení míry rozmanitosti při přijímání zaměstnanců 
v celé organizaci na 40 % (2025).

   Zvýšení počtu lokalit v projektu WASH’N (voda,  
hygienická zařízení, hygiena a výživa) na 16 (2025).

   Zavedení standardizovaného sběru dat a provádění 
hodnocení dopadů.

Komunita 
v Guachénu
Guachené, Kolumbie

Guachené je malé město v  Kolumbii s  přibližně 
20 000 obyvateli. Wavin se v regionu usadil před 20 
lety. Tehdy žili lidé v extrémní chudobě. Chyběly zá-
kladní potřeby, jako je pitná voda a řádná hygienická 
zařízení, a průměrná úroveň vzdělání byla nízká.

Starosta města Guachené, pan Elmer Abonia 
Rodriguez: „Naše komunita si velmi přeje mít 
v regionu zaměstnavatele, jako je společnost Wavin. 
Kromě zaměstnání jim poskytuje lepší kvalitu života, 
a to nejen pro zaměstnance a jejich rodiny, ale také 
výrazné zlepšení regionálního školství a infrastruktury 
obecně.“ 

Společnost a místní samospráva uzavřely strategic-
kou alianci. V  průběhu let tak vzniklo několik pro-
jektů, jako je vybudování kanalizace, zlepšení infra-
struktury ve školách a podpora regionu při získávání 
pitné vody. 
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Pan Elmer Abonia Rodriguez: „Společnost Wavin kro-
mě závodu podporuje také podnikání v regionu tím, že 
podporuje rozvoj místních dodavatelských programů. 
Například sdružení žen „Minga mujer“ a „Mulata“, které 
vyrábí a  dodává pracovní oděvy pro zaměstnance 
společnosti Wavin a  zajišťuje stravování zaměstnanců 
a  návštěvníků závodu. A  protože se tyto podniky tak 
dobře rozvíjely, mohly rozšířit své podnikání i jinde v re-
gionu.“ 

Vzdělávání nové generace

Pro zajištění udržitelného růstu regionu je nejdůležitější 
vzdělávání dětí. Společnost Wavin se rozhodla posky-
tovat úhradu části stipendií dětem zaměstnanců. Tato 
stipendia poskytují studentům možnost studovat na uni-
verzitě v regionu.

Natalia Molina (22) je nejstarší dcerou vedoucího závo-
du. Studuje biomedicínské inženýrství na univerzitě Uni-
versidad Autónoma de Occidente de Cali a dokončuje 
poslední semestr.

Natalia: „Můj otec se vždy velmi snažil, abychom se já 
a mé dvě sestry vzdělávaly. Byl v mém věku, když začal 
pracovat ve skladu továrny Wavin a dostal příležitost ab-
solvovat školení přímo na pracovišti.

„Pro zajištění udržitelného růstu regionu je 
nejdůležitější vzdělávání dětí.“

Výstavba městské kanalizace v městě Guachené.

Cítím se poctěna, že díky úhradě části stipendií společ-
ností Wavin mohu již v tomto věku studovat na univerzitě 
a  rozvíjet důležité dovednosti. Na rozdíl od  jiných spo-
lečností v regionu tvoří většinu zaměstnanců společnosti 
Wavin místní obyvatelé. Společnost Wavin jde příkla-
dem, jak se chovat ke svým zaměstnancům a komunitě. 
Ostatní společnosti by mohly následovat jejich příkladu. 
Vím, že mnoho dětí nemá možnost získat vyšší vzdělání. 
Komunita ve městě Guachené měla velké štěstí na míst-
ní orientaci, kterou společnost Wavin zvolila, co se týče 
zaměstnanosti a  její zapojení do  řízení místních zdrojů 
a rozvoje projektu.“

Natalia Molina,
studentka univerzity 
Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali, Kolumbie
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Dvacet let týmové práce
identifikace a odstraňování překážek, které brání všeo-
becnému a udržitelnému přístupu k vodě, hygienickým 
zařízením a hygienickým produktům a službám. Za tímto 
účelem UNICEF poskytuje technickou pomoc a vytváří 
partnerství s různými středisky nebo instituty, které při-
nášejí specifické odborné znalosti potřebné k  posílení 
tohoto sektoru. Aby bylo možné dosáhnout cílů udržitel-
ného rozvoje (SDG – Sustainability Development Goal), 
je nezbytné budovat strategická spojenectví i se soukro-
mým sektorem.

