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

íjemce: Kauti primary school, komunita obyvatel oblasti Kauti, Kenya 
Realizátor: Export-Hydro Pump & Services (Africa) Limited, Nairobi, Kenya – vrtání, 

erpací zkoušky 
 Almak Aqua Drillers, Machakos, Kenya – erpadlo, solární zdroj, 

potrubí, akumula ní tank, distribuce 
 Kauti partners self help group (ob anské sdružení obyvatel oblasti 

Kauti), Kenya – zachycení a zabezpe ení stávajícího výv ru vody u 
Muthala primary school 

Odborný dozor nad realizací: Pöyry Environment a.s., R 
 
 
Na základ  poznatk  z dosavadního dlouhodobého p sobení v oblasti Kauti, pot eb místních obyvatel 
a finan ních a technických možnostech zú astn ných stran bylo roce 2011 realizováno n kolik 
opat ení ke zlepšení p ístupu obyvatelstva ke zdroj m vody. Jedná se o následující: 
 

 realizace vrtu jako trvalého zdroje vody bez bezprost edního vlivu klimatických výkyv  
(extrémní nedostatek srážek) v Kauti Primary School (dále KPS) v etn  ov ení jeho 
vydatnosti a kvality vody na základ  hydrogeologického pr zkumu z roku 2010 

 návrh a realizace zp sobu erpání, akumulace a distribuce vody 
 zachycení a zabezpe ení stávajícího výv ru vody, odb rné místo poblíž výv ru a v Muthala 

Primary School (dále MPS) 
 monitoring opat ení realizovaných v roce 2010 
 doporu ení – možnosti aktivního pokra ování spolupráce 

Soub žn  s „voda ským projektem“: 
 dokon ení rekonstrukce objektu „komunitního centra“ v areálu KPS – financováno Soukromou 

mate skou a základní školou, s.r.o., R 
 p íprava „Healtcare“ projektu pro d ti v KPS – financováno Soukromou mate skou a základní 

školou, s.r.o., R 
 

Realizaci vrtu a následn  dodávky technologie erpání, akumulace,  distribuce a ostatních prací 
edcházela 2 výb rová ízení z místních odborných firem. V prvním p ípad  poslalo cenovou nabídku 

5 firem, v druhém pak 4 firmy. Výb r dodavatele pak byl proveden na základ  kombinace kriterií cena, 
reference, osobní návšt va firmy a p ípadn  i obdobných realizací (kolegové z Nairobské kancelá e 
Centra Narovinu), s cílem vybrat dodavatele zkušeného, solidního a spolehlivého. 
Sanaci výv ru u Muthala primary school a následnou akumulaci vody a distribu ní místa provád li 
místní obyvatelé sami na základ  zkušeností z lo ského roku, kde vykonávali v tšinu manuálních 
prací pro realizátora sanace výv ru mezi Katitu a Kauti Marketem.  
 

2 VRT V KAUTI PRIMARY SCHOOL (KPS) 
Vrt byl realizován v zá í p ímo v areálu KPS v míst  vytipovaném jako nejperspektivn jší z širšího 
okolí (místo k ížení 2 poruch ve skalním podloží s velkou pravd podobností výskytu podzemní vody). 
Práce probíhaly se st ídavou intenzitou – bu  velice rychle až p ekotn , nebo v bec. Vrtáno bylo 
pneumatickým kladivem profilu 220 mm s vynášením rozrušeného materiálu z vrtu prost ednictvím 
stla eného vzduchu. Pro zabezpe ení vrtu v horních, hlinitých a pís itých p dách, bylo použito 
plnost nné ochranné ocelové výpažnice profilu 300 mm do hloubky 16 m. První voda byla naražena 
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v cca 15 m ješt  p ed dosažením skalního podloží (bezvýznamné množství), další pak v cca 32 m, 
v již skalním profilu (rula). Vydatnost p itékající vody byla od cca 50m pravideln  sledována 
orienta ním m ením. Od cca 85 m nebyl již pozorován žádný nár st vydatnosti, a proto bylo 
rozhodnuto o zastavení prací v hloubce 100 m p es snahu zástupc  vrtné firmy pokra ovat min. do 
130 m až 150 m. Vrt byl vystrojen ocelovou výpažnicí profilu 150 mm, ve zvodn lé vrstv  
perforovanou, a obsypanou filtra ním št rkem. Zhlaví vrtu bylo opat eno betonovou patkou a vrt byl 
uzav en.  

