ÚSPĚCHY EVROPSKÝCH
FONDŮ V KOSTCE
Evropské prostředky pomáhají všude, kam se podíváme. Česká republika díky fondům
EU podpořila od roku 2007 více než 100 000 projektů, které napomáhají rozvoji a kvalitě
života nás všech, ať se jedná o podporu zdravotnictví, podnikání, zkvalitnění
vzdělávání, rekonstrukce památek nebo zlepšení životního prostředí. Přesvědčte se sami!
BEZPEČNĚJŠÍ ČESKO
Když jde o zdraví, rozhodují
pohotovost, rychlost a spolehlivost.
V období 2007–2020 se podařilo
za pomocí fondů EU vybudovat
či zmodernizovat 502 objektů
sloužících složkám Integrovaného
záchranného systému.
Novou techniku a vybavení
dostávají zdravotníci, hasiči
i policisté. Mohou tak lépe chránit
naše životy, zdraví a majetek.

261

nových vozidel
záchranné služby

292

zmodernizovaných
policejních stanic
12, 13

Integrované bezpečnostní
centrum v Ostravě
je společné pracoviště hasičů,
záchranářů a policie, které přijímá
všechna tísňová volání z území
Moravskoslezského kraje.
Komerční příloha
www.denik.cz

Olomouc má světové laborat

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Novou chloubou olomoucké
Univerzity Palackého
jsou moderní laboratoře.
Vědecké pracoviště snese
i ta nejpřísnější kritéria
pro fyzikální experimenty.
FRANTIŠEK BERGER

Díky fondům EU bylo za 13 let
zmodernizováno 90 % základních
a 75 % středních škol v Česku.

1 788

Z evropských peněz se vybavují
odborné učebny novými
technologiemi, rekonstruují staré
areály nebo staví nové školní
budovy či výzkumná centra.

54

Pořizují se také bezbariérová
zařízení, která vozíčkářům
usnadňují každodenní cestu za
vzděláním.

Olomouc – Bránu k nejnáročnějším experimentům v oblasti optického, nanotechnologického, biochemického či
biofyzikálního výzkumu otevřela dokořán Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta díky dotaci
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pořídila více než pět desítek vědeckých přístrojů a kompletně
zmodernizovala čtyři fyzikální
laboratoře. Slavnostně je
zpřístupnila letos v listopadu.

podpořených MŠ, ZŠ,
SŠ a VOŠ

MEZINÁRODNÍ VÝZKUM

Z evropských dotací putovalo
na nákladný projekt 144 miliónů korun. „Kromě Evropské
unie na modernizaci přispělo
také ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, ze
státního rozpočtu přišlo téměř
17 milionů. Zbylou částku doplatila Univerzita Palackého ze
svých zdrojů,“ říká vedoucí katedry optiky a hlavní řešitel
projektu Jaromír Fiurášek.
Celkem modernizace vyšla na
169 miliónů korun.
Vybudovaná výzkumná infrastruktura slouží primárně
studentům šesti doktorských
studijních programů. Zlepšení
se týká Optiky a optoelektroniky, Aplikované fyziky, Biofyziky, Nanotechnologií, Biochemie a Nanomateriálové
chemie. Díky špičkovým přístrojům mají vědci možnost
účastnit se i těch nejnáročnějších experimentů, a držet tak
krok s kolegy z celého světa.
Dosud mohli své výzkumy realizovat pouze ve spolupráci se
zahraničními partnery. „Nyní
jsme schopni takové experimenty v našich laboratořích
provádět i sami. Je to klíčové
zejména pro další generace
našich mladých vědců, doktorandů a studentů,“ je přesvědčený Fiurášek.

nových či zmodernizovaných
výzkumných center

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
pořídila více než 50 vědeckých
přístrojů a kompletně
zmodernizovala 4 fyzikální laboratoře.

