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Při příležitosti svátku Den Země
otevřela společnost Pražské služby, a.s. opět své brány stovkám
návštěvníků a vlastních zaměstnanců, kteří se nechali v sobotu 24. dubna zlákat k návštěvě
velice zajímavým programem
plným zábavy a technických zajímavostí.

Program byl připraven pro všechny
zájemce v areálu Pražských služeb
Pod Šancemi v Praze 9 a v přilehlém sběrném dvoře.
Slavnostního zahájení se ujal známý moderátor a hudebník Petr
Šiška společně s obchodním ředitelem Pražských služeb Tomášem
Kolingerem. Návštěvníci si mohli
prohlédnout nejnovější techniku
z vozového parku naší společnosti
– nechyběly ani vozy na zemní plyn
nebo moderní pouliční vysavače.
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SE SUPERHVĚZDOU…
Nejen děti, ale i jejich rodiče si
mohli vyzkoušet, jak se sedí v popelářském autě nebo v samosběrném
voze, který čistí chodníky a silnice
hlavního města. Na nejmenší návštěvníky čekala celá řada překvapení. V takzvaném Disney parku
byl pro děti připraven nejen skákací
hrad, ale také kreslení a jiné zkoušky
dovednosti. Další atrakcí byla trampolína, malování na obličej a různé
zábavné soutěže. Zkrátka, každý si
přišel na své, malí i velcí. A kdo ještě
neměl dost, mohl si pod vedením
experta Pražských služeb prohlédnout sběrný dvůr a nahlédnout tak
do recyklačního procesu starých televizorů a počítačů. Zájemci mohli
též využít možnosti navštívit jednu
z našich třídicích linek papíru, kam
putuje papír, který Pražané vytřídí
a dávají do modrých kontejnerů.
Pro příznivce hudební zábavy měly
Pražské služby připravený pestrý
program. Vedle skupin Maxim Turbulenc, Legendy se vrací a mnoha
dalších byl hvězdou, „superstar“ odpoledne především Martin Chodúr,

který ještě před vystoupením trpělivě svým malým a velkým fanouškům rozdával autogramy a nechával se s nimi fotit. Jaká by to však
byla zábava s prázdným žaludkem?

Ale i na to jsme mysleli a byli Pod
Šancemi připraveni, návštěvníci
si mohli celý den vybírat z bohaté
nabídky studeného a teplého občerstvení.

Fotograﬁe na straně 3
Dechberoucí umění
s horským kolem 
Maxim Turbulenc a maskoti
PS roztančili návštěvníky

Fotograﬁe na straně 2
Budoucí šoféři PS už teď
trénují 
Superstar byla zlatým
hřebem Dne otevřených
dveří 
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NAVŠTÍVILI JSME…
KOMPOSTÁRNU V ÚHOLIČKÁCH

NÁVŠTĚVA
A
MÉDIÍ

Novináři sledovali proces zpracování bioodpadu

V současnosti jsou na území
Prahy či v jejím blízkém okolí
v provozu tři kompostárny biologického odpadu. Jedná se
o kompostárny v Úholičkách,
Modleticích a Malešicích.
Všechny provozuje zahradnická
ﬁrma JENA se sídlem v Praze 7.
Ta vznikla v r. 1991 a své první aktivity se zpracováním biologického odpadu uskutečnila v r. 1992.
Kompostování je proces využívání
biologického odpadu, při kterém
se za řízených aerobních podmínek
a činnosti mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad
na kompost. Kompostování probíhá
v několika fázích s použitím speciálních mechanizačních prostředků:
drcení biologického odpadu, překopávání kompostu a prosévání.
Jako první byla v provozu kompostárna v Úholičkách, která se
nachází v blízkosti obce Velké Přílepy. Většina odpadu (cca 90 %)
pochází z údržby zeleně, zbytek
tvoří zelenina z velkoskladů a malá
část biologického odpadu pochází z domácností. Kompostovací
plocha činí cca 4 tis. m2. Ačkoli je
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kompostárna vodohospodářsky zajištěna proti úniku vyluhované vody,
je tento problém stále aktuální. Odpad je svážen kontinuálně, přičemž
je kompostárna vybavena mostní
vahou u vjezdu, která slouží k přesné evidenci množství uloženého
bioodpadu. Množství biologického
odpadu sváženého do kompostárny rok od roku roste, zatímco v roce
2004 bylo v Úholičkách uloženo
3700 t bioodpadu, v r. 2005 to bylo
již 5000 t. Kapacita kompostárny je
8 tis. tun.
Bioodpad se zpracovává v kompostárně v Úholičkách – vyrábí se
z něj kvalitní kompost a substráty
pro zahradnictví. „Zpracování není
průběžné, ale probíhá dávkově.
Přivezený odpad se nadrtí v drtičce
a pak se uloží na velkou
hromadu, tzv. zakládku. Po dobu tří měsíců
se neustále překopává speciálním strojem,
který ze zakládky uvolňuje vzduch,“ vysvětlil
Jan Švejkovský ze zpracovatelské ﬁrmy Jena.
Odvzdušňování je prý
důležité proto, aby se