erpací zkouška prob hla následn  s n kolikadenním zpožd ním z d vodu technických problém  na 
stran  dodavatele. erpadlo bylo osazeno v hloubce 96 m, statická hladina p ed zahájením erpání 
byla v hloubce pouhých 10 m pod povrchem. V pr hu 24-ti hodinového erpání bylo 
zaznamenáváno erpané množství vody a jemu odpovídající úrove  hladiny vody a porovnáván trend 
jejího poklesu i nár stu. V pr hu takto krátké doby zkoušky (v R se pro obdobné ú ely provádí 
28 denní erpací zkouška) se úplného ustálení nepoda ilo dosáhnout, nicmén  orienta ní výsledek 

es 4000 l / hod je velmi dobrý a v p ípad  pot eby využít celý dostupný objem vody n kdy 
v budoucnosti lze takto získat okolo 100.000 l vody denn . Po ukon ení erpání byl následn  
zaznamenáván nástup hladiny vody, který byl také velice rychlý (40 m za 3 hodiny).  
 
obr. 1 – zahájení vrtných prací 
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obr. 2 – z pr hu  vrtných prací 

 
 
obr. 3 – z pr hu  vrtných prací 
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obr. 4 – vzorky vyt žené horniny 

 
 
obr. 5 – vystrojení, obsyp 
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obr. 6 – úprava zhlaví vrtu p ed erpací zkouškou 

 
 
obr. 7 – erpací zkouška 
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obr. 8 – erpací zkouška 

 
 
obr. 9 – erpací zkouška 
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obr. 10 – voda z vrtu odebraná ke konci erpací zkoušky 

 
 

obr. 11 – zástupci komunity 
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Na vzorcích vody byl v místní státní laborato i proveden chemicko-fyzikální rozbor: 
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Výsledky rozboru dokumentují, že se jedná o tvrdou, siln  mineralizovanou vodu se zvýšeným 
obsahem železa, manganu, vápníku, sodíku a celkovým obsahem rozpušt ných látek. Výsledky byly 
konfrontovány s pokyny Sv tové zdravotnické organizace a také s Krajskou hygienickou stanicí 
v Brn . Lze konstatovat, že by tato voda v R nemohla být distribuována jako pitná bez úpravy. 
Odstran ní výše zmi ovaných nadlimitních hodnot však v místních podmínkách není reálné – po ízení 
pot ebné úpravny vody (nap . s reversní osmosou) by p edstavovalo náklady okolo 1 mil. K  pouze za 
technologii – ov eno poptávkou na Ke ském trhu s úpravnami vody. Rovn ž provozn  by tato 
technologie pravd podobn  nebyla dlouhodob  udržitelná (energetické náklady na provoz, spot eba 
materiálu a chemikálií, technické nároky na obsluhu). 

estože jsou tedy výsledky v ur itých hodnotách nadlimitní, podle materiálu WHO i názoru KHS by 
nem la mít ani dlouhodobá konzumace této neupravené vody negativní vliv na lidské zdraví. 
Ovlivn ny budou v porovnání s ostatními zdroji vody (deš ová, výv ry) p edevším chu ové vlastnosti, 
a dále zvýšené korozivní ú inky vody a možnost usazování vysrážených látek (potrubí, tank). Místním 
obyvatel m bylo doporu eno kombinovat pro p ímou konzumaci a va ení vodu z vrtu s ostatními 
zdroji, které doposud využívají. 
 
V pr hu íjna a listopadu byl proveden finální návrh celkového ešení odb ru, akumulace a 
distribuce vody. Z p vodn  uvažovaného mechanického erpání v podob  koloto e (tzv. „play pump“) 
pohán ného „d tskou“ silou jsme nakonec ustoupili, protože se nám nepoda ilo sehnat místní firmu, 
která by toto ešení již n kde v Keni realizovala. Také vlastní erpadlo tohoto typu není b žn  v Keni 
dostupné. Pokud se n kde v Keni „koloto “ vyskytuje, pak pouze jako dopl ující zdroj elektrické 
energie v kombinaci se solárními panely – ne tedy p ímo nad vrtem jako erpadlo, a to pouze u 

