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SHRNUTÍ  
 
ČESKY 

 
Projektový návrh je v souladu se zadáním situován do jižní části země, státu SNNPR, 

okresů AZW a ASW, kebelí Lebu Koromo, Umbullo Kajima, Choroko, Hamata, Rokenene 
Teffo, Kobo Chobarre, Tuka, Yato Barho, Besheno, Simbita a Bendo. Obecným rozvojovým 
záměrem je přispět ke snižování chudoby, ochraně životního prostředí a zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel. Konkrétně jsou cíle projektu orientovány na aplikace protierozních a 
vodohospodářských opatření a kontinuální školení cílových skupin příjemců. V průběhu 
projektu budou: zhodnocena a realizována protierozní opatření v širším území okresu AZW, 
připraveny zdroje sazenic a realizovány jejich výsadby, rehabilitovány vybrané nefunkční 
vodní vrty v lokalitách okresu ASW, rozšířeny distribuční a záchytné systémy vody, 
realizována výstavba umýváren a záchodků, zajištěna distribuce hygienických souborů. 
Úlohou odborníků MENDELU v průběhu realizace projektu bude především 
management, dozor, metodická, technická, administrativní a kapitálová podpora. Místní 
partneři povedou projekt kontinuálně v místě realizací, budou najímat stavební dělníky, 
částečně vést a dozorovat práci, vést jejich zaškolování. Místní obyvatelé nabudou přímé 
praktické zkušenosti s provozem a osvojením projektových technologií a strategiemi trvale 
udržitelného hospodaření v  krajině, čímž budou vytvořeny předpoklady pro udržitelnost 
projektu po jeho skončení. 
 

 
ENGLISH 
 
 Project proposal is situated to south Ethiopia, to one of its federal states SNNPR in the 
districts Awassa Zuriya Wereda & Alaba Special Wereda, especially kebeles: Lebu Koromo, 
Umbullo Kajima, Choroko, Hamata, Rokenene Teffo, Kobo Chobarre, Tuka, Yato Barho, 
Besheno, Simbita a Bendo, reflecting the original contract document letting.  General 
development goal is to deal with poverty eradication, nature protection and improvement of 
the general health conditions of the rural population. In particular, the project aims are 
oriented on the application of specific measures to enhance soil protection against water 
erosion and to support water management and technical education of target communities. In 
the course of project duration following outputs will be generated: soil protection remedial 
measures evaluated and realized in the wider AZW region, tree saplings supply provided and 
out-planted, selected community water boreholes reconditioned in ASW region, water 
distribution & water catchment facilities enlarged, construction of the toilet facilities provided 
and distribution of special hygiene sets supplied throughout the village areas. Role of the 
Mendel University team experts during the project implementation is management 
supervision and methodological, administrative, technical & fund backing. Local expert 
partners will continuously lead the project in the localities of interest, hiring the builder 
forces, partially guiding and supervising the field work and steering workers training. As a 
consequence local indigenous community will win direct practical experience with the 
operation and functioning of the provided project technologies & strategies to contrive 
sustainable landscape husbandry, creating the prerequisites for the project ideas success in the 
long-term time scale. 
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1. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
 

1.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země 
 
Etiopie je jedna z nejchudších zemí světa, orientovaná převážně na extenzívní zemědělství a 

silně závislá na zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Zemědělství zaměstnává 85 % 
práceschopného obyvatelstva a představuje 42,1 % HDP. Hlavními produkty jsou obilniny 
(endemický druh tef), luštěniny, káva a olejniny. Vývoz kávy představuje 70 % devizových příjmů 
země. V EFDR lze najít největší stádo hovězího dobytka v Africe: podle odhadů jde o 35 mil. kusů 
skotu, dále 21 mil. ovcí, 17 mil. koz, 5 mil. oslů, 3 mil. koní a přes 1 mil. velbloudů; prasat pouze 24 
tisíc, zato 56 mil. kusů drůbeže. 