PODMÍNKY nových laboratoří
realizaci experimentů. Foto: Dení

ŠPIČKOVÍ POMOCNÍCI. Výkonný pulzní laser byl ze všech přístrojů nejdražší. Cena se přiblížila k devíti milionům korun. Foto: Deník – František Berger

Modernizovány byly čtyři
laboratoře – tři optické a jedna
spadající pod katedru experimentální fyziky. Prostory nově
disponují moderním systémem vzduchotechniky, klimatizace, chlazení a rozvodu
technických plynů. Trubky a
kabely vedou na střechu objektu, o chlazení vodou či hlídání tlaku se stará vybavení ve
speciální místnosti. Vědcům
tyto vymoženosti vytváří ideální podmínky pro realizaci
experimentů. „V oblasti kvantové optiky, optických kvantových technologií, kvantové
interakce záření s látkou či
Ramanovy spektroskopie je
vyžadována extrémní stabilita
a čistota prostředí,“ vysvětluje

Jaromír Fiurášek. Trojice optických laboratoří parametry
mikroklimatu a čistoty vnitřního prostředí díky moderni-

„Je to
klíčové zejména
pro další generace
našich mladých vědců,
doktorandů
a studentů.“
vedoucí katedry optiky a hlavní řešitel
projektu Jaromír Fiurášek

zaci splňuje, podmínky jsou
srovnatelné s předními světovými vědeckými pracovišti.

Milovníky fyziky nepochybně těší také vysoce účinné
supravodivé jednofotonové
detektory, výkonné pulzní i
kontinuální titan-safírové lasery, kryomagnetický systém
pro Mössbauerovu spektroskopii, zařízení pro fyzisorpci a chemisorpci i rentgenový difraktometr.
Katedra fyzikální chemie své
doktorandy vybavila nukleární
magnetickou rezonancí, několika různými typy spektrometrů a diferenčním skenovacím
kalorimetrem určeným pro
studium složení, vlastností a
interakcí nanomateriálů.
Biochemici mají nově k dispozici pokročilý UPLC-MS systém pro analýzu nízkomole-

kulárních látek a peptidů anebo hybridní zobrazovací multidetekční reader pro charakterizaci parametrů buněk. „Na
katedru biofyziky byl instalován specializovaný mikrokalorimetr, kamera, fotokomora
a další zařízení pro zkoumání
fotosyntézy a interakce biomolekul,“ doplňuje seznam
novinek profesor Fiurášek.

PŘÍSTROJE ZA MILIONY

Pořizovací cena nových přístrojů čítala miliony korun.
Nejdražší byl výkonný pulzní
femtosekundový titan safírový
laser značky Coherent Mira HP
Dual, jehož cena se přiblížila k
devíti milionům korun. Systém
vysoce účinných supravodi-

vých jednofotonových detektorů Single Quantum stál
5,7 milionu.
Stěhování rozměrného vybavení do útrob přírodovědecké fakulty nebylo jednoduché. V budově totiž není
nákladní výtah. „Museli jsme
vymontovat okno a přístroje
sem dostat jeřábem,“ zavzpomínal hlavní řešitel projektu
Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie
a biochemie.
Univerzita věří, že modernizace zvýší zájem o studium
oborů a pomůže rozvíjet mezinárodní spolupráci. Fakulta
by se také měla stát lákadlem
pro zahraniční studenty.

POHODLNÁ A EKOLOGICKÁ DOPRAVA
Obce a města se podařilo vybavit
1873 novými a ekologičtějšími
autobusy a tramvajemi.
Bylo zmodernizováno nebo
zrekonstruováno více než 4 585
km silnic I. až III. tříd a 959 km
železničních tratí.
S pomocí fondů EU došlo
ke zrychlení, vyšší plynulosti
a bezpečnosti dopravy.

635

bezpečnostních
prvků v dopravě

1 347

km nových či
zrekonstruovaných
cyklostezek a cyklotras

Sledujte nás i na sociálních sítích:

MHD v Pardubicích
má nyní k dispozici 14 nových
bezbariérových trolejbusů, které
nahradily zastaralé vozy.