ích vrt  s menším množstvím odebírané vody. Nakonec bylo vybráno ist  solární ešení 
s pr rným návrhovým odb rem 10.000 l / den a s dodavatelem byla odsouhlasena dodávka 

meckého erpadla zna ky Lorentz v etn  p íslušenství. Tato zna ka má bohaté zkušenosti z 
obdobných instalací v rozvojových zemích v etn  Keni.  
viz: http://www.lorentz.de/en/references/africa__kenya.html 
Práce byly zahájeny koncem listopadu 2011. Zhlaví vrtu bylo sníženo a umíst no do podzemní šachty 
s ocelovým poklopem umíst ným pod terénem tak, aby nebyla narušena celistvá plocha školního 

išt . erpadlo je umíst no v hloubce 83 m a p ipojeno potrubím z HDPE 1 ¼ “ do vodojemu 
vzdáleného 100 m. Potrubí je uloženo v zemi spole  s kabely. Vodojem je umíst n v nejvýše 
položené ásti školního pozemku na 3m vysoké ocelové konstrukci tak, aby bylo umožn no p ípadné 
dodate né p ipojení cca 500 m vzdálené Kauti Secondary School bez nutnosti dalšího erpání vody. K 
akumulaci vody dochází v plastové válcové nádrži o objemu 10 m3, uvnit  je osazen plovák pro 
automatické vypnutí erpadla p i napln ní vodojemu a op tovné sepnutí. 4 solární panely o celkovém 
výkonu 900 W jsou osazeny vedle tank  na deš ovou vodu u spodní školní budovy (Classroom 2) a 
jsou z d vodu ochrany oploceny. Z vodojemu je vedeno zásobovací potrubí 1 1/4 " p es rozd lovací 
vodom rnou šachtu s uzáv ry (s uzamykatelným poklopem) do 2 distribu ních míst – jedno z nich 
v areálu školy, druhé pro ve ejnost mimo areál školy. Z d vodu možnosti odkalování nádrže – 

edpokládá se pr žné usazování vysrážených rozpušt ných látek (železo, mangan) v d sledku 
okysli ení vody p i nátoku do nádrže – bylo ve dn  nádrže osazeno vypoušt cí potrubí. Tato voda 
bude používána p edevším pro závlahu p ilehlého školního pole. Vlastní odb r vody pro distribuci je 
pak umíst n o n co výše nade dnem 
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obr. 12 – nad vrtem, p ed dešt m 

 
 
obr. 13 – úprava výpažnice p ed osazením erpadla 
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obr. 14 – erpadlo Lorentz PS 1200 

 
 
obr. 15 – spoušt ní erpadla do vrtu 
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obr. 16 – šachta nad vrtem p ed zasypáním 

 
 
obr. 17 – vrt v ploše h išt  KPS – definitivní úprava 
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obr. 18 – solární panely pro erpadlo 

 
 

obr. 19 – solární panely pro erpadlo 
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obr. 20 – konstrukce pro akumula ní tank 

 
 

obr. 21 – akumula ní tank 
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obr. 22 – akumula ní tank a odb rné místo pro ve ejnost (water kiosk) 

 
 

obr. 23 – akumula ní tank a water kiosk – pohled z cesty 
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obr. 24 – water kiosk 

 
 

obr. 25 – odb rné místo pro školu 
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3 SANACE VÝV RU U MUTHALA PRIMARY SCHOOL (MPS) 
Analogicky s lo skou sanací nejpoužívan jšího výv ru vody u cesty mezi Katitu market a Kauti market 
byla plánována sanace dalšího výv ru poblíž n které ze škol. Jako nejvýhodn jší se nabízel výv r 
nad Yanzonga primary school (YPS), ze kterého by se voda dala p ivést do areálu školy a zde z ídit 
spole ný „water kiosk“ pro odb r jak do školy, tak pro ve ejnost. Majitel pozemk , na kterých se 
nachází výv r a p es který by vedlo p ívodní potrubí, však podmi oval realizaci „finan ní kompenzací“. 
Tato podmínka byla naprosto nep ijatelná a proto bylo spole  rozhodnuto sanovat výv r v jiné 
oblasti poblíž MPS.  Výv r u YPS však nadále z stává hojn  využívaným lidmi žijícími v okolí, bohužel 
však stále primitivním a mén  hygienickým zp sobem – nabíráním p ímo z m lkého výv ru. Do 
budoucna se jedná o perspektivní místo celoro  využitelného, kvalitního vodního zdroje. 