Vzhledem k tomu, že COVID-19 zasáhl celý svět, uvědo-
mujeme si, že lidé onemocní bez ohledu na jejich sociální 
nebo ekonomickou třídu. Nejzranitelnější skupiny a ko-
munity jsou však opět ty, které se mohou méně chránit 
z důvodu špatného nebo žádného přístupu k čisté vodě 
a službám mytí rukou. Ty jsou nejvíce postiženy sekun-
dárními dopady. COVID-19 je však velkou příležitostí 

UNICEF je agenturou Organizace spojených národů 
a všechny jeho aktivity jsou vnitřně motivovány k pod-
poře práv a blahobytu každého dítěte na celém světě. 
Od roku 2000 spolupracují UNICEF a Wavin mimo jiné 
na projektech WASH (voda, hygienická zařízení a hygie-
na) ve školách v Mali a Papui-Nové Guineji.

Později byl projekt rozšířen na  Ekvádor a  Kolumbii. 
Voda, hygienická zařízení a hygiena jsou oblasti závis-
lé na sobě. Bez toalet dochází ke kontaminaci vodních 
zdrojů; bez čisté vody nejsou možné základní hygienické 
návyky. 

WASH

Alban Nouvellon, regionální specialista UNICEF na ob-
last WASH v Latinské Americe a Karibiku: „UNICEF spo-
lupracuje s vládami a aktéry v oblasti WASH na úrovni 

Zdravotní středisko Santa Elena v ekvádorském městě Guayas, které je jedním z osmi místních měst,  
jež obdrželo přenosné stanice na mytí rukou.

Sociální začleňování
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k přijetí globálních, národních, subnárodních a místních 
opatření, která by měla zajistit udržitelný přístup k  za-
řízením na  mytí rukou vodou a  mýdlem pro každého. 
A navíc stavět na znalostech komunit, aby se zajistila tr-
valá změna chování, pokud jde o mytí rukou v kritických 
okamžicích.

Pro představu, v  některých zemích Latinské Ameriky 
a  Karibiku nemá až 32 % základních a  středních škol 
zařízení na mytí rukou. UNICEF a Wavin spolupracovaly 
na  vývoji stanic na mytí rukou ve  školách, zdravotnic-
kých zařízeních a na veřejných místech, kde jsou nejvíce 
potřeba. Podařilo se nám vyvinout produkt, který vyho-
vuje požadavkům bránění šíření COVID-19 a potřebám 
obcí.“

„Aby bylo možné 
dosáhnout udržitelného 

rozvoje je nezbytné 
navazovat strategická 

partnerství se soukromým 
sektorem.“

Komunita Orbia 

Společně s dalšími organizacemi, které jsou součástí 
komunity Orbia, podporuje společnost Wavin organiza-
ci UNICEF tím, že přispívá těmito stanicemi k boji proti 
COVID-19 v oblastech s nedostatečnou péčí v sedmi 
zemích světa a zároveň zajišťuje, že tato zařízení zůsta-
nou použitelná i po skončení nouzové situace, aby se 
dlouhodobě udržely postupy mytí rukou. Od podpisu 
dohody s komunitou Orbia se organizace UNICEF den-
ně dostane k více než 95 000 lidí, kteří si mohou umýt 
ruce vodou a mýdlem.

Alban Nouvellon,  
regionální specialista  
UNICEF pro oblastní  
projekt WASH

32% 10%
základních a středních škol v některých 
zemích Latinské Ameriky a Karibiku 
nemá zařízení pro mytí rukou. 

obyvatel Latinské Ameriky nemá 
řádný přístup k vodovodní síti.

V Ekvádoru spojily UNICEF 
a Wavin své síly při výrobě 
a poskytování zařízení pro mytí 
rukou přizpůsobených k omezení 
šíření COVID-19.

Projekty zahrad pro kuchyně 

Kromě níže uvedených projektů v  oblasti WASH se 
společnost Wavin zaměřuje na  výživu a  přispívá 
na projekty zahrad zaměřených pro dodávání výpěs-
tků do kuchyní. Tyto projekty mají dopad na zranitel-
né komunity v  Latinské Americe tím, že školí místní 
obyvatele v technikách pěstování ekologických plodin 
a zvyšují povědomí o využívání a optimalizaci přírod-
ních zdrojů. V letech 2018 – 2019 tak v Kolumbii vznik-
lo 31 zahrad pro kuchyně se zavlažovacím systémem. 
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Školení prováděná po celém světě přispívají k vytváření 
povědomí. San José, Kostarika. 

