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 ENERGO-PRO Czech, s.r.o. 

 Motivy k realizaci projektů 
Společnost ENERGO-PRO Czech, s.r.o. byla založena v roce 2001, ale její podnikání navazuje na 
podnikání majitelů společnosti v oboru malých vodních elektráren již od roku 1993. Společnost provozuje 
jedenáct malých vodních elektráren rozmístěných na území České republiky. V roce 2004 se společnost 
rozhodla pro postupné rekonstrukce a modernizace většiny elektráren, které se nacházely ve špatném 
technickém stavu. Díky rekonstrukcím je možné zabezpečit dlouhodobý chod elektráren a navýšit výrobu 
elektrické energie. V současné době má společnost za sebou tři úspěšné projekty a připravuje další. 

 Průběh realizace 
Harmonogramy obou projektů rekonstrukce malé vodní elektrárny Hradištko a Kostomlátky byly sestaveny 
obdobně jen s krátkým časovým posunem, jelikož elektrárny se nacházejí 5 km od sebe a technologické 
řešení obou elektráren je velmi podobné. Nejprve proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukcí. Po 
jejich výběru byla rekonstrukce zahájena rekonstrukcí vtokových částí elektráren, dále pak byla postupně 
rekonstruována obě soustrojí na každé elektrárně tak, aby celková odstávka elektráren byla vždy co 
nejkratší. V srpnu a září 2008 pak byly obě elektrárny postupně uvedeny do provozu. 

 Financování projektu 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Rekonstrukce 

malé vodní 

elektrárny 

Hradištko 

Obnovitelné 

zdroje energie 

82,4 mil Kč. 75,7 mil. Kč 30,0 mil. Kč 27 měsíců 

 

Rekonstrukce 

malé vodní 

elektrárny 

Kostomlátky 

Obnovitelné 

zdroje energie 

81,1 mil Kč. 78,9 mil. Kč 30,0 mil. Kč 28 měsíců 

 Přínosy projektu 
Hlavním přínosem projektu je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje. Projekt zabezpečil 
možnost dlouhodobě dále provozovat malou vodní elektrárnu a také díky rekonstrukci bylo dosaženo 
lepšího využití energetického potenciálu vody, a tím navýšena roční výroba malé vodní elektrárny. Díky 
rekonstrukci bylo možno využít také environmentálně příznivější technologie, např. pro mazání či chlazení 
strojů. 
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 Zapojení regionální kanceláře 
S regionální kanceláří byla konzultována zejména samotná žádost o poskytnutí dotace a dále pak veškeré 
žádosti o platbu, možné změny harmonogramu apod.  

 Citace zástupce firmy 
„Společnost ENERGO-PRO Czech, s.r.o. si velmi váží možnosti využít prostředky z Evropské unie a 
státního rozpočtu.  Již v minulém programovacím období realizovala tři projekty rekonstrukcí malých 
vodních elektráren a i v dalším období připravuje na základě zkušeností získaných při realizaci již 
dokončených projektů další rekonstrukce v různých krajích ČR.“ Ing. Jaroslav Krušina, jednatel, ENERGO-
PRO Czech, s.r.o. 