 
obr. 26 – výv r Yanzonga 

 
obr. 27 – odb r vody z výv ru Yanzonga 
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Výv r u MPS je vzdálený 300 m západn  od školy.  Realizaci provád li svépomocí lenové komunity s 
využitím zkušeností získaných p i asistenci na sanaci výv ru Katitu-Kauti. Práce zahrnovaly: 

 zahloubení a uzav ení výv ru do jímacího objektu 
 položení gravita ního potrubí 
 vybudování kamenného akumula ního tanku (5000 l) poblíž výv ru 
 osazení plastového akumula ního tanku (2000 l) v MPS 

Regulace pr tok  do jednotlivých tank  probíhá automaticky pomocí plovákových uzáv  tak, aby 
bylo využito maximální množství vody zachycené z výv ru v pr hu 24 hodin denn . Vyhodnocení 
vydatnosti v pr hu roku a zejména na konci bezdeštného období bude možné provést až po reálné 
zkušenosti z provozování.  
 
obr. 28 – výv r Muthala – 09/2010 
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obr. 29 – výkopové práce v míst  výv ru 

 
 

obr. 30 – betonáž st n jímacího objektu 
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obr. 31 – betonáž stropu jímacího objektu 

 
 

obr. 32 – betonáž st n jímacího objektu 
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obr. 33 – do asný odb r po dobu výstavby 

 
 
 

obr. 34 – výstavba akumulace poblíž výv ru 
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obr. 35 – akumulace poblíž výv ru 

  
 
 
obr. 36 – akumulace poblíž výv ru 
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obr. 37 – akumulace a odb r vody v MPS 

 
 

obr. 38 – akumulace a odb r vody v MPS 
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4 MONITORING OPAT ENÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2010 
 tanky na deš ovou vodu v KPS napln ny (50000 l), rovn ž 2 tanky na soukromé farm  

(10000 l); voda využívána ke všem ú el m, ve škole asem nutno opravit (vym nit) 
uzáv ry nevalné kvality 

 
obr. 39 – išt ní okap  p ed obdobím deš  – 09/2011 

 
 

obr. 40 – deš ová voda z tanku v KPS – 12/2011 
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 výv r Katitu - Kauti - pln  funk ní, p ítok v období deš  výrazn  vyšší než v období 
sucha, voda bez zákalu; v období sucha odebráno 100 % 24-hodinové vydatnosti, voda 

epadem neodtéká 
 

obr. 41 – water kiosk v období sucha 09/2011 

 
 

obr. 42 – water kiosk v období sucha 09/2011 
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obr. 43 – water kiosk v období deš  12/2011 

 
 

obr. 44 – voda z výv ru 
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obr. 45 – transport vody od water kiosku 
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5 MOŽNOSTI AKTIVNÍHO POKRA OVÁNÍ SPOLUPRÁCE 
V následujícím textu jsou na rtnuty možnosti dalšího pokra ování spolupráce v oblasti 
vodohospodá ství v lokalit  Kauti: 
 
5.1. Sanace výv ru Yanzonga – zám r sanovat tento výv r z stává stále aktuální, podmínkou 

stává dohoda z vlastníkem o bezplatném umožn ní realizace; spln ní této podmínky je na 
komunikaci v rámci komunity a také na aktivní ú asti p edstavitel  Yanzonga primary school, 
která by byla hlavním p íjemcem 

5.2. Vystrojení vrtu pro Imilini Primary school (IPS) – 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 m ením); na jednom 
z t chto míst poblíž IPS byl v roce 2011 z místních (vládních) financí realizován pozitivní vrt  -
výsledky erpací zkoušky a rozbor  vody má za úkol zajistit koordinátor Josephat Ndunga; vrt 

stává uzav ený, bez možnosti ho jakkoliv využívat, údajn  z d vodu nedostatku financí. 
podmínka realizace: zjišt ní majetkových pom  ve vztahu k vrtu a trase potrubí ke škole, 
zjišt ní zám ru dosavadního realizátora projekt dokon it, p ípadn  d vody, pro  projekt 
z jejich strany dokon it nelze 
 