Z hospodářského hlediska lze Etiopii charakterizovat jako systém doposud značně uzavřený a 
proto se jí globální krize dotýká prozatím jenom nepřímo. Jako lék na eventuální zhoršení  
hospodářské situace vidí vláda současné mohutné investice do infrastruktury – budování dopravních 
tahů (silniční koridory, ale i železnice) a hydroenergetiky. Levná a relativně vysoce kvalifikovaná 
pracovní síla je dalším stimulem průmyslového rozvoje země. Etiopská vláda deklaruje snahu dospět 
k potravinové soběstačnosti, ale ve skutečnosti EFDR volá po statisících tun potravinové pomoci 
ročně. 

Vládní plán pro trvalý rozvoj a ukončení chudoby PASDEP (Plan for Accelerated and 
Sustainable Development to End Poverty) je hlavní strategický rámec pro pětileté období 2005-
2010. Zahrnuje klíčové strategie směřujících ke snižování chudoby, ale také sleduje nové směry. 
Mezi těmito je na prvním místě udržitelný hospodářský růst a rozvíjení projektů pro dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. Plán PASDEP zahrnuje nové přístupy k udržitelnému hospodářskému 
růstu a snižování chudoby v Etiopii. Jedná se o:  

(I) silnější důraz na snížení chudoby prostřednictvím zrychlení hospodářského růstu;  
(II) posílení soukromého sektoru a zvýšení vývozu a zlepšení infrastruktury;  
(III) Podpora rozvoje měst a venkova, posílení vesnicko-městských vazeb;  
(IV) Posílení rozvoje lidských zdrojů a výrazné snížení vysokého populačního růstu;  
(V) Uvolnění produktivního potenciálu Etiopských žen;  
(VI) Zastavení zhoršování životního prostředí, a  
(VII) Posílení hospodářské a demokratické správy věcí veřejných. 
 
 

1.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru  
 

Etiopská vláda podle rady OSN pro sociální a ekonomické otázky teoreticky rozeznává 
hrozby v sektoru ochrany půdy, vodních zdrojů, i dalších témat a podporuje řešení problémů a boj 
s hrozbami životního prostředí. Účastní se mnoha mezinárodních platforem, které se snaží 
implementovat pomocí akčních plánů i v prostoru své federace. Jedná se  jmenovitě o montrealský 
protokol na ochranu ozónové vrstvy, konvenci o biologické diverzitě CBD i konvenci o omezení 
dopadů desertifikace CCD. Ročně dochází v ET k údajné ztrátě 1,5 biliónu t svrchních horizontů 
půdy, což na zemědělské půdě představuje místy až 42 t/ha a na pastevních pozemcích ca 5 t/ha. 
Roční ekonomická ztráta zapříčiněná erozí dosahovala přibližně 12 bilionů Birrů, snižujíc odhadem 
výnosy farem o 5-30% v r.2010.  

Etiopie je řazena mezi nejchudší státy světa a náleží rovněž do skupiny tzv. vysoce 
zadlužených chudých zemí. EFDR nemá mezi vyspělými partnerskými zeměmi (kromě EU jako 
celku) největšího stabilního dvoustranného donora (což je důsledek toho, že v minulosti nebyla 
kolonizována). Z multilaterálních donorů poskytuje rozhodující pomoc především Evropská unie 
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(EU), International Development Association, African Development Fund a World Food 
Programme. V současné době poskytuje pomoc Etiopii 17 členských států EU. V letech 2000-2004 
dodaly státy EU společně s EC rozvojovou pomoc v objemu 875 miliónů USD, což je ekvivalent 
25% celkové rozvojové pomoci dodané do Etiopie. Etiopie je jednou ze zemí s nejnižším přístupem 
k pitné vodě a hygienickými návyky na světě. Přístup k vodě se zvolna zvyšuje díky zahraniční 
pomoci, ale k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) bude 
potřeba realizovat další rozvojové projekty v oblasti zásobování pitnou vodou. Etiopská vláda určila 
jako priority přístup k vodě a ekonomický růst a snížení chudoby (Poverty Reduction Strategy-
PRSP), společně s dosažením Rozvojových cílů tisíciletí jako dlouhodobý cíl. Problematika 
zásobování pitnou vodou je zmiňovaná ve všech strategických dokumentech zaměřených na rozvoj 
Etiopie. Vládní plán pro trvalý rozvoj a ukončení chudoby pro období 2005-2010 obsahuje plán na 
zvýšení přístupu k pitné vodě na 84% a dostupnost sanitačního zařízení na 80% do roku 2010. Tyto 
ambiciózní plány jsou v souladu s úkoly MDG, které mají za cíl snížení lidí bez přístupu k pitné 
vodě a sanitaci na polovinu do roku 2015. 

