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„Rok 2010 byl na změny, nové události a významné skutečnosti
velmi bohatý. Republika prošla parlamentními i komunálními volbami, naše společnost
obhájila klíčovou zakázku pro hl. m. Praha
na zajištění letní a zimní údržby komunikací,
v rekordním čase jsme
dostavěli kogenerační jednotku na ZEVO
Malešice, obhájili jsme
některé velmi důležité
zakázky a získali nové,
významné,“ říká generální ředitel Pražských
služeb, JUDr. Patrik Roman a dodává: „Směle
mohu říci, že všechny
důležité cíle, které jsme si vytyčili, byly dosaženy
a navzdory ještě dopadající hospodářské krizi,
jsme dosáhli historicky nejlepšího hospodářského výsledku v dějinách společnosti.“
Pane řediteli, pojďme tedy rok 2010 probrat podrobněji?
Rád bych se ještě vrátil ke zmiňované úspěšné obhajobě stěžejní zakázky na údržbu komunikací v hl. m.
Praze na dalších 8 let v celkovém ﬁnančním objemu
cca 9 mld. Kč. Tato zakázka je oproti té stávající objemnější, zahrnuje letní a zimní údržbu komunikací
na celém území hl. m. Prahy a umožňuje nám významně zefektivnit využití lidských zdrojů a mechanizačních
prostředků. Určitě další významnou událostí roku
2010 bylo spuštění kogenerační jednotky na ZEVO
Malešice. Nyní tedy můžeme s hrdostí říci, že z odpadu vyrábíme nejen tepelnou energii, ale i elektrickou.
Součástí kogenerace je také zařízení De-NOx, které
snížilo emise oxidu dusíku o více než 50 % pod zákonem stanovený limit. Také výstavba horkovodu, který
byl nezbytný k tomu, abychom mohli vyvést maximum
tepelného výkonu je hotová. Za zmínku jistě stojí obhajoba zakázky „nakládání s odpady“ pro společnost
Letiště Praha. Uspěli jsme i ve velké soutěži na insta-
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laci podzemních kontejnerů na městské části Praha 3,
kde budeme instalovat celkem 50 stanovišť podzemních kontejnerů a obdobně jsme si vedli i v dalších
projektech instalací podzemních kontejnerů na jiných
městských částech jako např. Praha 1, 5 a 6. Pozornost
zaslouží stále se rozvíjející projekt nakládání s bioodpadem v hl. m. Praze, který jsme od června tohoto
roku rozšířili na celé území Prahy a pokud v roce 2007
využívalo tuto službu pouhých 1700 občanů nyní je
to přes 5500. Dařilo se nám obhájit také naše tradiční
pozice provozovatelů sítě sběrných dvorů v hl.m. Praze. Obchodní team byl úspěšný i v získávání klientely
ze živnostenského sektoru a tak jsme naše portfolio
klientů opět rozšířili o desítky významných zákazníků.
S potěšením mohu také konstatovat, že od dubna tohoto roku můžeme pracovat v nově zrekonstruované
administrativní budově, která nás důstojně nejen reprezentuje, ale vytváří nám i příjemné pracovní prostředí, místo k odpočinku, načerpání sil a společně
s parkovými úpravami tvoří vizuálně i prakticky velmi
příjemný celek. Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří se na těchto náročných a klíčových projektech
pro naši společnost podíleli.
Co čeká Pražské služby v roce 2011?
Podobně jako v roce 2010, také v roce 2011 nás čeká velmi nesnadný úkol. Musíme se opět velmi dobře připravit
a obhájit další klíčovou zakázku pro hlavní město Praha
na zajištění komplexního nakládání s odpady na území
hl. m. Prahy. Samozřejmě i v roce 2011 je naším cílem
získávat nové, zajímavé zakázky a úspěšně obhajovat
některé stávající. Dále bychom rádi pokračovali v projektu svozu bioodpadu. Také budeme pokračovat v ekologickém projektu postupné obměny stávajících vozidel
s naftovým pohonem pro svoz odpadu a vozidel pro samosběrné zametání za vozidla na zemní plyn, u nichž je
minimalizován negativní vliv na kvalitu ovzduší. A samozřejmě máme mnoho dalších plánů a vizí.
Co byste popřál zaměstnancům PS?
Především, aby si během svátků odpočinuli, nabrali nové
síly, věnovali se rodině a přátelům. Tedy klasické šťastné
a veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2011. A jako každý
rok bych rád Všem poděkoval za jejich obětavou, mnohdy těžkou práci v často nelehkých podmínkách.
S úctou
Patrik Roman
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A KCE 2010

