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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
 
Objednatel, investor:  Centrum Narovinu, ob anské sdružení, R 

íjemce: komunita obyvatel oblasti Kauti, Katitu, Yanzonga, Kenya 
Realizátor: NESCO WATER SERVICES & GENERAL CONTRACTOR - závlahový 
 systém 
 Kauti partners self help group - ob anské sdružení obyvatel oblasti 

Kauti – sanace výv ru Yanzonga, distribuce akumula ních tank  na 
deš ovou vodu pro školy 

Vlastník a provozovatel: Kauti partners self help group 
Technická p íprava,  
dozor p i zahájení a první 
fázi realizace: Pöyry Environment a.s., R 
Dozor p i realizaci 
a dokon ení prací: Humanist Center of Kenya, Nairobi 
Termín realizace: 09/2012 – 01/2013 
 
 
Projekt je pokra ováním již realizovaných opat ení ke zlepšení p ístupu obyvatelstva oblasti Kauti 
k vod . Nápl  a rozsah prací byl dán pr nikem vstupních podmínek: 

- požadavky a pot eby místní komunity 
- finan ní možnosti investora 
- zhodnocení  a využití zkušeností z již realizovaných opat ení 
- snaha maximalizovat podíl veškerých inností ke skou stranou 

Díl ími opat eními realizovanými v minulých letech došlo ke zlepšení dostupnosti vody pro p ímou 
spot ebu, domácnosti a školy Muthala a Kauti Primary School, zejména pak v období sucha (2x 
ro ). Další dlouhodobou vizí místních farmá , jejichž pozemky jsou dále a výše od celoro  
dotovaných koryt ek a potok , z nichž v tšina na n kolik m síc  v roce vysychá, je zajistit alespo  
limitovaný p ístup k užitkové vod  i v období sucha. Tím dojde k prodloužení období, kdy je možné 
polí ka využívat k p stování, zvýší se výt žnost a také rozmanitost p stovaných plodin, zejména 
zeleniny, kterou je nyní možné vid t pouze na polích v bezprost ední blízkosti vodních tok . Dalším 
nemén  d ležitým využitím bude p ísun vody pro domácí zví ata, kterých je na každé farm  n kolik 
desítek. Nyní je voda zajiš ována donáškou, p ípadn  jsou zví ata v období sucha hnána i n kolik 
kilometr  k napajedl m. V letech s extrémním pr hem období deš  (slabé) a sucha (silné), jako byl 
nap . rok 2009, byla tato cesta za vodou pro mnoho z nich cestou poslední.  
Vize velkého zásobovacího systému z p ehrady Muoni do oblasti stála také na po átku projektu voda 
pro Kauti. Po provedeném pr zkumu a jeho vyhodnocení byl nakonec tento zám r shledán nereálným 
z více d vod  – finan ních, technických i dlouhodobé udržitelnosti. Proto bylo v letech 2010 a 2011 
realizováno n kolik menších, lokálních opat ení popsaných pod bodem 2. Na konci roku 2011 byl 
vybrán vhodný profil na potoku protékajícím oblastí Kauti se zám rem vybudovat malou reten ní 
nádrž a gravita ní závlahový systém.  
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2 SHRNUTÍ OPAT ENÍ REALIZOVANÝCH V LETECH 2010 A 
2011, MONITORING STAVU V ROCE 2012 

Práce realizované v roce 2012 jsou sou ástí celého komplexu opat ení ke zlepšení p ístupu k vod  a 
ímo vycházejí z výsledk innosti v letech p edchozích. Proto je kapitola s jejich popisem a 

zhodnocením za azena p ed popis vlastních prací z roku 2012.  

2.1 Opat ení realizovaná v roce 2010 

2.1.1 Sanace výv ru vody Kauti – Katitu 
Jednalo se o nejvyužívan jší vodní zdroj – výv r vody, používaný celoro  a zejména v období 
sucha.  
obr. 1 – p vodní zp sob odb ru z p írodního výv ru vody Katitu-Kauti v roce 2009 

 
 
