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Důvodů, proč se vodárenství bude muset 
v blízké budoucnosti zabývat svou energe-
tickou náročností, je více. Tento už teď vel-
mi regulovaný obor ovlivňují kromě součas-
ných ekonomických obtíží i environmentální 
omezení, která se v čase zpřísňují.

„Vodárenské společnosti nejen pod tlakem 
stávající neutěšené situace vyplývající z cen 
energií, ale např. i z důvodu implementace 
tzv. taxonomie do národní praxe jsou nuce-
ny optimalizovat svou energetickou nároč-
nost. Když říkám optimalizovat, znamená to 
jak hledání a zavádění energeticky úsporněj-
ších technologií, tak i instalace obnovitelných 
zdrojů energie tam, kde je to technicky mož-
né,“ vysvětluje ředitel Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák.

Vodárenství patří mezi energeticky velmi 
náročné obory. Mezinárodní výstava VOD-KA 

Mezinárodní výstava VOD-KA 2023:  
čekají se investice do snižování energetické 
náročnosti ve vodárenství

2023, kterou SOVAK uspořádá v květnu příštího 
roku, se stane i příležitostí k setkání s dodavateli 
energeticky méně náročných technologií. Přes-
tože se v následujícím období bude obor snažit 
o snížení energetické náročnosti, o soběstačnosti 
v dohledné době hovořit nelze. „To však nezna-

mená, že určité technologické celky, jako jsou 
úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpad-
ních vod a tak dále, nebudou energeticky zcela 
soběstačné. Vždy bude záležet na místních pod-
mínkách, které jsou určující pro energetickou 
náročnost daného technologického celku, a také 
na možnostech instalace obnovitelných zdrojů 
energie,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodárenský obor je nucen, a dnes už i při-
praven, snižovat svou energetickou náročnost, 
pakliže chce být jako doposud službou do-
stupnou za rozumných podmínek pro všech-
ny. Je připraven do nových technologií inves-
tovat. „Celkové náklady za všechny vlastníky 
a provozovatele vodárenské infrastruktury pro 
veřejné zásobování se z pochopitelných dů-
vodů jen těžko odhadují, ale řádově lze před-
pokládat, že půjde o desítky mi liard korun,“ 
uzavírá Vilém Žák.

Mezinárodní vodohospodářská výstava 
Vodovody–Kanalizace 2023 se uskuteční ve 
dnech 23. až 25. května 2023 ve výstavním 
areálu PVA v Praze-Letňanech.

(ed)

Rostoucí náklady na energie jsou aktuálně tématem číslo jedna ve všech oborech. Cena 
energií je hlavní příčinou inflace a celkového zdražování. Ani českému vodárenství se ná-
růst cen energií nevyhnul. Snižování energetické náročnosti bude také jedním z hlavních 
témat mezinárodní výstavy Vodovody – kanalizace 2023, známé pod zkratkou VOD-KA.

Obr. 1. Minulý ročník výstavy Vodovody–Ka-
nalizace v roce 2019

Displej IPS Eyesafe-certified filtruje mod-
ré světlo automaticky, bez potřeby instala-
ce speciálních fólií či filtrů. Těmito displeji 
chce Dynabook vybavit i další výrobky, včet-
ně notebooků pro mladé, jejichž oči jsou na 
modré světlo nejcitlivější.

Příliš mnoho modrého světla škodí očím

Modré světlo je přirozenou součástí života 
a má svůj jednoznačně pozitivní vliv na člo-
věka. Například ho ráno budí, zlepšuje nála-
du a posiluje jednu z hlavních oblastí lidské 
psychiky – kognitivní funkce, které člověku 
umožňují vnímat svět, adekvátně reagovat na 
podněty a zvládat nejrůznější úkoly. V přiro-
zeném prostředí je ho přesně tolik, aby mu 
dobře sloužilo.

Avšak lidé nikdy nebyli vystaveni takové-
mu množství modrého světla jako v součas-
nosti, protože jeho významným zdrojem jsou 

Dynabook implementuje do notebooků techniku 
EyeSafe pro ochranu očí

také elektronické displeje. Podle jedné studie 
z roku 2020 tráví lidé průměrně 13 h u obra-
zovek svých monitorů, telefonů a televizorů. 
Při běžném režimu to znamená, že bez inten-
zivního působení modrého světla jsou během 
dne jen 3 až 4 h.

Nejzranitelnější jsou děti a mladí lidé

Ve srovnání s UV zářením, které dokáže 
rohovka a čočka oka odfiltrovat téměř se sto-
procentní účinností, k sítnici dětí proniká až 65 
% modrého světla dopadajícího na oči. U star-
ších osob je to méně. Přílišné množství modré-
ho světla způsobuje např. vysychání rohovky, 
svědění a bolest očí, ale také poruchy spánku, 
bolesti hlavy nebo rozmazané vidění. Děti jsou 
nejzranitelnější, protože jejich vyvíjející se oči 
mají nejnižší schopnost modré světlo filtrovat 
a mimo to mají tendenci držet zařízení blíže 
k očím, čímž se nebezpečí zvyšuje.

Největší zatížení je v kanceláři

Jelikož lidé pracující v kancelářích jsou 
vystaveni modrému světlu během pracovní 
doby, leží v tomto ohledu jistá míra odpověd-
nosti i na zaměstnavatelích, kteří by měli zvá-
žit, zda není vhodná doba vybavit zaměstnance 
některým z možných prostředků pro ochranu 
očí. Mimochodem, kromě zdravotních hledisek 
může dlouhodobá přemíra modrého světla způ-
sobit i únavu a snížení efektivity zaměstnanců.

Jak to vidí Dynabook: speciální displej, 
filtr, nebo softwarové řešení?

Nejjednodušším a nejefektivnějším způso-
bem filtrace modrého světla je z pohledu uživa-
tele použití displeje, který snižuje intenzitu vy-
soce energetického modrého světla automatic-
ky, bez negativního dopadu na barevné podání 
obrazu. Dynabook Portégé X40L je osazen spe-
ciálním displejem IPS Eyesafe-certified, jenž 
filtruje modré světlo samočinně bez toho, aby 
na to musel uživatel myslet. Sledování takové-
ho displeje je příjemnější a šetrnější pro oči.

 (FYI Prague)

Japonský výrobce profesionálních notebooků Dynabook (dříve Toshiba) se výrazně zaměřuje na 
optimalizaci svých výrobků pro každodenní intenzivní využívání. Notebook nejvyšší řady Por-
tégé X40L je první, do jehož displeje implementuje Dynabook techniku potlačující vyzařování 
nebezpečného vysoce energetického modrého světla při za zachování barevné věrnosti obrazu.