obr. 46 – vrt Imilini 
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5.3. P ipojení Kauti secondary school (KSS) na vrt v KPS – st ední škola – KSS – byla 
vybudována v roce 2009 a je vzdálená cca 500 m od KPS u cesty sm rem na Kathiani; 
zna ná ást úsp šných absolvent  KPS na ní po dokon ení 9. t ídy následn  pokra uje – 
rovn ž tak d ti „adoptivních rodi “ z projektu adopce Centra Narovinu; škola doposud vlastní 
zdroj vody nemá; areál školy lze potrubím propojit s akumula ním tankem v KPS a využívat 
tak vodu z vrtu v obou školách 
podmínka realizace: aktivní ú ast vedení KSS na realizaci, geodetické ov ení odb rného 
místa v KSS s ohledem na minimální hladinu vody v tanku 
  

obr. 47 – Kauti secondary school 

 
 

obr. 48 – Kauti secondary school 
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5.4. Realizace závlahového systému pro oblast Katitu-Kauti  – farmá i z této oblasti mají 
dlouhobý zám r vybudovat malou reten ní nádrž na potoce, ze které by byla voda p ivedena 
do Katitu market (zde by byl akumula ní tank) a dále níže položeného zem lsky 
využívaného svažitého území s možností distribuce vody k jednotlivým farmá m 

 
obr. 49 – profil pro umíst ní hráze (v míst  d ev ného mostku) 

 
 

obr. 50 – koryto potoka v oblasti malé reten ní nádrže 
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obr. 51 – Kauti - zem lsky využívaná oblast v období sucha (09/2009) 

 
 
 

obr. 52 – totožná oblast v období deš  (12/2011) 
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obr. 53 – farma s p ístupem k závlahové vod  i v období sucha (09/2010) 

 
 
 

obr. 54 – farmy bez možnosti zavlažování (09/2009) 
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5.5. Realizace opat ení pro zadržení vody v krajin  a snížení p dní eroze 
Statisticky udávané ro ní srážkové úhrny vnitrozemských oblastí Keni jsou od 500 mm, v Nairobi 
vzdáleném od Kauti 90 km pak 725 mm (pro srovnání Praha 580 mm, Lysá Hora 1560 mm). Z tohoto 
pohledu nevypadají tato ísla nijak hroziv , problémem však oproti našemu území je, že veškeré 
srážky jsou kumulovány pouze do 2 období v roce (b ezen – kv ten a íjen – prosinec). Po zbytek 
roku neprší v bec. Ani v období deš  se však nejedná o trvalé srážky, ale o silné p ívalové 
krátkodobé dešt . V takto odlesn né, svažité krajin  dochází k okamžitému odtoku naprosté v tšiny 
srážky prost ednictvím vymletých koryt dále do nedaleké eky Thwake a dále pry  z oblasti. Zásak 
vody je na v tšin  území minimální, p dní eroze je všudyp ítomná, dlouhodob  vzr stající. P esto je 
stále mocnost zem lsky využitelné p dy na v tšin  území n kolik metr , což bude z hlediska 

íštích let (ev. desítek let) pro možnost pokra ování zem lské innosti v sou asné podob  
dostate né. Pochopiteln  daleko významn jší jsou hrozby okamžité – srážkov  slabé období deš , 
neúroda z jakýchkoliv p in, nemoci, ekonomický vývoj (výkupní ceny komodit, ceny potravin, inflace), 
politická a bezpe nostní stabilita. Z dlouhodobého hlediska udržení sob sta nosti zem lské 
innosti v území však p dní eroze p edstavuje významné riziko a realizací souboru protierozních 

opat ení by mohlo dojít k jejímu významnému zpomalení. Jednalo by se zejména o: 
- organiza ní a vegeta ní opat ení – doporu ní zm n ve zp sobu obd lávání pozemk , 

optimalizace tvaru, velikosti a spádu jednotlivých polí ek, realizace travních pás  mezi 
pozemky, zpevn ní b eh  výsadbou vhodných travin, d evin 

- technická opat ení pro zpomalení odtoku vody - terénní urovnávky, pr lehy, ochranné a 
reten ní hrázky, zasakovací p íkopy 

Samoz ejm  nelze uvažovat s plošnou realizací na celém území oblasti Kauti, ale pouze v ur ité ásti 
jako vzorový pilotní projekt. Realizaci by p edcházel terénní pr zkum ešené oblasti a „seminá “ se 
zájemci z ad farmá  na toto téma (i jejich dlouholeté zkušenosti mohou p vodn  plánované zám ry 
korigovat nebo doplnit). Následovala by vlastní realizace – svépomocí, z místních zdroj , 
s minimálními náklady na nákup materiálu. 
 