 

 
 

Obr. Lokalizace federálního státu SNNPR 
 
 

1.3 Kontext a původ námětu projektu  
 

Etiopie je druhá nejlidnatější země Afriky. Zemědělská výroba v nedávné minulosti značně 
utrpěla v důsledku opakujících se období sucha. Mezi největší problémy Etiopie patří degradace 
půdy, která je způsobena vysokou hustotou zalidnění a nárůstem obyvatelstva, nadměrným 
vypásáním travních porostů, nekontrolovaným kácením stromů pro stavebnictví a výrobu dřevěného 
uhlí. V důsledku tlaku na zbytky stromové vegetace podstatě chybí běžné sortimenty dřeva a 
v rurálních oblastech převládá nejdostupnější tyčky z jednoletých eukalyptových plantáží, vhodné na 
jednoduché stavby typu chatrč. Místní jako většina obyvatel rozvojových zemí používají na vaření 
nejjednodušší dostupné zdroje – dřevo přímo ze savanových křovin, dřevěné uhlí, kravince, případně 
plynové bomby.  Jen v Addis Abeba je ročně spotřebováno na 70 tis.t  dřevěného uhlí, na jehož 
výrobu je nezbytné pálit dřevo z rurálních oblastí, jelikož v okolí AA není ve 200 km okruhu 
dostupný žádný lesní zdroj.   

Námět projektu je připravován ČRA od r. 2009 jako návaznost na projekt gestorovaný Mze 
s názvem „Antierozní opatření v oblasti jezera Awassa“ (2008-10) zabývající se dle brožury 
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, lesního a 
vodního hospodářství (Mze, 2009) problematikou obnovy půdního fondu, půdní eroze a zlepšováním 
biodiverzity.  

V uplynulých letech byla v oblasti Alaba realizována obdobná rozvojová a humanitární 
činnost organizací Člověk v tísni, která se zaměřila na opravu a rozšiřování kapacity hloubkových 
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vodních vrtů a na budování vodních distribučních systémů. Byla provedena oprava 3 vrtů a 
konstrukcí 3 distribučních systémů získalo přístup k pitné vodě více než 15 000 lidí. Vybudováno 
bylo stavbou 25 střešních systémů na  vody a 10 latrín u škol a zdravotních středisek. Zároveň 
proběhla rozsáhlá osvětová kampaň v Alabském okrese zlepšující hygienické návyky místních 
obyvatel podpořené distribucí kanystrů na vodu a mýdel. 

Prostřednictvím aplikace protierozních, vodohospodářských a vzdělávacích opatření na 
modelovém území AZW a ASW bude podpořena snaha etiopské vlády o zvýšení potravinové 
bezpečnosti, zajištění základních předpokladů pro udržitelný rozvoj, řízené využívání přírodních 
zdrojů (vody a půdy) a sektorové plánovaní v zájmových oblastech. Technicky je tedy projekt 
orientován na rozvoj spolupráce s komunitami v oblasti ochrany půdy, zvláště před erozí, ochrany a 
rozvoje vodních zdrojů a zvýšení úrovně sanitace. 
 