Pražské služby, a. s., počátkem října 2010 slavnostně zahájily provoz turbogenerátoru kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití
odpadu – ZEVO Malešice, která umožní vyrábět
z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou. Pražany tak jejich odpad bude nejen hřát,
ale také jim svítit, a to ve 20 000 domácnostech.
Turbínu, která je srdcem jednotky, realizátoři poeticky pojmenovali Lilith – jménem symbolizujícím
prvotnost, touhu, nezávislost, vzdor a krásu.

Generální ředitel rozkrojil slavnostní dort

„Využití energie z odpadů za současné minimalizace
ekologických dopadů na životní prostřed byl jednoznačně náš cíl a naše investice v řádech stovek milionů
korun do nových projektů, technologií a techniky jsou
toho jednoznačným důkazem. Spuštěním kogenerační jednotky se ZEVO Malešice zařadilo mezi špičková
evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití
energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu,“ řekl generální ředitel Pražských služeb
Patrik Roman.
Kogenerační jednotka je technologie, díky níž budeme
moci v procesu energetického využití odpadů z vypro-

dukované páry vyrábět teplo a současně i elektrickou
energii. Budeme moci využít kapacitu ZEVO na 100 %
(max. kapacita 310 000 tun odpadu za rok), a tím pádem budeme schopni zpracovat veškerý komunální
odpad vyprodukovaný v Praze. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii,
v níž pára nejprve projde turbínou, která z ní vyrobí
elektrickou energii, a pára pak ještě poslouží k ohřevu
teplé užitkové vody. „Turbínu si ZEVO toužebně přálo
od spuštění malešické spalovny v roce 1998. Hlavním
důvodem byla nezávislost spalovny na sezónní poptávce po tepelné energii. Cesta k realizaci kogenerace
v ZEVO byla trnitá, ale konečně jsme se dočkali i turbíny, které jsme dali jméno Lilith. Podle sumerské a mezopotámské mytologie je Lilith zmiňována již v 5. tisíciletí př. n. l., tedy před biblickou Evou. Při výběru jména
byl kladen důraz na symboliku, jedná se o vůbec první
turbogenerátor provozovaný naší společností a pro
každého strojaře je turbína tím nejkrásnějším soustrojím,“ řekl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Hosté se velmi zajímali o technologii

Součástí zahájení byl i hudební program

Lilith zažila velkou oslavu
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6. GRAND PRIX PS
ANEB SKORO ĎÁBELSKÁ JÍZDA

PRAVIDELNÉ KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ KLIENTŮ
A PARTNERŮ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY
V KART CENTRU RADOTÍN 22. ŘÍJNA 2010.

< závody konečně začaly V v casinu se točily pekelné
prachy y bodypainting nečekaně vyhráli muži sprejující
muže W manželé Kobylkovi vyhráli kategorii nejrychlejší
žena i absolutní vítěz

y nasazení pa– resp. rohů nebylo samozřejmě podmínkou účasti na 6. GP
W zájem o závody byl velký/i díky ďábelským hosteskám
> nechyběl welcome drink ve stylu PS

y vrátily se legendy rocku s Tomášem Kolingerem
W nechyběla dražba o pohádkové ceny
> kapela Legendy se vrací hrála také ve standardní sestavě
x a všichni se všemi tancovali
< Leoš Mareš jako moderátor byl po
čertech vtipný
y obchodní ředitel byl ďábelsky ohozený
W generální ředitel byl velmi společenský a také závodil
W byli tu všichni, co v oboru něco znamenají, dokonce i ze zahraničí
> kouzly nás bavil kouzelník
> a jídlo bylo samá paprička