kompost nevznítil, neboť uvnitř
zakládky je teplota kolem 70 °C.
Po třech měsících je kompost hotový a míchají se z něj substráty všeho druhu. Využívají se v sadovnictvích, zahradnictvích a okrasných
školkách. Jena prodává například
i kůru a drenáže, které pocházejí
z bioodpadu. „Namíchat si kompost svépomocí není zas úplně
lehké,“ podotkl Jan Švejkovský,
jednatel společnosti Jena, a dodal: „Například jednorázově velké
množství trávy může jinak dobrý
kompost přesytit. Právě proto ho
tady mícháme a zaručíme tím rovnováhu složení.“
Nadsýtná část, tedy kompost s převážně dřevitými zbytky, se dá využít
i energeticky. Zhruba 10 % kompostu se proto vozí do tepláren.
Heslem Jeny je ale prý hlavně „vracet kompost tam, odkud přišel“,
tedy zpět do zahrad. Kompostárna
v Úholičkách vyrábí certiﬁkovaný
kompost, který je schválen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Nevyužívají tedy
všechen odpad, který se sem dostane, ale jen to, co se dá správně využít. „Metodiku jsme se učili hlavně
od Rakušanů, Němců a Holanďanů.
Nizozemci jsou v tomto nejlepší a zpracovávají veškerý odpad,“
uvedl Jan Švejkovský. A nestěžují si
okolní obce na zápach? „Pokud zakládku dobře založíte a ona nekvasí,
pak nezapáchá. Stížnosti nemáme
žádné,“ řekl Švejkovský.
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BIOODPAD 2010

BIOODPAD

BIOODPAD JDE DO DALŠÍ SEZÓNY
Od 1. dubna nabízí společnost
Pražské služby, a.s. občanům
hlavního města opět službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad,
údržby zeleně a z domácností.
Jedním z cílů programového prohlášení hlavního města Prahy je
dále pokračovat v osvětě týkající se
třídění odpadů a posilování ekologického chování občanů. Každoroční nárůst vytříděného odpadu
ukazuje, že zájem o tento způsob
ochrany životního prostředí z řad
Pražanů je čím dál tím vyšší, a proto Magistrát hlavního města Prahy
a Pražské služby, a.s. nejen rozšiřují

možnosti, jak a kde vytříděné odpady odevzdávat, ale rovněž i druhy
odpadů, které lze třídit. Proto se stal
i sběr bioodpadu ze zahrad jednou
z priorit Pražských služeb, a.s.
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. Za bioodpad,
který se odkládá do kompostejne-

TŘÍDIT BIOODPAD
JE EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ ROZHODNUTÍ

Společnost Pražské služby, a.s., zahájila pilotní projekt „Bioodpad z domácností“
v součinnosti s projektem „Čistá Praha 4“.
KDE?

JAK TŘÍDIT?

Právě u vašeho domu vedle nádob na směsný
komunální odpad bude umístěn kompostejner
na tříděný bioodpad z vaší domácnosti.
Svoz bude prováděn 1x týdně.

Bioodpad shromažďujte odděleně od ostatního
odpadu. Ze všech nádob či sáčků (kromě
kompostovatelných) je nutné bioodpad
do kompostejneru vysypat.

