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Vážení obchodní přátelé,
do společnosti Pražské služby, a. s.,
na pozici ředitele ZEVO (Zařízení
na energetické využití odpadů)
jsem nastoupil před 4 roky.
Po ukončení studia chemického inženýrství na Univerzitě Friedricha
Alexandra (Bavorsko) a následném postgraduálním doktorském
studiu jsem prošel několika pracovními pozicemi, z nichž většina
se zabývala problematikou odpadů a využitím environmentálních
technologií. Nejvíce zkušeností pro
současnou funkci jsem čerpal během mého působení v letech 19942002 jako projektový manažer u
společnosti TAN GmbH, která byla
pověřena výstavbou nové spalovny
pro město Norimberk, a od roku
2003 až do mého nástupu do Pražských služeb během své činnosti
jako technický poradce v oblasti
energetiky a technologií pro ochranu životního prostředí.
Každá technologie má svůj život,
stejně tak i ta naše, a jak jistě víte,
od roku 2008 u nás probíhá doposud nejrozsáhlejší investiční projekt
– projekt Kogenerace. Je mi potěšením oznámit vám, našim zákazníkům, že jsme se nyní po dvouapůlletém projektování a výstavbě dostali
do fáze zkušebního provozu a zahájili jsme testy turbogenerátoru.
Tím projekt Kogenerace ještě nekončí, avšak dosáhli jsme jako
společnost významného mezníku
na cestě k dokonalejšímu nakládání s odpady – pro naše zákazníky
a pro čistější ovzduší v Praze.
Dr. Ing. Aleš Bláha
ředitel závodu 14 - ZEVO

Kogenerace a DeNOx v ZEVO Malešice
Po několikaletém plánování, celé řadě změn a optimalizací koncepčního řešení kogenerační jednotky v ZEVO byla v únoru 2008 podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení, rakouskou ﬁrmou Zauner Anlagenbau GmbH jako
generálním dodavatelem kogenerační jednotky.
Po zpracování projektové a prováděcí dokumentace a udělení stavebního povolení v lednu 2009 byla v dubnu téhož roku za účasti primátora HMP Pavla
Béma zahájena výstavba. Po 15 měsících od zahájení výstavby byly spuštěny
první testy zkušebního provozu. Dodávku prvních megawatthodin elektřiny
do veřejné sítě jsme uskutečnili začátkem srpna a od té doby proběhla řada
výkonnostních a provozních testů turbogenerátoru. Postupně
je na jednotlivých linkách uváděna do provozu i rekuperace
(znovuzískávání) tepla ze spalin a selektivní katalytická redukce
oxidů dusíku (SCR DeNOx), která koncepčně a technologicky
navazuje na katalyzátory na redukci dioxinů a furanů ve spalinách (SCR DeDiox) zprovozněné před třemi lety. Stejně jako
snižování emisí dioxinů a furanů, tak i selektivní katalytická redukce oxidů dusíku patří spolu se zvyšováním účinnosti procesu k nejvýznamnějším strategickým záměrům našeho závodu.
Nyní nás čeká poměrně složitá cesta vzájemné optimalizace
všech nových komponent kogenerační jednotky a jejich sladění
se stávající technologií tak, aby byl budoucí provoz ZEVO co
nejspolehlivější, nejekonomičtější a nejekologičtější.
Předpokládáme, že návratnost investice by neměla přesáhnout
8 až 9 let a že by se emise oxidů dusíku měly snížit na hodnoty
pod 70 mg/Nm³, tedy výrazně pod polovinu platných emisních
limitů. Naše zařízení se tak po technologické stránce a dosahování emisí zařadí mezi špičková evropská zařízení svého druhu.
Při uvedeném snížení emisí oxidů dusíku budeme způsobem
šetrným k životnímu prostředí dodávat teplo a elektřinu vyrobené z odpadu téměř 20 tisícům pražských domácností.
Základní parametry kogenerace:
kondenzační odběrová turbína s maximálním elektrickým výkonem 17,6 MW
výměníková stanice s maximálním tepelným výkonem 35 MW
roční dodávky elektřiny do sítě cca 70 000 MWh
roční dodávka tepla do sítě CZT cca 850 000 GJ
rekuperace 10 MW tepla ze spalin s následným využitím
v technologickém procesu
rekonstrukce parovodu a výstavba horkovodu o délce téměř 0,5 km
plné využití projektované kapacity ZEVO 310 000 tun TKO ročně
investiční náklady 1,1 miliardy Kč
Kogenerace a DeNOx v ZEVO Malešice ve fotograﬁích

Nová kampaň Pražských služeb
1. září zahájily Pražské služby, a. s., kampaň zaměřenou na boj
s nepořádkem v okolí „popelnic“. Cílem je informovat Pražany,
jak správně zacházet s odpadem, kam se obrátit v případě přeplněných kontejnerů či nepořádku kolem nich. Upozorňuje se
v ní také na nejčastější omyly obyvatel Prahy v této oblasti. Součástí akce je i speciální nabídka pro majitele domů.
Pražané jsou informováni prostřednictvím tisku, rádia, letáků
a dalších doprovodných aktivit, ale také přímo na popelnicích
na směsný odpad – ve formě samolepek.
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Pohled shora – příprava pro
instalaci vrtulových listů
vzduchového kondenzátoru

Celkový pohled na ZEVO.
Vlevo je vidět vzduchový
kondenzátor

Srdce projektu – kondenzační
turbína Siemens 17,6 MWel
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Pražské služby
v záři reflektorů:
 KONCERT KISS – BOHATÉ
ROCKOVÉ HODY S NÁŠUPEM
Jsme přesvědčeni, že našim klientům
jsme v květnu naservírovali opravdu
neopakovatelný rockový zážitek v podobě koncertu skupiny KISS. Naše
oblíbené místo – Kaskáda bar – hostilo velké množství našich partnerů,
klientů a přátel, kteří měli možnost se
namaskovat po vzoru legendárních
KISS. A mnozí z nás toho s velkou
chutí využili.