V v Kart centru bylo najednou plno ďáblů a ďáblic
y generální ředitel PS měl půlnoční přípitek s apelem
„Bavte se, bavte se, bavte se“
< B52 lítaly proklatě nízko
Na shledanou na příštím Grand Prix Pražských služeb
v roce 2011 se šťastným pořadovým číslem 7.
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BIOODPAD 2010

AKCE PRO PARTNERY

BIO JE BIOODPAD – MODERNÍ KOMODITA V ODPADOVÉM
ÚSPĚŠNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Separace bioodpadu patří mezi moderní trendy současného pohledu
na nakládání s odpady.
Dá se říct, že již velká část obyvatel
Prahy chápe bioodpad jako další druh tříděného odpadu a vedle
papíru, plastu či skla je ochotna jej
také separovat.
Jen v letošním roce jsme zaznamenali meziroční nárůst o více než
1500 nových klientů a celkový počet
našich zákazníků na svoz bioodpadu se již vyšplhal na 5350 spokojených uživatelů. Jedná se většinou
o klienty, kteří mají vlastní zahradu,
a tudíž velkou část jejich odpadu
tvoří právě bioodpad. Proto i v příštím roce budeme směřovat naši pozornost na tyto zákazníky a věřím,
že toto číslo ještě poroste.
Dalšími původci bioodpadu, které
jsme v letošním roce oslovili, byla
květinářství a zahradnictví na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu,
že je námi nabízená služba zaujala,
budeme i s nimi v příštím roce prohlubovat naši spolupráci.
V letošním roce jsme také realizovali
pilotní projekt „Bioodpad z domác-

ností“, kde jsme i obyvatelům sídlišť
nabídli možnost separovat bioodpad a zároveň tím zjistili, zda mají
o tuto službu zájem. Projekt byl zahájen v polovině května informační
kampaní, kdy formou letáků do domácností a plakátů na domovních
dveřích byli obyvatelé vytipovaných
domů seznámeni s možností třídění
bioodpadu. Následovalo přistavení kompostejnerů a monitorování
kvality i kvantity separovaného bioodpadu. Svoz probíhal 1 x týdně
a již v průběhu tohoto projektu byla
na mnohých místech vidět snaha občanů o skutečně dobré třídění bioodpadu. Samozřejmě se našli i takoví,
kteří do kompostejnerů házeli i igelitové tašky a další směsný odpad.

PRAŽSKÉ SLUŽBY – PARTNER PREMIÉRY ČESKÉHO FILMU
ROMÁN PRO MUŽE

Výsledky v současné době analyzujeme, ale již nyní lze konstatovat, že
lidé tuto službu hodnotili poměrně
pozitivně a množství bioodpadu narůstalo.
Toto se odráží i na skutečnosti, že
v současné době již máme celou
řadu klientů právě z řad bytových
družstev, společenství vlastníků
atd., kteří mají zájem o služby svozu bioodpadu a do kompostejnerů
pak dávají jak odpad z domácností, tak z okolí svých domů. A to je
v podstatě ideální kombinace, jak
z hlediska složení bioodpadu, tak
z hlediska navrácení biologicky rozložitelné složky zpět do přírody.

z pražských domácností
patří do kompostejnerů
Pražských služeb

TŘÍDIT BIOOODPAD
JE EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ ROZHODNUTÍ
DNUTÍ

PS 2. MÍSTO E.ON ENERGY GLOBE AWARD 2010

Naše společnost se ve své dlouhodobé strategii, mimo jiné, přihlásila
též k nadstandardnímu ekologickému chování a tedy k obměně
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Slavnostní premiéra ﬁlmu se konala
22. 9. 2010 v Palace Cinemas Slovanský dům. Premiéra pouze pro
Pražské služby se konala o týden
později za účasti Michala Viewegha,
autora knihy i scénáře, a režiséra ﬁlmu Tomáše Bařiny.

