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Vážení obchodní přátelé,

Ladovská zima nebo tvrdá práce?

Mezi naše další velmi významné obory působnosti patří i činnosti, které
zajišťuje v naší společnosti závod čištění a údržby komunikací. Jak již název napovídá, patří mezi ně zejména
letní a zimní čištění komunikací, jejich
stavební údržba a dopravní značení.
Ve všech zmíněných oborech patříme, co týče rozsahu a používaných
technologií mezi špičku nejen v rámci Prahy, ale i celé ČR. Pro představu zajišťujeme 2/3 území hlavního
města což obnáší v zimě například
750 km komunikací 1. pořadí důležitosti. Po „Kuberově“ novele 170 ha
(1 700 000m2)chodníků včetně historického centra, celoročně více jak
5 100 odpadkových košů s minimálně denní četností odvozu.
Vývoj, kterým tato činnost v posledních letech prošla, mohu velmi dobře posoudit, neboť vedoucím výroby
jsem již více jak 15 let. Snažíme se nabídnout zákazníkům široké spektrum
služeb s co nejmenšími negativními
dopady na životní prostředí. Do hlavního města jsme např. zavedli posyp
vlčenou solí, který je ekologicky daleko vhodnější, masově nasadili systém
víceúčelových vozidel, v posledních
letech pohon na stlačený zemní plyn
(CNG) – měly jsme první dvě samosběrná vozidla nad 15tun celkové
hmotnosti v kombinaci s tímto pohonem a ﬁltrem částic PM 10 na světě!
Novinkou pro nás již dávno nejsou
komplexní monitorovací systémy využívající systém GPS…
V tomto trendu bychom rádi pokračovali i nadále, tak abychom dostáli
našemu sloganu a poskytovali vám,
našim váženým zákazníkům, opravdu nepřekonatelný servis po všech
stránkách.

…záleží na úhlu pohledu.

Ing. František Hodan
Vedoucí provozně
ekonomického odboru

Příprava na zajištění zimní údržby v hlavním městě je každoročně velmi náročná a vyžaduje pečlivou práci mnoha desítek zaměstnanců naší společnosti.
Lhostejno, zda při přípravě techniky nebo zpracování podkladů pro jednotlivá
střediska. Představa, že stačí počkat (případně spát, jak se o silničářích traduje) a při prvních vločkách nasednout do vozidla respektive vzít hrablo či koště
a jít sníh odklidit je poměrně naivní. To je jen závěr bezpočtu hodin strávených nad tvorbou plánů a jednotlivých programů, které musí někdo zpracovat
do podoby, jejímž ﬁnálním výstupem je výše popsaná činnost.
Sezóna 2009/2010, která se právě zvolna blíží ke závěru, prověřila celý systém
více než dokonale. Již v dubnu byl položen základ pro velké komplikace organizační, a jak s později potvrdilo pro rozpočet města, i ﬁnanční. Tím problémem
byla „drobná“ změna Zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích tzv. Kuberova novela, která přenesla odpovědnost za škody vzniklé na neuklizených
chodnících hlavně v zimním období z majitele přilehlé nemovitosti na majitele
resp. správce komunikace. Na vlastní realizaci jsme měli velmi málo času, neboť do poslední chvíle nebylo jasné, o jaký rozsah se bude jednat. Mohl být
až 10ti násobný. Konečný nárůst byl „jen“ více jak trojnásobný. Pro představu
z 50ha na 170ha.
To jsme ještě netušili, že letos se nebude jednat o „Ladovskou zimu“ podle
Jaromír Nohavici, ale o zimu spíše sibiřskou! Vše začalo 8.1.2010 intenzivním
sněžením,jehož výsledkem byla rekordní sněhová nadílka téměř 40 cm plošně
po celém městě včetně centra, kterou nám mnohé horské oblasti tiše záviděly.
Vydržela nezvykle dva měsíce! V tyto dny se stovky našich zaměstnanců téměř
nezastavily a svého nadstandardního úkolu se zhostily se ctí, za což jim patří
velký dík a uznání.
Pár čísel závěrem: od 8. 1. do 17. 1. 2010 najezdily sypače Pražské služby, a.s.
více jak 60 000 km vysypaly přes 7 000 t soli. Denně bylo nasazování přes 1000
lidí na všech vstupních řízení v prodloužených směnách bez ohledu na víkendy.
Romantická, Ladovská, nejtěžší a nejnákladnější za 30 let to byla zima
2009/2010, račte si vybrat…