Pražské služby na Pražském okruhu
Až po 20. září pojedete po nově otevřené části Pražského okruhu, možná vás ani
nenapadne, že i zde se můžete setkat s jednou z hlavních činností společnosti
Pražské služby, a. s. Na základě vítězství ve výběrových řízeních společnost Pražské
služby, a. s., zajistila pro dodavatele staveb jednotlivých částí okruhu (SOKR 512,
SOKR 513, SOKR 514) vodorovné dopravní značení na úseku od dálnice D1 až ke
Slivenci, kde jeho součástí je také mostní estakáda přes údolí řeky Berounky i vysoký
most přes Lochkovské údolí. V odobí od června do září jsme zrealizovali vodorovné
značení na úseku dlouhém 23 km, což by vytvořilo souvislou čáru dlouhou 130 km,
tj. vzdálenost z Prahy do Jihlavy. O kvalitě námi poskytovaných služeb se tak můžete
dostatečně přesvědčit na vlastní oči.

 JOYRIDE 2010
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Pražské služby
ve zkratce:
 NOVÝ PRODUKT PRAŽSKÝCH
SLUŽEB PRO PODNIKATELE
Společnost Pražské služby, a. s.,
spustila projekt svozu a využití
bioodpadu z pražských květinářství
a zahradnictví. V rámci rozšiřování
nabídky portfolia služeb pro malé
a střední podnikatele jsme připravili projekt celoročního svozu a využití bioodpadu. Akce v kombinaci
dodání letáku a následného telefonického dotazování proběhne v září
a říjnu 2010.

 „ ELEKTROŠROT PŘIJDE VHOD“

I v letošním roce byla společnost
Pražské služby, a. s., partnerem sportovně hudebního festivalu JoyRide
2010, který se konal 3. září na Císařské louce a 4. září v A-parku Ledárny v Ledařské ulici. Diváci mohli
shlédnout nezapomenutelnou show
českých i zahraničních hvězd sportů
jako je FMX – freestyle motocross, biketrial, freestyle BMX, inline scooter,
freestyle jet ski – vodní skútry, wakeboarding a dalších.

 PRAGUE FASHION WEEKEND

Rozšíření počtu podzemních
kontejnerů na území hl. města Prahy
Společnost Pražské služby, a. s. získala kontrakt na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území čtyř městských částí. Investory těchto staveb jsou Městské části Praha 1, Praha 3, Praha 5 a Praha 6, které tak usilují
o zvelebení veřejných prostranství využitím nových technologií v odpadovém
hospodářství. V roce 2010 jsme vybudovali a uvedli do provozu dalších deset
podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které jsou kromě vhazovacího otvoru umístěny pod zemí. Nově tak občané hlavního města mohou používat ke
třídění papíru, skla a plastů podzemní kontejnery v ulicích Ostrovní a Valentinská (Praha 1), Jeseniova, Žižkovo náměstí, Pod lipami (Praha 3), Náměstí
14. října (Praha 5), Národní obrany, Dejvická, Čínská a V Středu (Praha 6).
Síť podzemních kontejnerů na tříděný odpad má tak v Praze již 19 stanovišť.
Vzhledem k tomu, že podzemní kontejnery jsou nejen estetické, mají velkou
objemovou kapacitou a jsou tak moderním řešením odpadového hospodářství v komunální oblasti, předpokládáme, že i v dalším období dojde k rozšíření
jejich počtu na území hlavního města.

Jak jsme vás informovali v minulém
čísle, společnost Pražské služby, a. s.,
uskutečnila ve dnech od 1. 4. do
15. 6. 2010 projekt zaměřený na
třídění elektroodpadů v mateřských
školkách. Z celkem 21 přihlášených
mateřských škol se vítězem stala MŠ
Chaberáček z Dolních Chaber, která sesbírala 2360 kg. Gratulujeme.

 Víte, že Pražské služby mají
nový symbol pro bioodpad?

Ve dnech 4. - 5. 9. 2010 se v Pařížské ulici uskutečnil Prague Fashion
Weekend, jehož hlavním cílem bylo
vytvořit originální fashion arénu na
otevřené scéně. Na jednom z nejdelších mol ve střední Evropě (80 metrů) se prezentovaly nejlepší kolekce
z dílen tuzemských módních návrhářů a luxusních značkových butiků sídlících v Pařížské ulici a okolí.
Partnerem byla i společnost Pražské
služby, a. s., která zajišťovala dopravní značení a úklidové služby.
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