Podávání 
zpráv

Ověřování 
údajů
Aby společnost Wavin podpořila místní správce údajů 
ve  vykazování údajů konzistentním a  kvalitním způso-
bem, zavedla softwarové řešení a poskytla celopodniko-
vou příručku pro podávání zpráv. Oba důležité nástro-
je podporují procesy ověřování údajů. Stejně důležité 
je však i  vytváření povědomí mezi našimi zaměstnanci 
a  vysvětlování, proč je měření a sledování dat zásadní 
pro pokrok v našich programech udržitelnosti.

Vedle sledování a řízení naší výkonnosti v oblasti udržitel-
nosti je společnost Wavin také plně sladěna s celopod-
nikovou strukturou podávání zpráv společnosti Orbia 
a je do ní začleněna. Společně s ostatními obchodními 
skupinami společnosti Orbia hraje společnost Wavin dů-
ležitou roli při zajišťování kvality informací o udržitelnosti 
v rámci celé skupiny, které mohou být sdělovány různým 
zainteresovaným stranám (např. investorům, klientům, 
vedení) a mohou být použity pro interní a externí komu-
nikaci (např. zprávy o udržitelnosti, hodnocení).

Do budoucna jsme si stanovili cíl neustále zlepšovat po-
dávání zpráv a dále integrovat a kombinovat podávání 
zpráv o udržitelnosti do stávajících procesů. To zahrnu-
je ověřovací procesy, lepší srovnávání mezi pracovišti 
a doplňkové cíle pro klíčové ukazatele.

Jasné cíle

Stanovení jasných cílů má zásadní význam pro to, 
aby program udržitelnosti lépe dosáhl svého pl-
ného potenciálu. Důležitým aspektem naší defino-
vané a  realizované strategie udržitelnosti je zajiš-
tění plné transparentnosti a poskytování informací 
všem zúčastněným stranám.

Společnost Wavin monitoruje a  řídí svou výkon-
nost v oblasti udržitelnosti prostřednictvím dobře 
definovaných procesů podávání zpráv s  jasnou 
odpovědností na úrovni pracovišť. To společnos-
ti Wavin umožňuje aktivně reagovat na  změny 
v  podnikatelském prostředí a  zavádět opatření, 
která přispívají k dosažení ambiciózních cílů. Spo-
lečnost Wavin má výrobní závody po celém svě-
tě; proto je klíčové definovat role a odpovědnosti 
a plně zapojit všechny zúčastněné strany.

Cíle 

   Pokračovat ve zvyšování povědomí zaměstnan-
ců o významu shromažďování vysoce kvalitních 
údajů a do roku 2025 jim poskytnout potřebné 
nástroje a dovednosti.

   Do roku 2025 dále integrovat a kombinovat 
podávání zpráv o udržitelnosti do stávajících 
procesů.
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Náš ředitel pro globální udržitelnost se setkává s různými nevládními organizacemi v kolumbijském městě Guachené.

Záležitosti 
veřejné 
správy

Vytváření sítí

Díky bohaté více než šedesátileté historii si spo-
lečnost Wavin vybudovala skvělou síť kontaktů 
s  různými zainteresovanými stranami. Vedle na-
šich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů přímo 
i nepřímo spolupracujeme s nevládními organiza-
cemi, zákonodárci a  různými obchodními a pod-
nikatelskými sdruženími, což jsou všechny rele-
vantní zainteresované strany. S  některými z  nich 
komunikujeme denně nebo pravidelně, například 
s nevládními organizacemi, Global Resilient Cities 
Network (Celosvětová síť měst odolných klimatu) 
a TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings 
Association / Evropská asociace výrobců plasto-
vých trubek a tvarovek), s  jinými spíše na projek-
tové úrovni.

Cíle 

   Spojit síly a vytvořit aktivní odvětvová partnerství 
na podporu udržitelnosti, jednat podle nich 
a dále zvyšovat jejich povědomí do roku 2025.

   Posunout současný vývoj v oblasti udržitelnosti 
kupředu a zároveň sdílet naše zkušenosti 
a znalosti jako lídra v oblasti udržitelnosti 
s různými zúčastněnými stranami.