 

1.4 Analýza zainteresovaných subjektů  
 

Pro realizaci projektu se předpokládá přímá spolupráce s komunitami za účasti 
provinčních/okresních autorit, jmenovitě s  Administration Office of Awassa Zuriya Wereda a 
Administration Office of Alaba Special Wereda v kebelích Lebu Koromo a Umbullo Kajima. Pro 
specifické konzultace se předpokládá komunikace s Federálním Bureau of Agriculture - Department 
of Natural Resources and Rural Land, dále s Forestry Research Center of Ethiopian Institute of 
Agricultural Research a Geological Survey of Ethiopia.  

S Etiopií má MENDELU v Brně více než 30 let trvající tradici vzdělávání studentů 
v inženýrských a doktorských programech.  Dva z jejích odborníků účastnících se projektové 
realizace jsou alumni etiopské národnosti s rozsáhlou zkušeností „Senior Officers“ s realizací 
podobných projektů. V současnosti má univerzita funkční memorandum o porozumění s Amhara 
National  Regional State Bureau of Agriculture and Rural Development, spolupracuje s univerzitou 
v Arba Minch a národním Forest Research Center. 

Zásadní součástí projektu budou vzdělávací workshopy a školení zaměřená na správné 
postupy ochrany půdy prostřednictvím výsadeb, agrotechnických postupů, ochrany vodních zdrojů, 
údržby vodoinstalací a zásad komunální hygieny. Předpokládá se, že v komunitách bude vyškoleno 
pžibližně deset tisíc zemědělců z okresů AZW a ASW.  
 
Přehled zainteresovaných subjektů v projektu a jejich role : 

− přímo dotčená venkovská komunita s diverzitou etnických skupin ; role: přímá účast a spoluvlastnictví; 
− venkovské obyvatelstvo širšího území zemědělských oblastí AZW a ASW (souvislost s politikou státní správy 

EFDR, SNNPRS: protierozní a vodohospodářská opatření, územně-plánovací aspekty, úpravy ve využívání 
území, aplikace principů trvale udržitelného obhospodařování, snížení účinků záplav, půdních sesuvů a eroze,  
dotační politika státu, apod.), role: spoluúčast a zapojení prostřednictvím worshopů a technického poradenství; 

− rozvojoví mobilizátoři a komunitní facilitátoři; role: spoluúčast a spoluvlastnictví knot-how projektu; 
− spolupráce s regionální vládou a zástupci specializovaných resortů (např. Min. zemědělství a venkovského 

rozvoje, Min. ŽP, atp.); role: garance politické a regionální podpory;  
− pracovníci státní správy na různých úrovních (v jejichž kompetenci je využívání dat a informací o lesních 

zdrojích); role: garance trvalé udržitelnosti lokálních výstupů a územního poradenství; 
− pracovníci zemědělských vědeckých institucí a univerzit (se zaměřením na rurální rozvoj); role: garance 

odborného poradenství; 
− pracovníci složek ochrany přírody; role: koordinace a dohled dodržování protierozních zásad na lokální úrovni; 
− lokální NGO; role: motivace venkovských komunit a regionální vlády, příp. koordinace fundraisingu. 
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1.5 Analýza problému 
 

 Míra degradace životního prostředí v Etiopii je závažnou překážkou ekonomického a 
sociálního rozvoje. K současnému stavu přispívají opakující se sucha, extrémní klimatické události, 
populační tlak a  nešetrné hospodaření. Mezi hlavní problémy patří neudržitelné hospodaření 
s půdou, její eroze a nebezpečí dezertifikace (v Etiopii okolo 70 % území tvoří suché subhumidní, 
semiaridní a aridní oblasti). Vodní zdroje Etiopie jsou v zásadě dostatečné, i když nepokrývají celé 
území rovnoměrně. Region SNNPRS je sice postihován periodickým suchem, které má negativní 
dopad na povrchové vody, dopad období sucha na podzemní vody je však minimální. Hlavním 
problémem tak zůstává využití vodních zdrojů efektivním a udržitelným způsobem. V důsledku 
špatného hospodaření navíc dochází i k celkovému poškozování životního prostředí a degradace 
krajiny.  