CO JE TO KOMPOSTEJNER?

Kompostovatelný sáček
musí být označen symbolem:

Kompostejner je hnědá nádoba s nápisem
BIOODPAD.
CO PATŘÍ DO BIOODPADU?

Zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky rostlin a trávy, hlína z květináčů.
CO NEPATŘÍ DO BIOODPADU?

JAK LZE KOMPOSTOVATELNÝ SÁČEK ZÍSKAT?

Seznam prodejců na www.psas.cz/bio
CENA ZA SVOZ BIOODPADU

Zdarma v rámci pilotního projektu
„Bioodpad z domácností“.

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny.

BIOODPAD z pražských domácností
patří do kompostejnerů
Pražských služeb

ru, lze považovat posekanou trávu,
spadané ovoce, řezanku a větvičky
z ořezu keřů, plevele, pokojové rostliny, listí, odpady z ovoce a zeleniny,
skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky. Naopak zbytky jídel, tzv.
gastroodpad, jako jsou jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další
biologicky nerozložitelné odpady
do kompostejneru nepatří.
Od května zahájily Pražské služby,
a.s. ve spolupráci s městskou částí
Praha 4 a 15 pilotní projekt nazvaný
„BIOODPAD z domácností“. Tento
projekt je zaměřen na svoz a využití
vytříděného bioodpadu z pražských
domácností ve vybraných lokalitách
v městské části Praha 4 a 15. Samotnému spuštění projektu „BIOODPAD z domácností“ bude předcházet informační kampaň. Cílem
této kampaně bude vysvětlit občanům, co vlastně do bioodpadu patří
a naopak nepatří a kde naleznou
kompostejner. Každá domácnost,
která bude zahrnuta do tohoto pilotního projektu, obdrží do poštovní schránky přehledně zpracované
informace o separaci bioodpadu.
Na dveřích dotčených domů bude
také umístěn plakát s těmito informacemi. Dále městské části Prahy 4
a 15 ve spolupráci s Pražskými službami, a.s. budou pořádat setkání
s občany, kde jim poskytnou veškeré potřebné informace.
BIOO
ODPAD z pražskkých zahrad
pa
atří do kompostejjnerů
Pra
ažskkých
h slu
užeb

www.psas.cz/bio
www.cistapraha4.cz
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TECHNIKA V PS

PŘÍRŮSTEK DO VOZOVÉHO PARKU PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.
Novinkou mezi vozy Pražských
služeb je drticí mobilní zařízení
Trans-Pack Flexible, od výrobce
ﬁrmy Bergmann-ost, který jsme
uvedli v provozovně tříděných
odpadů do provozu k 1. 1. 2010.
Toto mobilní zařízení zakoupily Pražské služby po vynikající
zkušenosti s obdobnou technologií, a sice se stacionárním Roll-Packem, který se využívá již dva
roky ( jedná se principiálně o tutéž technologii s tím rozdílem,
že není mobilní).
Mobilní drticí jednotka je určena
pro drcení velkoobjemového odpadu, zeleně, dřeva a plastů ze sběrných dvorů a elektrodílen, které
jsou uloženy v kontejnerech VOK
13 až 40 m3 v areálech PS, a.s. Vozidlo se pohybuje satelitně po celé
oblasti hl. města, kde postupně
a opakovaně drtí nahromaděný výše
jmenovaný materiál. Navíc vždy
podrtí před výjezdem a po návratu
2x VOK 30 m3, do kterých je překládán velkoobjemový odpad z malých
doúklidových vozidel, nasazovaných
ve dvou směnách z P8, 9, 4 a P1. Čas
potřebný k napěchování jednoho
VOK činí cca 10 minut, materiál se

zhutní a sesedne o 40-60 %, což nám
umožní do dříve plného VOK znovu ukládat odpad a velmi výrazným
způsobem tak ovlivnit efektivitu přepravy velkoobjemových kontejnerů
v naší provozovně 11700. Pro představu uvádíme seznam míst, kde mobilní drtič denně využíváme: SD Pod
Šancemi + el. dílna + chráněná dílna;
SD Zakrytá; SD Uhříněves; SD D.
Měcholupy; SD Puchmajerova; SD
Klikatá; SD Proboštská a ZEVO, kde
vozidlo zároveň také parkuje. Mobilní drticí jednotka dokázala za I. Q
v rámci svého počátečního zkušebního provozu podrtit odpad ve 1295
VOK výše zmíněných komodit.