Spojení sil
Společnost Wavin podporuje rozvoj veřejné politiky 
v oblasti nakládání s  vodami, potrubí a armatur a dal-
ších témat prostřednictvím spolupráce s průmyslovými 
sdruženími. Jsme členy sdružení TEPPFA a podílíme se 
na  iniciativách, jako je Recovinyl, které usnadňují sběr 
PVC odpadu a  podporují zavádění recyklovaného ob-
sahu do  nových výrobků. Poskytujeme také informa-
ce o  připravovaných právních předpisech týkajících 
se cirkulární ekonomiky 2.0 v  Evropském parlamentu. 
Společnost Wavin finančně i zdrojově přispívá k iniciati-
vám, jako je Operation Clean Sweep (Akce Čistý úklid), 
kampaň, která informuje o  dopadech ztráty pelet bě-
hem zpracování, a k různým dalším místním iniciativám. 
Společnost Wavin spolupracuje se všemi těmito různými 
stranami, aby posunula současný vývoj v oblasti udrži-
telnosti kupředu a zároveň se podělila o své zkušenosti 
a znalosti jako lídr v oblasti udržitelnosti.

Za účelem posílení, urychlení a rozšíření těchto aktivit se 
společnost Wavin neustále snaží spojovat síly a vytvářet 
aktivní partnerství napříč odvětvími s cílem podporovat 
udržitelnost, jednat na jejím základě a dále zvyšovat po-
vědomí o ní. Například uspořádáním jednání u kulatého 
stolu s  nevládními organizacemi a  zapojením dalších 
klíčových zúčastněných stran do  diskuse. Nebo pod-
porou legislativních změn na podporu využívání recyklá-
tů v nových výrobcích. To přispívá k dalšímu uzavírání 
materiálových smyček a snižování spotřeby primárního 
materiálu. Naše chápání veřejných záležitostí je založeno 
na  důvěryhodných vztazích se zúčastněnými stranami 
založených na dodržování předpisů, etice a transparent-
nosti s cílem podpořit rozvoj veřejné politiky.
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„Klíčem k dosažení pozitivního vlivu 
je informovanost; účast na změnách 
je důležitou hnací silou při zajišťování 

připravenosti světa kolem nás na 
budoucnost.“

Naše snaha o změnu 

Zaměření na změny

Už jsme toho hodně dokázali. Pokrok, kterého dosa-
hujeme při zvyšování spotřeby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, podporuje naše úsilí o zmírnění dopadu na život-
ní prostředí. Do jednoho roku bude nainstalováno téměř 
10 000 solárních panelů a v příštím roce jich bude cel-
kem 50 000 a tak dále.

Zároveň si uvědomuji, že je třeba, abychom si navzájem 
kladli výzvy. Některé z našich programů ještě potřebují 
doladit, aby našly správné tempo a rozsah. V oblasti cir-
kulární ekonomiky existuje mnoho inovací a vývojových 
trendů a  je nanejvýš důležité je sledovat, abychom se 
ujistili, že budeme i nadále dosahovat pokroku.

Pozice, kterou zastávám, mi umožňuje přidat na význa-
mu všem těmto udržitelným snahám. Součástí je také 
odpovědnost za to, abychom zůstali kritičtí sami k sobě, 
jako jednotlivci i jako organizaci. Jsem velmi hrdý na míru 
sociálního začleňování, která je v naší organizaci tradič-
ně zakotvena. Je však důležité zajistit, aby tomu tak bylo 
i v budoucnu. Podle mého názoru je informovanost klí-
čem k dosažení pozitivního vlivu, účast na změnách je 
důležitou hnací silou při zajišťování připravenosti světa 
kolem nás na budoucnost.

Udržitelnost se stále více stává nedílnou součástí na-
šeho života. Příběhy, které jsme na  této cestě sdíleli, 
nám připomínají, že změny životního prostředí již lidstvo 
ovlivňují a  v blízké budoucnosti budou ovlivňovat ještě 
více. Společně s rozsáhlou sítí obchodních partnerů, zá-
kazníků a dodavatelů máme to štěstí, že můžeme něco 
změnit.

Vytváření povědomí a podpory

Když jsem před několika lety nastoupil do  společnosti 
Wavin, byl jsem prvním ředitelem pro globální udržitel-
nost v  historii společnosti. Věděl jsem, že společnost 
Wavin již pracovala na mnoha udržitelných iniciativách 
a  trvalých řešeních, což mi ukázalo, že chápe význam 
udržitelnosti a  bere ji vážně. Dodala mi sebedůvěru, 
abych se posunul vpřed s pevným strategickým přístu-
pem založeným na scénářích a ambiciózních cílech, re-
alizovaných v celosvětovém měřítku.