V rámci projektu bylo místo výv ru sanováno uzav ením do jímacího objektu, ze kterého je voda 
gravita  dopravována do akumula ního tanku a z n ho je dále distribuována odb ratel m. Na 
stejném principu byly v následujících letech sanovány i další 2 výv ry poblíž škol Muthala (2011) a 
Yanzonga (2012). 
Jak je vid t z následujících fotografií, systém je po 2 letech pln  funk ní, veškerá voda jímaná 
kontinuáln  24 hodin denn  je pln  využita obyvatelstvem nejen z blízkého okolí výv ru. Místo se 
stalo základním celoro  zaru eným zdrojem pitné vody. Voda je, stejn  jako ze všech ostatních 
zdroj , distribuována prozatím zdarma. Podle informací z Kauti partners self help group, je dohoda 
všech len  taková, že se na údržb  a opravách budou podílet spole ným výb rem prost edk .  
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obr. 2 – výv r Kauti-Katitu – distribu ní místo u hlavní cesty 

 
 
obr. 3 – výv r Kauti-Katitu – distribu ní místo u hlavní cesty 
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obr. 4 – výv r Kauti-Katitu – distribu ní místo u hlavní cesty 

 
 
 
obr. 5 - voda se dopravuje i do okolních vesnic, kde celoro ní zdroj chybí 
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2.1.2 Vybudování záchytného a akumula ního systému deš ových vod 
v Kauti Primary School (KPS)  

Systém byl vybudován jako první opat ení v KPS, ješt  d íve, než byl proveden hydrogeologický 
pr zkum a vyvrtán vrt s permanentním dostatkem podzemní vody. 2x do roka v období deš  dochází 
k zachycení 50.000 l deš ových vod pro pozd jší využití pro pot eby školy. Po vybudování a vrtu 
s vlastní akumulací se komunita v roce 2012 rozhodla p emístit 6 akumula ních tank  z KPS do 

kterých okolních škol, které trvalý vodní zdroj (vrt) nemají. 
obr. 6 – tanky na deš ovou vodu v KPS, v pop edí solární panely pro pohon erpadla vody z vrtu 
(realizován v r. 2011) 

 
 
obr. 7 – st ešní svody a tanky na deš ovou vodu v KPS 
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2.1.3 Vybudování záchytného a akumula ního systému deš ových vod na 
jedné z farem  

V roce 2010 byly osazeny 2 tanky objemu (á 5000l) jako pilotní projekt a v té dob  v oblasti Kauti v c 
neobvyklá. V následujících letech do dalších tank  z eské strany investováno nebylo, nicmén  pilotní 
instalace splnila sv j ú el. Lidé si uv domují obrovskou výhodu mít zdroj vody p ímo poblíž obydlí, a 
postupn  dochází k budování obdobných instalací na více farmách. Sám p íjemce pilotního projektu – 
koordinátor projektu adopcí v oblasti Kauti Josephat Kingoo – si objem akumulované vody p ímo u 
domu zdvojnásobil po ízením dalších tank . 
obr. 8 – tank z r. 2010 na deš ovou vodu na farm  Josephata Kingoo 

 
 
obr. 9 – nový tank z r. 2012 
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2.2 Opat ení realizovaná v roce 2011 

2.2.1 Realizace hydrovrtu v areálu KPS hloubky 100 v etn  solárního 
erpacího systému, vodojemu a distribu ních míst 

Vrt byl realizován na základ  podrobného hydrogeologického pr zkumu z roku 2009 do hloubky 
100m, byl vystrojen erpadlem na solární pohon.  Jeho zhlaví bylo na p ání editele školy opat eno 
obestav no podzemní šachtou a v etn  poklopu kompletn  zasypáno tak, aby plocha v míst  vrtu 
mohla být využívána p vodnímu ú elu, jako h išt . Konstrukce se solárními panely byla oplocena, pro 
akumulaci byla zkonstruována ocelová v ž z akumula ním tankem o objemu 10.000l. Pro odb r vody 
slouží samostatné stá ecí místo uvnit  a vn  areálu školy. Voda z vrtu je siln  mineralizovaná, 
zejména se zvýšeným obsahem, manganu, vápníku, sodíku a celkovým obsahem rozpušt ných látek. 
Výskyt zdraví ohrožujících látek v rozboru zjišt n nebyl. P esto bylo doporu eno pro p ímou 
konzumaci  kombinovat v pr hu roku r zné zdroje vody, které obyvatelé v oblasti využívají, t.j. 
v období deš  vodu deš ovou a poté i vody z p írodních výv . 
Po roce provozu lze konstatovat, že kapacita vrtu momentáln  p evyšuje spot ebu. erpadlo je 
spoušt no vždy p i vy erpání akumulace, což bývá o jeden až dva dny. K uvažovanému p ívodu vody 
až do Kauti secondary school zatím nedošlo, v dob  pobytu v 10/2012 bylo položeno rozvodné potrubí 
do oblasti pod školou, ale na systém zatím nebylo propojeno. Škola využívá vodu také pro závlahu 
školní zahrady. 
obr. 10 – voda z vrtu pro Kauti primary school 
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obr. 11 – závlaha školního pozemku – p stování zeleniny a banán  