v oboru elektronické tlakoměrné techniky ke světovým
špičkám. Kromě České republiky má pobočky na Slovensku,
v Německu, Rusku a dokonce
i v Číně, ve firmě pracuje celkem na 300 zaměstnanců.
Když ji Karel Mareček v roce
1993 zakládal, začínali v pěti lidech a se čtyřmi typy měřičů.
Dnes je v nabídce 80 typů měřičů ve více než 50 tisících variantách a zákazníci si mohou
vybrat tlakové senzory, snímače a převodníky, existuje
však i možnost individuálního
speciálního řešení přímo
„na míru“.
A pokud byste se chtěli přesvědčit o tom, jak vypadá zavedení konceptu Průmysl 4.0
do praxe, není lepší příklad
než BD SENSORS. „Jde vlastně
o záležitost starou zhruba 30
let, kdy jsme s automatizací
a digitalizací začínali. Na projekt BD SENSORS - průmyslová
revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti jsme
získali evropskou dotaci. Mohli
jsme tak nakoupit vysoce moderní technologie. Ve firmě
máme evropská referenční
místa, kam se zákazníci chodí
dívat, jak se dělá logistika.
Naši zaměstnanci vůbec nepotřebují vědět, co vyskladňují.
CNC stroje jsou počítačem
řízená zařízení, jsou přiřazeny
k robotickým buňkám, stroje
a senzory spolu komunikují,
softwaroví roboti nahrazují
lidskou práci. U nás Průmysl
4.0 začíná už ve chvíli, kdy nás
zákazník osloví,“ vysvětluje
nám Karel Mareček, ale když
vidí poněkud nechápavé pohledy, dodá: „Pokud jste ale
laici, tak se v tom trochu ztratíte, přiblížit takovému člověku
hi-tech je dost obtížné.“

mohla udělat dal
k tomu, aby se pr
revoluce 4.0 a int
staly samozřejmo
o tom jsme hovoř
natelem BD SENS
lem Marečkem.

PODPORA INOVATIVNÍHO PODNIKÁNÍ
Evropské fondy podporují inovace
a konkurenceschopnost. Investice
pomáhají firmám uspět na
světových trzích a vytvářet pracovní
místa.
Umožňují nákup vybavení včetně
softwaru a patentových licencí.

A má plnou pravdu. Nakonec
není mnoho firem, které pro
úřední účely nepoužívají papír,

V

8 260

podpořených malých
a středních podniků

6 378

třeba obědy nebo dovolenou.
Vše je digitální, což jsme zaznamenali hned při vstupu,
naše průvodkyně otevírala
dveře jen přiložením prstu
na senzor a někde stačil pouze
oční kontakt.
Právě v této oblasti firmě
pomohl projekt z operačního
programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost.
Z fondů EU na něj šlo přes
30 milionů korun. Díky nim
mohla firma propojit všechny
vnitřní výrobní i logistické

Peníze na revitalizaci a
rekonstrukci hradů, zámků, muzeí,
kostelů nebo technických památek
nezůstaly jenom na papíře.
Nejčastěji se jednalo o restaurování
kulturních památek, tvorbu nových
expozic, pořízení bezpečnostních
prvků, digitalizaci sbírek či obnovu
parků a zahrad.

systémy v rámci uceleného řídicího systému.
Ve firmě vzniká i řada projektů zaměřených na ochranu
životního prostředí. Projekt
Dešťovka slouží koncovému
zákazníkovi k měření dešťové
vody v retenční nádrži, další
sondy umožňují sledovat například vody v mokřadech, jiné
senzory se používají na vodním díle Gabčíkovo nebo
v Českém hydrometeorologickém ústavu. Speciální snímače
zase dokážou hlídat kvalitu
ovzduší ve školách, kde je potřeba dbát na větrání.
Propojení se školami však
funguje i na jiné bázi. Loni
společnost BD SENSORS představila první pojízdnou mobilní učebnu v České republice,

která je umístěna v kamionu.
Slouží pro výuku pneumatiky,
hydrauliky a elektroniky. Učí
se v ní odborníci z praxe, i děti
a studenti, za nimiž zajíždějí do

zavedených
inovací„Ve firmě máme

evropská referenční
místa, kam se zákazníci chodí dívat, jak se
dělá logistika.“
Karel Mareček,
jednatel BD SENSORS

škol, firem, měst a vesnic ve
Zlínském kraji. Ale nejen to.
Ve dvou tréninkových praco-

vištích se mohou učit programovat, nastavovat kolaborativní roboty, pájet, vyzkoušet si
práci s 3D skenerem i tiskárnou
a další.