Zařízení je namontováno na natahovacím rámu pro jednohákové
natahovací zařízení s výškou háku
1570 mm, v normě DIN 30722,
s příčným zadním zamykacím systémem a předními svorníky. Zařízení
sestává z hydraulické jednotky primárně poháněné z hydročerpadla
na převodové skříni podvozku a ramene zakončeného drticím válcem.
Pohyb válce řídí obsluha za pomoci
tlačítek na řídicím pracovišti přes
hydraulickou jednotku a samostatné hydromotory uvnitř válce.
Průměr drticího válce

1150 mm

Hmotnost válce

1800 kg

Vlastní hmotnost stroje

4200 kg

Elektroinstalace

24 V

Jako podvozek jsme vybrali nákladní
vozidlo IVECO Eurocargo ML 150
E 23 s natahovací nástavbou CTS
8045, které již úplně nesplňovalo
nároky náročného kontejnerového
provozu, ale pro nosič mobilního
rolovacího zařízení se plně hodí.
Primární snahou bylo neoslabit ﬂotilu plnohodnotných vozidel M. B.
Axor 1829 a zároveň ušetřit náklady na nákup základního prostředku
pro Trans-Pack Flexible.
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DEN ZEMĚ
DEN ZEMĚ
I LETOS JSME SLAVILI DEN ZEMĚ…
Pražské služby ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města
Prahy a dalšími partnery připravily informační a vzdělávací kampaň pro veřejnost u příležitosti
svátku Dne Země 22. dubna, která proběhla na území 19 městských částí Prahy od 19. dubna
do 15. května a byla zaměřena
zejména na ochranu životního
prostředí, třídění odpadů a jejich
následné využívání.

mo na místě a odpovídali na dotazy.
Zároveň bylo na info stánku Pražských služeb možné uzavřít smlouvu na odvoz bioodpadu ze zahrad.
Akce probíhaly od 10:00 do 18:00
hodin každý den na území jedné
městské části. Občané se mohli seznámit s typy sběrných nádob a svozové techniky, diskutovat o možnostech dalšího využití vytříděného
odpadu jako je papír, sklo, plasty, nápojové kartony. Dozvěděli se, jak lze
správně nakládat s nebezpečnými
Hlavním tématem Pražských služeb odpady, kde je v Praze jaké chráněbylo využití bioodpadu ze zahrad. né území a kde získat bližší informaOdborníci Pražských služeb byli pří- ce o životním prostředí. Nechyběly

ani zajímavé akce a soutěže pro děti
a vzdělávací programy k tématům:
Obaly a odpady a domácí ekologie.
Pro děti pak byly připraveny drobné
pozornosti s tematikou třídění odpadů, hry s odpadovou tematikou,
plakáty a samozřejmě i letáky.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MOTIVAČNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO
PRACOVNÍKA PS V DĚLNICKÉ PROFESI ZA 2. POLOLETÍ 2009

MOTIVAČNÍ
SOUTĚŽ

Příjemné slavnostní odpoledne proběhlo 23. 2. 2010
v hotelu Olympik u příležitosti předávání ocenění pracovníků Pražských služeb, a.s. Celkem bylo vyhlášeno
23 vítězů v kategoriích: řidič, metař, popelář, pracovník
dopravního značení, pracovník stavební údržby komunikací, obslužné profese, manipulační dělník a profesní
pracovník ZEVO.
Dárkové poukázky oceněným předali a vítězům blahopřáli ekonomický ředitel Ing. Somló a personální
ředitel Ing. Votava. Zároveň poděkovali všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení.
POPELÁŘI