 
 
obr. 12 – distribuce vody pro ve ejnost u Kauti primary school 
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obr. 13 – vrt u KPS – také sem p ijížd jí pro vodu z daleka 

 
 
 

2.2.2 Sanace výv ru vody nedaleko Muthala primary school (MPS), 
vybudování akumulace vody, rozvod  a distribu ního místa pro 
ve ejnost a pro školu 

Obdobný systém jako Kauti-Katitu popsaný v kapitole 2.1.1 byl vybudovaný pro výv r vody nedaleko 
MPS. Na rozdíl od n ho byl však celý projekt navržen a realizován komunitou – od výb ru umíst ní 
tank  a distribu ních míst po provedení. Lidé uplatnili zkušenosti získané p i sanaci výv ru Kauti-
Katitu, který realizovala místní odborná firma, a kde vykonávali pomocné práce. Kapacita výv ru je i 
zde využívána na maximum, zejména odb rné místo poblíž cesty u výv ru je v období sucha 
v obležení. U tanku v MPS bylo fungování odb ru 2x p erušeno poškozením odb rného potrubí, 
údajn  vandalismem mentáln  postiženého lov ka z okolí. Prostor pro odb r vody do kanystru byl 
nakonec z d vodu jeho ochrany kompletn  uzav en poklopem. 
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obr. 14 – odb rné místo poblíž výv ru Muthala 

 
 
obr. 15 – akumula ní tank v Muthala primary school 
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obr. 16 – úprava odb rného místa v MPS – ochrana odb rného potrubí (01/2013) 

 
 

3 OPAT ENÍ REALIZOVANÁ V ROCE 2012 

3.1 Závlahový systém pro oblast Katitu – Kauti 
elem systému je zadržení ásti deš ových pr toku vody v jednom z p ítok  Kwamuthukya eky 

Thwake, akumulace a doprava vody do oblasti vzdálen jší a výškov  nevýhodn  položené pro odb r 
z vodních tok . Projekt ne eší problém nedostatku vody v období sucha pro zem lství v celé 
oblasti, ale op t by se mohl stát jakýmsi vzorem, jak je možné p ívalovou vodu, které je v období 
deš  dostatek, v krajin  zadržet a využít pozd ji. Morfologické pom ry by budování dalších menších 
reten ních nádrží na  r zných korytech, které v období sucha tém  nebo úpln  vysychají, 
umož ovaly. 
Systém byl rozd len na jednotlivé budované objekty: 
01 – Hráz reten ní nádrže na toku 
02 – Hlavní zásobní potrubí 
03 – Hlavní akumula ní tank 
04 – Vedlejší zásobní potrubí 
05 – Vedlejší akumula ní tank 
Sytém byl budován postupn  po jednotlivých stavebních objektech. Hlavní stavební konstrukce a 
montáže byly zajiš ovány odbornou firmou, výkopové a pomocné práce pak p ímo komunitou. Nákup 
a dodávku trubního materiálu, stejn  jako  technický dozor a p evzetí díla pak ke ští pracovníci Centra 
Narovinu. 
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3.1.1 Rozsah závlahového systému 
Oblast, která by m la být v dosahu závlahového systému, byla definována samotnou komunitou. Po 
vybudování jednotlivých distribu ních v tví by mohla pokrýt až 100ha plochy malých terasovitých 
polí ek.  
obr. 17 – Kauti v období sucha – v pop edí polí ka fazole se závlahou, v pozadí oblast bez možnosti 
závlahy 

 
obr. 18 – oblast v dosahu budované akumula ní nádrže .2 
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obr. 19, 20 – oblast rozsahu závlahového systému 

 

 