Generální ředitel bojoval proti
kalamitě
V době, kdy sníh pohltil ulice hlavního města, a hrozilo, že Pražanům zůstanou
před domy stát přeplněné odpadkové kontejnery před domem, vyrazil vedení
Pražských služeb, a.s. s lopatami do ulic Prahy. Prvotním cílem bylo zvládnout
sněhovou kalamitu a především odstraňovat přívaly sněhu, které často bránila
zaměstnancům Pražských služeb v přístupu ke sběrným nádobám. Mezi nejvíce postižená místa patřila pražská sídliště. Ruku k dílu přiložil i generální ředitel
Patrik Roman. S lopatami pomáhali manažeři Pražských služeb, a.s. vyprostit
hlavně kontejnery, které byly uvězněné v hromadách sněhu. „Potřebovali jsme
si k nim zajistit přístup, aby naši lidé mohli vyvážet odpad v pravidelných intervalech,“ vysvětlil generální ředitel situaci tehdy přítomným novinářům, kteří
se tehdy rovněž zúčastnili zahájení akce Praze 4. Své kolegy Patrik Roman ani
nemusel dlouho přemlouvat, i když za úklid sněhu nedostali žádné prémie.
Složitou situaci popsal tisku i Petr Zvejšek, který řídí svozové týmy Pražských
služeb „Sice nám vyhláška dává možnost odvézt odpad až ve chvíli, kdy bude
sníh odklizený, ale nemůžeme nechat sídliště čtrnáct dní bez odvozu smetí“.
Díky této akce se podařilo uvolnit všech 10 procent kontejnerů v Praze, jejíchž
svoz měl na počátku sněhové kalamity v hlavním městě zpoždění.
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 Mobilní drtič Pražských
služeb
Od 1. 1. 2010 zahájily Pražské
služby, a.s., provoz mobilního
drtícího zařízení. Tzv. Trans-Pack
Flexible působí především v provozovnách na třídění odpadů a je
určen k drcení velkoobjemového
odpadu, zeleně, dřeva, plastů
a elektroodpadu uloženého v kontejnerech v areálech Pražských
služeb. Drtící jednotka dokázala
v rámci zkušebního provozu za 1.
čtvrtletí podrtit 1295 velkoobjemových kontejnerů. Napěchování
1 kontejneru zvládne za 10 minut,
čímž se materiál zhutní o 40-60%.
Nová technologie zefektivní zpracovávání odpadu.

 Bedny na posypový materiál
v novém kabátě
Pražské služby, a.s., v rámci
zefektivnění ruční údržbyy ulic
inovovaly svá mobilní úložná
zařízení na posypový materiál.
Úklidové čety tak již nemusejí čekat na jeho dovoz. Jednalo
se o desítky beden umístěných
v ulicích HMP.
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Teplo a elektřina z Malešic
– aktualni stav projektu
Projekt Kogenerace a DeNOx (metoda redukce NOx z kouřových plynů) v závodě
ZEVO Malešice probíhá dle plánovaného harmonogramu.
Ve druhé polovině měsíce březa přijely v nočních hodinách 2 těžké transporty, které
přivezly „srdce“ celého projektu, parní turbínu a generátor s převodovkou. Nyní
probíhá přesné usazení těchto komponent na cca. 700 tun těžký monolitický železobetonový základ. Další hlavní komponenta, která je již usazená na svém místě je
blokový transformátor.
Montážní práce na ocelové konstrukci a technologii jednotky vzduchové kondenzace se chýlí již ke konci. Tato jednotka je nesporně dominantou celého projektu
a je na první pohled patrná z ulice Průmyslová. Instalují se zde nyní jednotlivé části
přívodního potrubí o průměru 2800 mm. Technologie vstřikování čpavkové vody
(pro čast DeNOx) je již nainstalována na 2 linkách.
Kogenerace probíhá paralelně s provozem ZEVO a tím se zásadně liší od projektů
„na zelené louce“. Generálním dodavatelem stavby je ﬁrma Zauner Anlagenbau
GmbH. Kritickou časti technologických uprav je přechod z provozu na změkčenou
vodu (nyní ji dodává Pražská teplárenská a.s. za obdrženou páru) na kvalitnější
DEMI vodu (označeni kvality napájecí vody). Tuto vodu si budeme sami vyrábět
v nové technologii chemické úpravy vody (CHUV) ionexovou metodou. Zde se
montážní práce dostávají také do své závěrečné fáze. Propojení stávajícího provozu
a nové strojovny turbogenerátoru zajišťuje nově vybudovaný potrubní most.

