
VODA PRO KAUTI



Kauti/ Kathiani rozloha cca 15 km2, 30 000 obyvatel
 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi

Lidé se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích vody závislí.

Cíle projektu: zlepšit kvalitu života pro obyvatele Kauti, zvýšit zemědělskou 
produkci a tím zmírnit ohrožení obyvatel hladověním, kvalitou vody pak pomoci 

snížit nemocnost obyvatelstva v oblasti, která má vliv i na poměrně vysokou 
úmrtnost.



1.ETAPA

• Sanace stávajících vývěrů podzemní vody – zdroje pitné vody

• Zachycení dešťových vod v areálu školy Kauti primary
 

• Zachycení dešťových vod ze střech farmy

• Hydrogeologický průzkum pro umístění vrtu

Dokončeno 31.10 .2010 

za spolupráce:
Mooni Contractors z Keni 

a  odborného dohledu Petra Chaloupky z  Pöyry s.r.o. Brno
Veškeré manuální práce u kterých není potřeba specializace provádí

místní komunita.



Sanace vývěru











Zachycení dešťových vod v Kauti primary school a na farmě Josephata Kingoo





1. ETAPA - ZÁVĚR

•  Sanací a rozšířením vývěru došlo ke zlepšení kvality pitné vody, zlepšení dostupnosti a 
výraznému zrychlení odběru. 

 
•  Byly osazeny dešťové žlaby navazující na svody s vyústěním do 10 akumulačních nádrží, 

které jsou osazeny na 5. místech v rámci školy ve dvojicích. 1 nádrž = 5000 l. Školu KPS 
navštěvuje až 400 dětí. Voda slouží pro denní potřebu nejen dětí,ale i místních z oblasti. Ve 

škole začali pěstovat zeleninu a kukuřici pro vlastní spotřebu.

•  Konfigurace střech farmy byla vhodná pro umístění 3. nádrží s možností případného 
rozšíření v budoucnosti.  Farma se mohla rozšířit o chov dalších zvířat,zajišťuje obživu nejen 

obyvatelům (8 dospělých a 15+ dětí), ale v období sucha pomáhá i lidem ze širokého okolí.

• S místním sdružením Kauti Partners Self Help Group byl uspořádán informační seminář a 
na základě proškolení obyvatelstva navržen dlouhodobě udržitelný způsob provozování 

vybudovaného vodního zdroje

• V rámci první etapy byl také proveden hydrogeologický průzkum pro zjištění vhodného 
místa vrtu, který byl součástí 2. etapy projektu

Celkové náklady 1. části:
850 000,- Kč



2.ETAPA

• Realizace vrtu v areálu školy Kauti Primary

• Osazení vrtu a následné čerpání
 

• Sanace a rozšíření vrtu u školy Muthala Primary

Dokončeno12/2011

za spolupráce:
Export- Hydro Pump & Services Africa Limited Kenya (vrt)

Almak Aqua Drillers Limited Kenya(osazení a čerpání)
a  odborného dohledu Petra Chaloupky 

z  Pöyry s.r.o. Brno
Manuální a nespecializované práce prováděla místní komunita



Realizace vrtu





•

Voda byla v dostatečném množství a síle tlaku nalezena už v 75. metrech

obsažené látky mají výrazný vliv na chuť vody (nevalnou) nicméně 
neohrozí zdraví obyvatel

 železo 2,3 mg/l
 mangan 0,6 mg/l
 vápník 190 mg/l
 sodík 233 mg/l
 sírany 769 mg/l



Práce při vrtání,osazování a čerpání vrtu v Kauti primary













Vývěr u školy Muthala primary







DOKONČENO: 

• Hydrovrt

• Korekce hloubky vrtání
• Čerpací zkoušky (vydatnost)

•Rozbor vody (kvalita) 
• Osazení a řešení samotného čerpání – pomocí solárních panelů

• Distribuční systém uvnitř KPS i mimo areál školy
• Sanace vývěru u školy Muthala primary a distribuce



Náklady 2. etapa : 

vrt 300 000,- Kč

čerpání 300 000,- Kč

sanace a rozšíření Muthala  100 000,- Kč

odborný dohled včetně režijních nákladů 180 000,- Kč

Celkem : 880 000,- Kč

 Náklady 1. etapa:  850 000,- Kč

Celkové náklady projektu: 1 730 000,- Kč





PROJEKT VODA PRO KAUTI

možné návrhy do budoucna:

- vybudování závlahového systému
- protierozní opatření

- další akumulace dešťových vod na školách
- pokračovat v sanaci vývěrů vody



Priority komunity :

Sanace vývěru Yanzonga 
 Záměr sanovat tento vývěr zůstává stále aktuální, podmínkou 

zůstává dohoda z vlastníkem o bezplatném umožnění realizace; 
splnění této podmínky je na komunikaci v rámci komunity a také na 
aktivní účasti představitelů Yanzonga primary school, která by byla 

hlavním příjemcem





Realizace závlahového systému pro oblast Katitu-Kauti 
Farmáři z této oblasti mají dlouhobý záměr vybudovat malou retenční nádrž na potoce, 
ze které by byla voda přivedena do Katitu market (zde by byl akumulační tank) a dále 

níže položeného zemědělsky využívaného svažitého území s možností distribuce vody 
k jednotlivým farmářům



Profil pro umístění hráze – v oblasti dřevěného mostku



Koryto potoka v oblasti malé retenční nádrže





Odhad nákladů v případě realizace sanace vývěru Yanzonga 
a závlahového systému oblast Kauti

-Sanace vývěru:  100 000,-Kč
(místní už by práci odvedli sami i po odborné stránce,jednalo by se pouze 

o úhradu materiálu)

-Závlahový systém: 580 000,- Kč 
(odhad na základě kalkulace místní firmy, rozpočet navržen s využitím 

4. základních stanovišť pro přečerpávací nádrže)

- Odborný dohled:  180 000,-Kč

Celkem:  860 000,- Kč

Reálně k dispozici díky úsporám v projektu cca 300 000,-Kč



Lidé v Kauti děkují aneb malované na betoně 
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