3.1.2 Reten ní nádrž na toku Kwamuthukya 
Místo retence bylo vybráno na základ  vstupních podmínek: dostate né p evýšení nad zásobovanou 
oblastí, vhodný profil pro vybudování jednoduché hráze, geologické p edpoklady založení, retence 
mimo stávající zem lskou p du, souhlas vlastník  pozemk .  Hráz reten ní nádrže byla 
vybudována jako monolitická betonová poch zná konstrukce lichob žníkového pr ezu, délky 21m 
v korun  hráze, výšky vody 1,95m v nejhlubším míst , založená na skalnatém podloží. Reten ní 
prostor je cca 150m3 . V nejnižším míst  prochází hrází potrubí DN100 pro vypoušt ní, p i b žném 
provozu je potrubí zaslepeno.. P i napln ní nádrže je hráz p elévána do p vodního koryta. St nou 
hráze cca 0.5m nade dnem prochází odb rné potrubí DN50 opat ené sacím košem. Na potrubí je pod 
hrází mimo koryto vybudovaná šachta s hlavním uzáv rem a odbo kou pro odb r pro farmá e 
nacházející se v t sné blízkosti pod hrází. 
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obr. 21 – betonáž hráze 

 
 
obr. 22 – betonáž hráze 
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obr. 23 – dokon ená hráz 

 
 
obr. 24 – dokon ená hráz 
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3.1.3 Potrubí 
Pro transport vody sm rem k zásobované oblasti bylo položeno potrubí: od hráze k hlavnímu tanku 
délky 698m profilu 2“, od hlavního tanku po druhý zásobní tank délky 947m a soub žn  s ním i 
distribu ní potrubí v délce 550m, na kterém bylo osazeno 5 odbo ek pro vlastní distribuci 
k jednotlivým farmám. Vlastní distribu ní v tve k jednotlivým farmám nebyly sou ástí projektu a jsou 
záležitostí investice toho kterého jednotlivého farmá e, p ípadn  spole né potrubí pro n kolik farem. 
Zájem o p ipojování ze strany místních v dob  budování hlavních zásobovacích potrubí a tank  byl. 
Na potrubí bylo osazeno n kolik sek ních uzáv  do šachet. 
 obr. 25 – trubní materiál 

 
 

obr. 26 – pokládka ocelového potrubí – fixace na skalnaté podloží 
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obr. 27 – fixace ocelového potrubí na skalnaté podloží 

 
 
obr. 28 – pokládka plastového tlakového potrubí do výkopu 
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3.1.4 Akumula ní tanky 
V rámci projektu byly vybudovány 2 kruhové nádrže o objemu 50m3, které slouží jednak k akumulaci 
vody pro vlastní distribuci k jednotlivým farmám, a také pro p erušení tlaku vody v potrubí. P evýšení 
mezi reten ní nádrží a tankem . 1 je 62m a mezi tankem 1 a tankem 2 pak 77m. 

 
obr. 29 – výkop pro akumula ní tank .1 

 
 

obr. 30 – výstavba tanku .1 
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obr. 31 – dokon ený tank .1 

 
 

obr. 32 – dokon ený tank .2 
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3.2 Sanace výv ru poblíž Yanzonga primary school (YPS) 
Sanace byla plánovaná k realizaci již v roce 2011, tehdy se však nepoda ilo v as získat souhlas 
jednoho z vlastník  pozemk , p es který m lo být vedeno potrubí. Proto prob hla úprava výv ru 
Muthala (viz. výše kap. 2.2.2). Lidé z oblasti museli i nadále ešit odb r vody bu  primitivním 
zp sobem jako doposud, nebo se vydávat pro vodu do vzdálen jších míst (nap . 2km vzdálený výv r 
Katitu-Kauti – obr 4, 5).  
obr. 33 – výv r Yanzonga p ed sanací 

 
 
obr. 34 – odb r vody z výv ru Yanzonga 
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Výv r Yanzonga p esto z stával celoro  využívaným zdrojem vody a komunita ve spolupráci se 
školou pot ebný souhlas získala a p esv ila i eskou stranu o svém zájmu situaci v oblasti 
Yanzonga zlepšit. Stejn  jako u výv ru Muthala byla realizace po technických konzultacích a 
odsouhlasení eskou stranou záležitostí místních obyvatel bez nutnosti zapojit do realizace 
odborného dodavatele. Postupn  došlo k zahloubení místa výv ru a jeho uzav ení do betonové jímky, 
ve které se voda akumuluje a odtéká potrubím do zásobního tanku a odtud op t gravita  do 2 
distribu ních míst – jedno u hlavní cesty pro ve ejnost a druhé v areálu školy (YPS). 

 
obr. 35 – uzav ený jímací objekt 

 
 
obr. 36 – výstavba akumula ní nádrže 
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obr. 37, 38 – akumula ní nádrž a distribu ní místo poblíž hlavní cesty 
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obr. 39, 40 – d ti z YPS u nových zdroj  vody 
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3.3 Vybudování systému sb ru deš ových vod na dalších 3 
školách s využitím tank  z Kauti primary school (KPS) 