Ve vzdálenosti 275 km od Addis Abeby leží jezero Awassa, které se rozkládá na 129 km2, 
dosahuje maximální hloubky 10 metrů a rozprostírá se v nadmořské výšce 1675 metrů. Nejvyšší 
hory v oblasti se blíží výšce tří tisíc metrů nad mořem. Eroze je patrna v podstatě v celém povodí 
jezera Awassa, ve kterém dochází k významným ztrátám na půdním fondu, intenzivní ztrátě 
zemědělské půdy a snižování jejich výnosů. Půda je vodou z nechráněných okolních kopců vymílána 
a splavována do jezera. Mezi roky 2008-2010 byl v zájmové oblasti uskutečněn rozvojový projekt 
v gesci ČRA/Mze, realizovaný NGO Člověk v Tísni a zaměřující se na problematiku obnovy 
půdního fondu, půdní eroze a biodiverzity. V jeho rámci byla vybudována lesní školka, mělo být 
vyprodukováno 1,5 mil.sazenic, realizováno vstupní mapování území z pohledu ochrany 
biodiverzity a zřejmě realizovány i první výsadby. Předkládaný návrh bude logicky navazovat na 
předchozí etapu, bude stavět na dosažené školkařské produkci a využije zkušenosti realizátora 
v teritoriu i pozitiva a negativa dosažených výstupů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přístup k pitné vodě a hygienické návyky jsou v Etiopii jedny z nejnižších na světě. Přístup 

k vodě má pouhých 46% populace a 85% z této populace využívá vývěrů podzemní vody. Obyvatelé 
cílové oblasti nemají vzhledem k 9 nefunkčním vrtům pro dodávku pitné vody dostačující přístup 
k pitné vodě a jsou odkázání na další zdroje pitné vody jako vývěry podpovrchových vod různě 
rozmístěných v oblasti. Vydatnost těchto vývěrů se v průběhu roku mění. Tyto zdroje nejsou nijak 
zabezpečeny proti povrchovému znečištění, voda z nich je odebírána primitivním způsobem (např. 
naběračkami) v průběhu dne, kdy zde vznikají velké čekací doby, naopak v nočních hodinách není 
akumulována a odtéká.  

Doprava vody je záležitostí výhradně žen a dětí, voda je transportována ve 20 l kanystrech na 
zádech nosiče, v ojedinělých případě na oslech. Tato voda je využívána jak pro konzumaci, tak pro 
užitkové účely. Dešťová voda není zachycována a využívána. V současnosti je tedy potřeba dopravit 
veškeré množství vody pro domácnost i hospodářství často ze vzdálenosti několika set metrů či 
kilometrů členitým terénem. Touto situací trpí především děti (již od tří let) a ženy, které jsou za 
obstarávání vody zodpovědné a tráví touto činností převážnou část svého volného času na úkor 
návštěvy škol.  

Pravidelný přísun vody by zabezpečil místní komunitě výrazně vyšší zemědělskou produkci, 
na které závisí životní úroveň téměř každé rodiny v oblasti. Výrazně by také zlepšil kvalitu života a 
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zdravotní stav místních obyvatel, kteří trpí vysokou úmrtností a hladověním v obdobích sucha. 
Využití ušetřeného času by také napomohlo větší návštěvnosti žen v místních školách, jejich 
zapojení do dalších (rozvojových) činností komunity, což přispěje k větší rovnoprávnosti mezi muži 
a ženami. 