Ing. Irena Lapešová

BIOODPAD

a rozšíření ekologicky šetrného vozového parku s akcentem na využití vozidel s pohonem na stlačený
zemní plyn /CNG/.
V rámci této strategie jsme vypracovali projekt „EKO inovace, formou
plynoﬁkace vozového parku společnosti Pražské služby, a. s.“. S tímto
projektem se naše společnost letos
zúčastnila prestižní soutěže E.ON.
Energy Globe Award ČR. Autorem
a předkladatelem tohoto projektu je
František Sedláček, vedoucí mana-

FILM

žer vnitřního auditu a compliance.
V konkurenci 276 přihlášených projektů se projekt Pražských služeb
umístil mezi prvními třemi nejlépe
hodnocenými projekty. Je to velký
úspěch a další důkaz, že naše společnost dělá maximum pro ochranu
životního prostředí a že námi vykonávané činnosti jsou na vysoké profesionální úrovni. Za toto patří dík
všem našim zaměstnancům.
František Sedláček
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Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna
a Anety, kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější
pouto, než bývá obvyklé, i přes
odlišné povahové vlastnosti. Cyril
je cynický bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým
vkusem, který mu velí vždycky
sáhnout po tom nejdražším. Aneta má výrazně vyvinutý smysl pro
spravedlnost a citlivou duši, která
čím dál víc okorává vlivem neu-

REVOGUE
PRAŽSKÉ
SLUŽBY
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spokojivých partnerských vztahů.
A Bruno je typický „obyčejný člověk“, jenž z nalinkovaných kolejí
práce – rodina občas odbočuje jen
k neškodným erotickým fantaziím
na internetu. Bruno také trpí nevyléčitelnou nemocí, která se stane
katalyzátorem nápadu uspořádat
velkolepou sourozeneckou jízdu
do Tater, do nejlepšího hotelu,
s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutkou jménem Tali,
která má Brunovi splnit všechna

Ve čtvrtek 25. 11. 2010 se v Laterně Magice na Nové scéně
Národního divadla konala mimořádná společenská událost
u příležitosti módní přehlídky návrhářky Zuzany Kubíčkové – REVOGUE Pražské služby. Kolekce
jedinečných modelů prezentující
krásu a užitnou hodnotu ma-
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jeho poslední přání. Jenže plán
na nezapomenutelnou dovolenou
výrazně naruší tragikomické střety
mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové a názorové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc vyrazí nevyzpytatelný „majitel“ krásné
Tali, který už tak napjatou situaci
ještě zahustí.
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav
Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa
Pauhofová, Jan Budař

teriálů, se kterými se střetáváme
v každodenním životě, byla stvořena z materiálů jako je plast, papír
a sklo. Tedy materiálů, které díky
vašemu přičinění končí v nádobách
na separovaný odpad. Modely byly
použity i pro první, zcela originální
kalendář společnosti Pražské služby
REVOGUE 2011.

MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA
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AKCE PRO ZAMĚSTNANCE

JAK JSME PRAŽSKÉ SLUŽBY PORAZILY FOTBALOVÝ TÝM CELEBRIT
SE BAVILI
Minimálně ve fotbale se nemohou
české celebrity Pražským službám
rovnat. Zástupci naší ﬁrmy dokonale naplnili vzkaz, který měli natištěný na oranžových tričkách už před
zápasem, „Nandejme to celebritám
ve fotbale!“ To se podařilo. V týmu
bylo i pět krásných dam a s nimi
v sestavě vyhrály Pražské služby
7:4. Po utkání se pro zpestření tradičně kopaly penalty.
Zápas se pod dohledem rozhodčí Pavlíny Jirků odehrál 2. října
na Strahově na perfektně připraveném trávníku.
V sestavě soupeře se pod vedením
kapitána Fr. Ringo Čecha představili
Roman Skamene, Lešek Semelka, Pavel Poulíček, Václav Tittelbach, Martin Tankwey nebo Zdeněk Srstka.
Počasí i atmosféra vyšly perfektně
a všichni si akci pochvalovali.
Mgr. Michal Šimlinger
vedoucí provozovny

ŽLUTÉ LÁZNĚ 2010

Jako každý rok připravilo vedení
společnosti pro své zaměstance jako
poděkování za dobrou práci zábavné odpoledne v areálu Žlutých lázní.

Počasí nám přálo, dobrá nálada, jídlo
a pití společně s bohatým kulturním
programem, ve kterém vystoupily takové hvězdy jako je Kamil Střihavka

a Dalibor Janda, a závěrečný ohňostroj bezesporu napomohly k příjemně strávenému odpoledni pro všechny přítomné. Těšíme se na příští rok.
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