obr. 55 – erozní rýha v období sucha (09/2010) 
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obr. 56 – erozní rýha v období sucha (09/2009) 

 
 

obr. 57 – potok v Kauti v období sucha (09/2010) 
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obr. 58 – ústí eky Muoni do eky Thwake (09/2010) 

 
 
obr. 59 – ní eroze – koryto eky Thwake (09/2010) 
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obr. 60 – sesuvy svah  podél cesty v období deš  (12/2011) 

 
 

obr. 61 – odplavování p dy v období deš  – eka Muoni (12/2011) 
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5.6. Zachycení deš ových vod ze st ech na dalších školách (IPS, YPS, MPS, KSS) 
Realizace této ásti byla plánovaná již v roce 2011. Nakonec k ní nedošlo z d vod  posunu prací na 
vrtu a sanaci výv ru až do samotného konce roku 2011. Je podmín na úzkou spoluprací s vedením 
škol, a p edpokládá zakoupení ur itého množství akumula ních tank  na deš ové vody pro jednotlivé 
školy za p edpokladu vybudování st ešních okap  a svod  ve vlastní režii. 
 
5.7. P ísp vek na jednoduché vozíky (dvoukoláky) pro dopravu kanystr  s vodou 
Pro dopravu kanystr  s vodou je v sou asnosti nej ast ji používána lidská (= ženská nebo d tská) 
síla paží a hlavy, u movit jších pak osel, kolo, ze vzdálených oblastí p ijíždí k distribu nímu místu 
(výv r Katitu-Kauti) ob as i auto, které pak odváží desítky kanystr . Projekt by p edpokládal ú elovou 
finan ní dotaci na nákup jednoduchých, lehkých, pevných dvoukolák  rozm rov  a pevnostn  
uzp sobených pro uložení  a transport 4 kanystr  (80 kg). Výroba a p ípadný servis by probíhala 
v n které z místních záme nických dílen (nap . v Kathiani – nutno provést pr zkum, zda je reálné). 
 
obr. 62 – doprava vody 
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obr. 63 – doprava vody 
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obr. 64 – doprava vody 

 
 

obr. 65 – doprava vody 
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obr. 66 – doprava (nejen) vody – budoucnost ? (v R cena 2500 K  s dph) 

 
 
 

Možnosti pokra ování – shrnutí: 
Vše popsané pod bodem 5 berte jako doporu ení možného tak, jak to vyplynulo z pobytu na míst , 
z p ání místních (závlahový systém) i z pozd jšího p emýšlení. Po adí návrh  je ist  náhodné, 
neur uje žádnou prioritu a nepodmi uje jejich návaznost. Vše je otázka hlavn  zájmu a možností 
(finan ních) v Kauti pokra ovat, a zda to bude pokra ování pouze s dopadem lokáln jším, nebo 
plošn jším. Každé z opat ení si vyžádá ur itou p ípravu, rozpracování, finan ní rozvahu – tak, aby byl 
výsledek dlouhodob  funk ní a smysluplný. Na základ  vašeho rozhodnutí, zda a jak pokra ovat, 
sd lení priorit a finan ního rámce, je možné vyhodnotit reálnost jednotlivých ástí a rozhodnout o 
dalších krocích.  
 

6 ZÁV R 
Veškeré plánované aktivity v roce 2010 a 2011 byly dokon eny, výstupy v podob  akumula ních 
tank , vrtu, distribuce vody, sanovaných výv , jsou funk ní a p edané komunit  do užívání. Nyní je 
hlavn  na nich, zda dokáží dodržovat minimální nároky na obsluhu a údržbu, p ípadn  využívat 
získané zkušenosti dále. Ze vzájemné spolupráce mám pocit, že by tomu tak mohlo být. 
 
 
 
V Brn , leden 2012  Ing. Petr Chaloupka 
       Pöyry Environment a.s. 
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obr. 67 – letecký snímek oblasti se zákresem opat ení – p dorys 
zdroj: Google Earth 
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obr. 68 – letecký snímek oblasti (Google Earth) se zákresem opat ení – pohled na západ 
zdroj: Google Earth 

 