KPS v roce 2012 disponovala dv ma nezávislými zdroji vody p ímo v areálu, a to tanky na deš ovou 
vodu o objemu 10x50000l a vrtem o vydatnosti p evyšující její spot ebu. Proto bylo komunitou po 
dohod  s vedením školy a ostatních okolních škol, které žádný vodní zdroj nemají, že bude ást tank  
dána k dispozici pro ostatní s tím, že si na vlastní náklady vybudují záchytný systém pro jejich 
zachycení a sb r ze st ech školních budov. Nakonec bylo p emíst no 6 tank , vždy po 2, pro 
následující školy: 
obr. 41 - Kauti secondary school 

 
 
obr. 42 - Kikombi secondary school 
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obr. 43 - St. Vincent secondary school (Imilini) 

 
 
 

4 HODNOCENÍ, DOPORU ENÍ 
Co se tý e opat ení realizovaných v roce 2012, zejména pak závlahového systému, teprve as ukáže, 
nakolik byly p edpoklady napln ny, zda byly práce provedeny kvalitn , a jaký bude deklarovaný zájem  
o využívání jednotlivými farmá i ve skute nosti. Pro dlouhodobou funk nost je nutné systém využívat, 
pravideln  p ed každým obdobím deš  odstra ovat naplaveniny a usazeniny z reten ní nádrže i 
akumula ních tank  a pr žn  opravovat / udržovat / nahrazovat veškeré p ípadn  poškozené ásti 
– zejména uzáv ry, jejichž kvalita na ke ském trhu není nejlepší.  
Lze konstatovat, že veškerá opat ení realizovaná v p edchozích letech, jsou funk ní, prosp šná a 
maximáln  využívaná, mnohdy i lidmi ze vzdálen jšího okolí. asto práv  od t chto lidí z okolí 
zaznívá konstatování, že „People from Kauti are lucky - Lidé z Kauti mají št stí“. Sám jsem byl 

kolikrát vyzván, abych se p ijel podívat k nim, že u nich je situace stejná, ne-li horší, že mají také 
zájem o obdobné projekty. Také jsem vid l n které projekty realizované z místních i mezinárodních 
ve ejných pen z – projekt vodovodu bez vy ešení zdroje vody (takže nakonec úsp šn  dokon ený 
suchovod), rozestav ný projekt závlahového systému, kde jsou již trubky rok poházeny po terénu a 
nic se dál ned je. Školy mají slíbenou podporu budování vodních zdroj , na celé oblasti se 
zpracovávají velké zám ry závlahových systém , ale fakticky se nelepší nic. Jsem p esv en, že 
naše malé projekty už mnoha lidem život trošku zlepšily, n které z nich n co nau ily a také snad 
postupn  m ní i jejich myšlení a vnímání.  
Stále m  však p ekvapuje, jak je jejich vid ní a vnímání sv ta naprosto odlišné od našeho (mého). A 
nemyslím tím jen „vesni any“ z Kauti, ale i lidi vzd lané  - z ú ad , odborných firem, podnikatele ap. 
Tím nechci íct, že naše je to lepší, ale... jejich as b ží jinak (i když se tvá í, když se na n em 
domlouváme, že mluvíme o tom stejném ase), jejich pohled na hotovou práci je asto odlišný od 
našeho, p estože se dohodneme a na p íkladu si ukážeme, jak to má vypadat, v etn  úpravy okolí, 
které oni nevnímají v bec. Vyžadování dohodnutých materiál , dimenzí a rozsahu prací je také boj, 
nebo  oni mají tendenci vždy dát p edost levn jšímu, nahradit robustn jší (trvanliv jší) ešení 
subtiln jším – vždy  to bude fungovat stejn . Bude, bohužel n kdy jen ze za átku. Také n které 
detaily technického ešení – jak je patrné z fotografií – p estože jsme si n které v ci íkali mnohokrát, 
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je prost  „jejich“. Obdobou je i údržba a opravy – op t dáno naprosto rozdílným pohledem naším a 
jejich. Ten je takový, že dokud to jakž takž funguje, tak se s tím nemusí nic d lat – prost  to funguje. I 
když je spousta jednotlivostí, které by se m ly ešit a opravovat pr žn , hledat a odstra ovat jejich 

iny. Ale stejnou zkušenost mám i z jiných afrických projekt , a týká se to i p ístupu k jejich 
vlastnímu movitému i nemovitému majetku. 