Už dlouho se ve vaš
obejdete bez papíro
mulářů, zavedli jst
Průmyslu 4.0, inter
Co bude dál?

Firma BD Sensors v Buchlovicích
nakoupila vysoce moderní
technologie, čímž se zařadila mezi
světové špičky v oboru elektronické
tlakoměrné techniky.

ve které je naše elektronika,
další sonda s našimi přístroji
se vydala až k planetě Jupiter,“
přibližuje Karel Mareček tuto
výjimečnou misi, která je velkým úspěchem pro celou ČR.
Z BUCHLOVIC DO VESMÍRU
Městys Buchlovice s necelými 2 500 obyvateli na MoravDíky strategické fúzi s kroměském Slovácku asi většina
řížskou firmou CSRC vznikla
v BD SENSORS i speciální divize z nás zná jako jednu z hlavních
bran do atraktivní turistické
se zaměřením na vesmírnou
oblasti Slovácka a místo s potechnologii. První práce na fihádkovým barokním zámkem.
nálních produktech byly zahá12,
13
Když budete náhodou prochájeny již v roce 2013 a po několikaletém úsilí tlakoměry firmy zet jeho komnatami nebo obdivovat krásný zámecký park,
BD SENSORS zamířily i do
vzpomeňte si, že zde sídlí také
kosmu. „Spojení dvou společfirma, která se stala jedním
ností nám umožnilo vzájemně
sdílet naše znalosti, zkušenosti z pilířů prosazování inovativních technologií a získala si
a otevřelo nám dveře
k dalším
Památková obnova brněnské funkcionalistické
stavby, jméno a také respekt ve světozajímavým projektům.
Ve
zapsané v UNESCO a navrvém měřítku.
vesmíru je sonda
Solar
Orbiter,
žené
slavným
německým

Naší vizí je vybudov
SENSORS smart fac
ale tento cíl je neko
protože co stačí dne
stačit za rok. Budou
me ve zpracování a
cování historických
abychom se napřík
podívat zpětně na n
ve výrobě. Když bud
data shromažďovat
nocovat, můžeme g
sekundární úspory,
ve výši dvaceti proc

91

zrekonstruovaných
památek

podpořených muzeí, galerií
a jejich sbírek

Nástup internetu v
bec nepřekvapil, už
mi lety jste dokonc

Komerční
přílohaDataFl
s projektem

Řekli jsme si, že udě
věcí jen pro tlakom
Zákazník, který chc
tě teplotu, vlhkost n
klad koncentrace o
tého, by musel ode
od čtyř pěti různých
ale nebude nikdy st

www.denik.cz

Dotace EU vrátily vile Tugendhat l
architektem Ludwigem
Miesem van der Rohe,
probíhala dva roky.
EVA BÁRTÍKOVÁ

421

Brno – Vilu Tugendhat v Brně,
která si svojí architektonickou
originalitou právem vydobila
místo v UNESCO, mohou od
roku 2012 opět obdivovat návštěvníci v její plné kráse.
K nákladné opravě přispěla
evropská dotace ve výši přes
131 milionů korun. „Integrovaný regionální operační program podpořil v letech 2010
až 2012 kompletní rekonstrukci vily do podoby jejího
dokončení v roce 1930 včetně
přilehlé zahrady. Nově v suterénu vzniklo i Studijní a dokumentační centrum shromažďující dokumenty o stavbě
a moderní brněnské architektuře 20. století,“ vysvětlil pracovník komunikace s veřejností z Muzea města Brna Petr
Dvořák, co napomohlo vrátit
funkcionalistickému skvostu
zašlou slávu.
Stejně tak interiéry byly po
rekonstrukci vybaveny přesnými replikami původního
mobiliáře podle dobových fotografií. „Součástí projektu
byla celá řada restaurátorských
kroků či výroba jednotlivých
prvků původními technikami,“
zmínil Dvořák. Návštěvníci si
tak nyní mohou v interiéru
prohlédnout jedinečnou ocelovou nosnou konstrukci, otevřené řešení prostorového
uspořádání či netradiční materiály vnitřních prostor. Dále
je prohlídka zavede do suterénu, kde se nachází provozní
a technické zázemí domu. Sem
například sjížděla dvě velká
okna, která se pomocí elektromotorů mohla spustit až pod
podlahu a umožnila tak otevřít
pokoj do zahrady. Další zajímavostí suterénu je „molová
komora“ na uskladnění kožichů.