Další sezóna bioodpadu odstartovaná
Od 1. dubna nabízí Společnost Pražské služby, a. s., občanům hlavního města
opět službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a nově i z domácností.
Sběr bioodpadu jednou z priorit Pražských služeb, a.s., v rámci svozu odpadu
v Praze. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Zkompostovaný bioodpad lze dále používat například do substrátů, na pozemky
a pole, po vysušení s ním lze i topit. Kompost, který vznikl díky sběru bioodpadu v Praze, je využíván v zemědělství a pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
Pravidelný svoz bioodpadu Pražské služby, a.s. provádí 1 x za 14 dní ve vegetačním období, tj. od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku. Pro skladování bioodpadu si mohou Pražané pronajmout nádobu - kompostejner o velikosti 120
nebo 240 litrů. Cena za službu vč. pronájmu kompostejneru činí v letošním
roce 600,- Kč vč. DPH za 120 litrovou nádobu a 960,- Kč vč. DPH za 240 litrovou nádobu. Objednávku lze udělat prostřednictvím elektronického formuláře
na www.psasp.cz/bio, nebo vyplněním a odesláním letáku, který mohou občané v těchto dnech najít ve své poštovní schránce anebo získat na odboru životního prostředí úřadů městských částí Prahy. Bližší informace lze získat v call
centru Pražských služeb, a.s., na tel: 284 091 888.
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Koncem listopadu loňského
roku nabídly Pražské služby, a.s.
svým obchodním partnerům,
přátelům a příznivcům rockové
muziky nezapomenutelný zážitek a to pozváním do O2 Arény
do prostoru Kaskada baru, kde
si mohli vychutnat vystoupení
skupiny Rammstein. Hodnocení akce pod heslem „Možná
dorazí hodný skřítek s nadílkou
dárečků……ale rozhodně dorazí
zlobiví němečtí dárečci s nadílkou, která Vám provětrá vnitřnosti…“ byl výborný a proto lze
očekávat, že Pražské služby,
a.s. své partnery brzy překvapí obdobnými akcemi stejného
charakteru a formátu…
 Akreditace na úpravu
komunálních a obalových
odpadu
Počátkem letošního roku byla
společnost Pražské služby, a.s.
certiﬁkovaná pro úpravu komunálních a obalových odpadu
autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. Získaní
certiﬁkátu znamená pro klienty
pražských služeb záruku kvality
pří efektivním poskytování služeb v oblastí komunálního odpadového hospodářství.

Výsledky nádobového sběru tříděného
odpadu v HMP v roce 2009
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 Pražské služby hlasitě
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Sběr tříděného komunálního odpadu v Hlavním městě Praze je zajištěn především
díky husté síti sběrných nádob. Občané hlavního města mohou k odložení využitelných odpadů využít celkem přes 16.300 ks sběrných nádob, které jsou určeny
ke sběru papíru, bílého a barevného skla, plastů a nápojových kartonů. Nejvíce
sběrných nádob se v Praze používá ke sběru papíru a plastu. V obou případech je
ve městě rozmístěno okolo 4.600 ks sběrných nádob.
Jak dokresluje předmětný obrázek s názvem Tříděný odpad, vývoj váhového množství nádobového sběru tříděného odpadu v HMP má od roku 2002 stále vzestupnou tendenci. Společnost Pražské služby, a.s. ( jako tzv. operátor systému) zajistila
v roce 2009 odvoz celkem u 53.417,86 t využitelných komunálních odpadů. Z výše
uvedeného vyplývá, že v průměru každý obyvatel metropole v roce 2009 vytřídil:
23,21 kg papíru, 9,58 kg barevného skla, 1,82 kg bílého skla, 8,81 kg plastu a 0,65 kg
nápojových kartonů. Každý, průměrně třídící občan si tak v roce 2009 mohl snížit
váhové množství odpadu ve své popelnici až o 17,8 %.
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