estože poslední dva odstavce nejsou zrovna pozitivní, m žu celkov  hodnotit projekt jako úsp šný. 
V daném finan ním rámci se dle mého názoru nadalo ud lat víc a peníze eských dárc  do projektu 
vložené považuji za dob e investované. Realizovala se opat ení tam, kde to bylo pot ebné a kde si to 

áli místní lidé, za jejich p ímé ú asti a kontrole. Záchyt deš ové vody do akumula ních tank  se 
postupn  rozši uje, lidé na p íkladu pochopili jejich nákup jako dobrou investici. Systém sanace výv  
se osv il, lidé mají možnost získat kvalitn jší vodu v dostate ném množství, bez jakékoliv 
energetické náro nosti, vodní zdroj je dlouhodob  chrán n. Jednoduchost a finan ní nenáro nost 
vzbudila i zájem místních ú ad , snad tedy nez stane jen u zájmu, ale dojde i k jejímu plošn jšímu 
rozší ení. Celá oblast v okolí Machakosu je geologicky i morfologicky podobná, 2 období deš  
v pr hu roku by m ly zajistit dostatek vody, pokud se bude da it ji v krajin  zachytit a dob e s ní 
hospoda it. 
 
 

5 ZÁV R 
Sou ástí zprávy z roku 2011 byla kapitola doporu ující další možná opat ení. N která z nich byla 
realizována letos, n která z stávají dále otev ená. Zda bude eská strana v oblasti vodního 
hospodá ství v Kauti, p ípadn  n kde jinde v Keni, v budoucnosti ješt  investovat je jen na jejích 
finan ních možnostech a rozhodnutí. Pokud by to v oblasti Kauti p ece jen ješt  jednou bylo, pak bych 
se p imlouval za místní ást Imilini, kde se nacházejí 2 školy (Primary a St. Vincent secondary school) 
a která krom  2 tank  na deš ovou vodu naší pomocí p ímo dot ená nebyla. Jak bylo popsáno 
v lo ské zpráv , „oblast Imilini jako nejvzdálen jší ást od páte ní cesty z stává také nejmén  
benefitující oblastí z dosavadních realizovaných ástí projektu. Mnozí z jejich obyvatel jsou v období 
sucha odkázáni na donášku vody bu  z výv ru Yanzonga (1,5 km), nebo až z water kiosku Katitu-
Kauti, což je okolo 3 km. V roce 2010 bylo v rámci hydrogeologického pr zkumu vytipováno n kolik 
dalších perspektivních míst pro realizaci hydrovrt  (pouze metodou virgulí bez ov ení geofyzikálním 

ením); na jednom z t chto míst poblíž IPS byl v roce 2011 z místních (vládních) financí realizován 
pozitivní vrt; vrt z stává uzav ený, bez možnosti ho jakkoliv využívat, údajn  z d vodu nedostatku 
financí.“ Tento stav trval i v roce 2012. Bylo by pot eba ov it p es místního koordinátora veškeré 
informace o d vodech, pro  nebyl vrt doposud vystrojen, pro  není využíván a jaká je další vize jeho 
realizátora a vlastníka.  
Po kordinátorech je do budoucna pot eba vyžadovat pravidelný monitoring všeho, co bylo doposud 
realizováno, v etn  zasílání stru ných hodnotících zpráv s fotodokumentací (1-2x ro ). 
Na záv r bych cht l konstatovat, že mi bylo ctí a pot šením na projektech spolupracovat, vždy to byla 
velká zkušenost a nakonec i dobrý pocit z toho, co se tam poda ilo zrealizovat. Moje pod kování pat í  
pracovník m a dobrovolník m Centra Narovinu (Dan  Feminové, Simon  He tusové, Jan  
Soukupové, Pavle Drozdové, Kenovi Okongo, Benovi Ooko) a jeho sponzor m. Speciální pod kování 
musím v novat koordinátorovi Josephatovi Kingoo a jeho rodin , jehož domov byl p i mém pobytu 
v Kauti i mým domovem. 
 
 
V Brn , b ezen 2013  Petr Chaloupka 
       Pöyry Environment a.s. 
 
 
Pozn.: v dokumentu jsou použity fotografie autora, koordinátor  (Josephat Kingoo, Ken Okongo) a 
paní Dany Feminové, editelky Centra Narovinu, po ízené v pr hu monitorovací cesty v 11/2012. 
Mapové podklady – Google Earth. 

 