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Jaroslav Kopecký

Michal Novák

Oceněné pracovnice a pracovníci PS
ŘIDIČI

OBSLUŽNÉ PROFESE

Zbyněk Barchánek

Jaroslav Vokurka

Oleaksandr Donchenko

Ján Šimek

Pavel Mataščík

Karel Janovský

Václav Hořánek

Zdeněk Ludvík

STAVEBNÍ ÚDRŽBA
KOMUNIKACÍ

Otakar Janda

Božena Linhartová

METAŘI

Filip Janoušek

Václav Mikoláš

Václav Koutný

Ondřej Baláž

MANIPULAČNÍ DĚLNÍCI

Roman Studenka

ZEVO

Josef Silbernágel

Rudolf Markovič

Zdeněk Ledvinka

David Burián

Michael Vais

Alexander Ivanovič
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INFO Z PERSONÁLNÍHO

ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE
dojde k rozšíření výkonů o činnosti tranet.psas.cz/personalni/ablony/
praktického lékaře (s možností re- Forms/AllItems.aspx.
gistrovat se).
Další informace a odpovědi na nejTelefonní číslo pro objednání termínu častější dotazy najdete také na porprohlídek je 602 297 937. Nová cena tále personálního úseku: http://invstupní prohlídky je 380 Kč. Způsob tranet.psas.cz/personalni/default.
aspx. Informace o závodní zdravotúhrady a proplácení se nemění.
ní péči v PS, a.s. najdete v kolektivní
Předpokládáme, že v druhé etapě, tj. Nové formuláře týkající se závodní smlouvě: http://intranet.psas.cz/
od 1. 7. 2010 bude ordinace probí- preventivní péče naleznete na por- personalni/Kolektivn%20smlouva/
hat již každý pracovní den a zároveň tále personálního úseku http://in- KS%202010.pdf.
Nový závodní lékař MUDr. Maryško
bude zabezpečovat v první etapě, tj.
do 30. 6. 2010 závodní preventivní
péči vždy v úterý od 10.00 do 18.00
hod. a ve čtvrtek od 7.30 do 12.00
hod. v ordinaci AB, v 1. patře.
Podle potřeb PS, a.s. může být i v tomto období ordinační doba upravena.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Dne 31. 3. 2010 byla podepsána kolektivní smlouva na období
od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011.
Celé znění kolektivní smlouvy najdete na webu personálního úseku:

http://intranet.psas.cz/personalni/Kolektivn%20smlouva/KS%20
2010.pdf a v DMS.
Tištěná podoba kolektivní smlouvy
je k dispozici od 15. 4. 2010 u ře-

ditelů závodů/úseků a vedoucích
provozoven, na všech odloučených
pracovištích, pracovních nástěnkách apod.

POUKÁZKY FLEXI PASS
Nejvýznamnější změnou pro
zaměstnance je nová forma
čerpání příspěvku ze SF, a to
poukázkami Flexi Pass ve výši
500 Kč na osobu na měsíc.
Zaměstnanci obdrží poukázky v nominální hodnotě 50 Kč
ve výplatním termínu a na výplatním místě oproti podpisu
stejně jako stravenky. Platnost
poukázky je od ledna do prosince roku následujícího (2
roky). Uplatnitelnost poukázek
je po celém území ČR.

1) Co lze za Flexi Passy pořídit...
Poukázky pokrývají téměř všechny oblasti zaměstnaneckých výhod
od kultury a sportu, relaxace, dovolené, zdravotní péče, nákupu léků
a zdravotních pomůcek až po lázeňské programy a očkování.
2) Kde a jak mohu nakupovat
s využitím poukázky Flexi Pass...
Poukázku utratíte za vámi vybranou službu nebo zboží stejným
způsobem jako peníze u smluvních partnerů.
Přehled smluvních partnerů společ-

nosti Sodexo na www.sodexo.cz.
V sekci „Kde uplatnit poukázku“ je
kompletní seznam smluvních partnerů v celé ČR.
Seznamy smluvních partnerů v tištěné podobě budou k dispozici
na všech výplatních místech a v sekretariátech závodů a úseků.
Poukázky lze uplatnit v Praze
a Středočeském kraji ve více než
1850 smluvních provozovnách,
které jsou označeny na dveřích logem poukázky. Seznam smluvních
zařízení se neustále rozšiřuje.
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