Jsem opravdu hrdý na pokrok, kterého jsme dosud do-
sáhli. Nebylo to vždy snadné. Společné hledání řešení 
někdy vyžaduje obtížná rozhodnutí. Volby, které nemusí 
být z krátkodobého hlediska ideální, ale z dlouhodobé-
ho hlediska přinášejí výhody. Zavedením naší strategie 
udržitelnosti a podstatného příběhu jsme vytyčili jasnou 
cestu pro další zlepšování v rámci celé organizace Wavin 
po celém světě.

Základem naší strategie jsou 4 pilíře (bezpečné a účin-
né zásobování vodou, lepší hygienická zařízení a hygie-
na, města odolná vůči klimatu a lepší vlastnosti budov), 
které tvoří základ, na němž stojí náš hlavní cíl (budování 
zdravého a udržitelného prostředí). Jsou to majáky, kte-
ré nás vedou na naší cestě za udržitelností.
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Příspěvek ke společnosti, která je připravena 
na budoucnost

Společnost Wavin chce být součástí udržitelného hodnotového řetěz-
ce tím, že bude spolupracovat s našimi dodavateli a zákazníky a vyvíjet 
inovativní a trvanlivé výrobky a řešení. Jako globální hráč na trhu jsme 
lídry v oblasti udržitelnosti v odvětví, které není běžně známé jako lídr 
v oblasti udržitelnosti. Můžeme jít příkladem v dalším zlepšování udrži-
telného podnikání. 

Budoucí plány a ambice

Abychom úspěšně přispěli k udržitelnému a zdravému životnímu  
prostředí, stanovili jsme si pro rok 2025 a další roky vysoké cíle.

1. Bezpečné a účinné zásobování vodou: Umožnění bezpečného a snadného 
přístupu k vodě je základním lidským právem. Chceme, aby naše produktová řešení 
zajistila přístup k čisté pitné vodě pro všechny (a to co nejdříve).

2. Lepší hygienická zařízení a hygiena: Dále rozšiřovat náš holistický pohled 
na vodu, hygienická zařízení a hygienu (WASH) v celosvětovém měřítku a zlepšovat 
dostupnost hygienických zařízení pro komunity i mimo naše aktivity na globální úrovni.

3. Města odolná vůči klimatu: Změna klimatu způsobuje, že města čelí stále delším 
obdobím sucha nebo záplav. Abychom tyto negativní dopady zmírnili, musíme více 
investovat do řešení pro přizpůsobení se klimatu.

4. Lepší vlastnosti budov: Chceme zajistit, aby naše výrobky přispívaly ke snížení uh-
líkové a energetické stopy našich zákazníků. V nadcházejících letech budeme součástí 
přechodu, kdy se standardem stanou integrované systémy spojené s novými inteli-
gentními technologiemi. Tím zajistíme výrazné snížení spotřeby energie a emisí uhlíku 
u našich zákazníků v budovách.

Budoucí plány a ambice společnosti Wavin v oblasti udržitelnosti.

Wilco Otte,  
ředitel pro globální  

udržitelnost 
společnosti Wavin
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Kontaktujte nás  
a zjistěte, jaké jsou  
možnosti společné cesty  
k udržitelnosti!

Wavin Czechia s.r.o.  |  Rudeč 848  |  277 13 Kostelec nad Labem  |  Tel.: +420 596 136 295
Fax: +420 326 983 110  |  E-mail: info.cz@wavin.com  |  Více informací na www.wavin.cz

Wavin Slovenská republika  |  Partizánska 73/916  |  957 01 Bánovce nad Bebravou  |  Tel.: +421 038 7605 895
Fax: +421 038 7605 896  |  E-mail: info.sk@wavin.com  |  Více informací na www.wavin.sk

Společnost Wavin provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikací svých  
produktů bez upozornění. Veškeré informace v této publikaci jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době jejího tisku. 
Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

© 2022 Wavin Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního života: spolehlivou distribuci pitné
vody, zpracování dešťové vody a odpadních vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie.

Wavin je součástí skupiny Orbia, zahrnující 
společnosti, které se snaží nacházet řešení 
aktuálních světových problémů a výzev. 
Sledujeme společný cíl:  
To Advance Life Around the World.