NIKDO NEVÍ KOLIK
NOVOSTAVBA STÁLA
V letošním roce slaví vila Tugendhat 90 let své existence.
„Vila byla postavena za pouhých 14 měsíců. V prosinci
roku 1930 se do ní Tugendhatovi nastěhovali,“ uvedl Petr

Další obdobné projekty z fondů

MODERNÍ CENTRUM

INOVACE SPORÁKŮ

SLADKOSTI PRO C

Příjemce:
K2 atmitec s.r.o.

Příjemce:

Příjemce:
MARLENKA intern

Rekonstrukce vily Tugendhat
v Brně
včetně přilehlé zahrady navrátila
této památce někdejší lesk z doby
jejího dokončení v roce 1930.
MORA MORAVIA, s.r.o.

Cíl projektu: Účelem projektu Cíl projektu: Inova
Cíl projektu: Rozšíření datobylo zavedení sériové výroby
byly zaměřeny na v
vého centra a modernizace za
nové generace volně stojících
tury a výrobní tech
účelem snížení energetické
sporáků.
Ty
vyšší
enervýrobky,
které
náročnosti.
Dále byly
pořízeny
BRNĚNSKÝ UNIKÁT CHRÁNÍ UNESCO. Vila Tugendhat zaujme
nejen svým architektonickým
řešením,ale
i nadčasovým interiérem.
Najdete
zde mají
židle „Brno“
v provedení
z trubkové ocelinové
u kulatého
stolu z černé leštěné
h
u tohoto stolu probíhala jednání o rozdělení republiky mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. Před onyxovou příčkou stojí křesla Tugendhat ve stříbrošedé barvě a křesla Barcelona ve smaragdové zelené kůži (vp
getickou účinnost.
čeny pro celiaky.
nové technologie uložení dat.
Dvořák. Jak zmínila při prohlídce vily průvodkyně, manželé Tugendhatovi získali pozemek s krásným panoramatickým výhledem na Špilberk
jako svatební dar od rodičů
paní Tugendhatové – LöwBeerových, kteří bydleli v secesní vile pod zakoupeným
pozemkem. Rozpočet na stavbu vily Tugendhat nebyl nijak
omezen. „Dodnes nikdo neví
přesně, kolik celá stavba stála.
Panují kolem toho dohady,“
nastínila průvodkyně. Podle
korespondence Philipa Johnsona (Miesova žáka, rovněž
světoznámého architekta),
byla cena před dokončením
ve své době více než jeden milion německých marek.

To odpovídalo v roce 1930
zhruba osmi milionům československých korun.

vou příčkou z drahé ebenové
telka samostatného oddělení
lových pilířích křížového tvaru.
dýhy vytěžené na ostrově CeMuzea města Brna Iveta Černá
Prosklená stěna u jižní fasády
lebes. Ve vile nenajdete, kromě má dvě plně otevíratelná okna,
zvláštnost polodrahokamu.
pár menších obrazů, které si
z nichž každá má rozměr koVZÁCNÉ MATERIÁLY
prosadili její obyvatelé, žádné
lem tři krát šest metrů. ObjeDOPLŇUJÍ VZDUŠNÝ
velké obrazy. Mies van der Rovuje se zde první systém kli„Integrovaný
PROSTOR
he vsadil na promyšlené inmatizačního zařízení v reziregionální operační
stalované stěny
z kvalitních
denčním
Slavný architekt Ludwig Mies
Národní
částka:
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Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 21. 3. 2018

Zahájení projektu: 21. 8. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2018

Přes 150 hektarů pozemků
někdejších továren, tzv.
brownfieldů, bylo s pomocí fondů
EU přeměněno na společenská
centra či podnikatelské inkubátory.
Díky moderním dopravním
terminálům se rychleji
a pohodlněji cestuje.

Zahájení projektu:
Ukončení projektu

Národní částka: 161
Výše dotace EU: 86
Celková částka: 248

Národní částka: 26 000 000 Kč
Celková částka: 40 000 000 Kč

Další obdobn

PROMĚNA REGIONŮ
Ve městech i na vesnicích znovu
ožilo přes 1 000 hektarů parků
a náměstí.

čem vi
přínos
ce?

Předev
že všec
se zdokonalí tak, ab
tovalo minimum ch
zaměstnanec pracu
dokumentace na ta
zorňuje ho na nesta
operace a na pozmě
kumentaci, a on mu
že vše udělal správn

CENTRUM MODERNÍHO PRŮMYSLU NA SLOVÁCKU. Letecký pohled na areál společnosti BD SENSORS v Buchlovicích (vlevo). Firma provozuje rovněž první pojízdnou mobilní učebnu technických dovedností v kamionu v České republice, s níž už se
mohli seznámit školáci i odborníci z praxe (vpravo nahoře). V jejich moderních provozech dnes lidskou práci nahrazují softwaroví roboti (vpravo dole). Foto Archív BD SENSOR

v nichž má každý zaměstDíky nim 331 nově vzniklých firem ale
nanec k dispozici osobní
a tedy neustále přístup
k výrobní dokumentaci i vešrozjelo podnikání. Nakoupily 3 996 tablet,
kerým dalším důležitým informacím pro svoji práci,
ks nových strojů a zařízení.
a může si přes něj také vyřídit

DIGITALIZACE V PRAXI
OPRAVENÉ PAMÁTKY

ANTONÍN SACKÝ

31 120
208

ha zrevitalizovaného
území

postavených či
zmodernizovaných
dopravních terminálů

12, 13

KNOFLÍKÁŘSKÉ MUZEUM
V ŽIROVNICI
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Příjemce: Město Žirovnice

P

Cíl projektu: Revitalizace objektu bývalého zámeckého pivovaru. Vznikla zde expozice
knoflíkářství, šicích strojů
a sál se studovnou.
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Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
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Veřejné zdroje: 9 414 326 Kč
Výše dotace EU: 25 320 079 Kč
Celková částka: 34 734 406 Kč

V
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Nový autobusový terminál v Plzni
zkrátil přestupní dobu a zlepšil
vazbu mezi příměstskou
autobusovou a železniční
dopravou.
Komerční příloha
www.denik.cz

Na čističku šly peníze z fondů
Zvyšující se počet obyvatel
přináší do obcí život, ale
také nutné investice. Naštěstí pomáhají i fondy Evropské unie. Tak je tomu
i v obci Horoměřice ve
Středočeském kraji.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JIŘÍ MACEK

Fondy EU v Česku pomáhají
zlepšovat životní prostředí,
eliminovat ekologické zátěže,
snižovat rizika povodní nebo
zmírňovat dopady klimatických
změn.
Podporovány jsou projekty na
energeticky efektivní výstavbu,
zlepšení kvality ovzduší i čistoty
vody, obnovitelné zdroje nebo
zpracování odpadů.

634 033
751 638

Horoměřice – Staví se tu doslova na každém kroku. Obec
Horoměřice leží jen pár kilometrů po sjezdu z Pražského
okruhu nedaleko letiště. Je
první obcí, která leží za Prahou
ve Středočeském kraji. Místostarosta Ivan Král říká: „Jsme
takový klín, na jedné straně
Přední Kopanina, na druhé
Suchdol a Lysolaje. Vesnice
spadající do Prahy a mezi nimi
v klínu Horoměřice.“
Rozsáhlá bytová výstavba je,
ať se do obce blížíte z jakékoliv
strany, viditelná zdaleka. „Je to
všechno bohužel na úkor zeleně. V minulosti tady bylo
jednotné zemědělské družstvo, které bylo známé tím, že
jablky, třešněmi i višněmi zásobovalo Prahu. Po revoluci a
následných restitucích sady,
které byly tady všude kolem,
postupně zmizely. Restituenti
je pronajali jako pole nebo
prodali pro bytovou zástavbu.
A v tomto kruhu se točíme
pořád,“ smutní místostarosta.
Právě bytová výstavba rapidně zvýšila počet obyvatel
v obci. Zatímco před několika
lety tu žilo kolem 1200 obyvatel, nyní jich je podle místostarosty kolem čtyř a půl tisíce. „To jsou ti hlášení, je tu
ale spousta lidí nenahlášených, takže se počet obyvatel
u nás pohybuje kolem šesti tisíc. A ten počet bude stoupat,“
vypočítává místostarosta Král.
Právě kvůli narůstajícímu
počtu obyvatel minulé vedení
obce rozhodlo o rekonstrukci
a intenzifikaci čistírny odpadních vod, která leží v severovýchodní části obce mezi dvěma rybníčky. „Byl to krok pochopitelný, protože bez investice do rekonstrukce a navýšení kapacity by nebylo možné
se na čističku dále připojovat.
Ta původní už byla kapacitně

osob připojených
na lepší ČOV

MWh energie získané z obnovitelných zdrojů ročně

zdroj dat: MS2014+, stav k 1. 9. 2020

Více informací najdete na:

Interaktivní mapa projektů podpořených
z fondů EU v České republice.

ČOV v Horoměřicích
nákupem nové technologie zvýšila
kapacitu likvidace městských
odpadních vod.

INTENZIFIKACE. Čistírna odpadních vod v Horoměřicích si vyžádala celkové náklady přesahující 47 milionů korun, Evropská unie přispěla více než 30 miliony, Středočeský kraj
5,3 milionu a obec zaplatila 12 milionů. Foto: Jiří Macek

zaplněna, dost nás to trápilo,“
říká Král.

FONDY EU NA ČISTIČKU

V roce 2016 tak byl odstartován projekt rekonstrukce
zmíněné čistírny odpadních
vod, který si vyžádal celkové
náklady bezmála 48 milionů
korun. Dotace z Evropské unie
v rámci Operačního programu
Životní prostředí činila více
než 30 milionů korun. 5,4 milionu korun přispěl Středočeský kraj a zbytek, 12 milionů,
zaplatila obec ze své obecní
pokladny.
„Museli jsme si vzít půjčku
u banky, budeme ji splácet pět

let,“ popsal místostarosta Král.
Obec přitom má roční rozpočet kolem 70 milionů korun.
Projekt byl dokončen na přelomu loňského a letošního
roku.
Účelem intenzifikace ČOV
Horoměřice bylo zajištění optimální funkce. Zároveň i docílení co nejvyšší účinnosti
čištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti
zneškodňování městských
odpadních vod. A také k zajištění čistoty Horoměřického
potoka.
Intenzifikace ČOV Horoměřice zahrnovala zvýšení kapacity stupně hrubého předčiš-

tění. Toho bylo docíleno osazením strojně technologické-

Nová
čistička vyřešila
jeden závažný
problém. V Horoměřicích se ale hodně
staví, takže její
kapacita bude brzy
opět naplněna.

ho vybavení o větší hydraulické kapacitě.
Vyhráno ale v Horoměřicích

s novou čistírnou odpadních
vod rozhodně nemají. Lze
předpokládat, že zájem o bydlení v Horoměřicích, jen pár
minut autobusem od Prahy,
bude trvat.
Navýšená kapacita ČOV tak
bude brzy opět zaplněna. A
několikatisícová obec bude
stát před dalším „oříškem“,
jak dál.

BUDOUCNOST

Kolem současné čističky odpadních vod jsou pozemky,
kde by mohla být ČOV rozšířena. Pozemky však zatím
patří Pozemkovému fondu
a ten má na stole sedm žádostí

o vydání náhradních restitucí.
Pod zmíněnými pozemky vedou veškeré sítě k čističce. Pokud tedy budou pozemky vydány restituentovi, bude
omezen ve svých stavebních
plánech.
Místostarosta Ivan Král
věří, že se vše podaří dotáhnout do pozitivního konce.
Tedy že bude čistička rozšířena. „Ke všemu má obec v areálu čistírny odpadních vod
sběrný dvůr, který by také ráda zvětšila a zkvalitnila. To
bude ale možné až po vyřešení
vlastnictví zmíněných pozemků,“ dodal horoměřický
místostarosta Král.

LETADLA Horoměřice leží v l
dých pár minut letadlo. Foto: Ji