 
 
 

 
 

Obr. Situace v okresech podle tlaku na životní prostředí v SNNPR 
Zdroj: http://www.snnprbofed.gov.et/map_of_the_region.htm 

 
 
 

1.6 Zdůvodnění projektu a jeho podpora ze strany země příjemce  
 

Rozvojovým záměrem projektu z dotačního titulu „Ochrana půdy a vodních zdrojů v 
Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), Etiopie“ je přispět ke snižování chudoby, 
ochraně životního prostředí a zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Projekt v rámci tohoto dotačního 
titulu podpoří prostřednictvím aplikace protierozních a vodohospodářských opatření snahu etiopské 
vlády o zvýšení potravinové bezpečnosti, zajištění základních předpokladů pro udržitelný rozvoj, 
řízené využívání přírodních zdrojů (vody a půdy) a sektorové plánovaní v zájmových oblastech. 
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Technicky bude projekt zaměřen na spolupráci v oblasti ochrany půdy, zvláště před erozí, ochrany a 
rozvoje vodních zdrojů a zvýšení úrovně sanitace. 

Stejně jako v předchozí fázi gestorované Mze by partnerem projektu měla být místní vláda 
(Úřad pro zemědělství a rozvoj venkova) a etiopská nevládní organizace Concern for Environment. 
Přidanou hodnotou projektu je plánované oslovení dalších donorů jako např. CIDA, FAO,  
RESCATE-ESPAÑA, Triangle Génération Humanitaire, UNDP aj. 

V souladu s etiopským programem IWRM (Integrated Water Resources Management,) je 
významný zejména rozvoj vodních systémů (systémy na sběr dešťové vody, zavlažovací a 
odvodňovací systémy, nejlépe malého rozsahu), s cílem zajištění univerzálního přístupu k vodě 
(pitné i užitkové), především ve venkovských oblastech, kde 40 % obyvatel nemá přístup k 
nezávadné pitné vodě. Součástí strategie IWRM by měly být dodávky technologií a vybavení a 
školení údržbářů vodních pump.  

Místní obyvatelé budou moci využívat zachycenou dešťovou vodu, která dříve odtékala po 
povrchu do jezera. V důsledku protierozních opatření se v dlouhodobém výhledu zlepší úroda 
místních zemědělců a pravděpodobně zvýší dostupnost vody v místních studnách. 
 
 

2. CÍLOVÉ SKUPINY 
 

Nepřímá cílová skupina 
• Ostatní obyvatelé okresu Awassa Zuriya Wereda, žijící na území na kterém se projeví pozitivní 

účinky aplikovaných protierozních opatření 
• Plánovači a pracovníci zodpovědní za územní plánovaní a rozhodující o rozvojových projektech v 

daných oblastech na úrovni regionů, okresů i obcí 
• Ostatní vládní i nevládní organizace působící v daných oblastech při realizaci projektů zásobování 

vodou, programů na zvyšování zemědělské produkce. 
 
Přímá cílová skupina 

• Zemědělci v okrese Awassa Zuriya Wereda, kteří budou vyškoleni v technikách aplikace 
protierozních opatření, a kteří budou schopni tato opatření aplikovat i po skončení projektu, čímž 
zajistí jeho udržitelnost (komunity kebele Lebu Koromo a Umbullo Kajima) a ostatní obyvatelé, kteří 
budou příjemci osvětové činnosti. 

• Obyvatelé okresu Alaba Special Wereda, včetně uživatelů OTP, kterým se díky aplikovaným 
vodohospodářským opatřením a osvětové činnosti zlepší jejich zdravotní stav a hygienické návyky a 
přístup k zabezpečeným vodním zdrojům (preferenčně v kebelích Kobo Chobare, Rokenene Teffo a 
Tuka). 

• Rozvojoví mobilizátoři („development agents“) v obou zájmových okresech kteří  budou vyškoleni v 
technikách ochrany a udržitelného využívání půdy a vodních zdrojů, a kteří budou dále tyto znalosti 
využívat při práci s místními komunitami a při přípravě návazných rozvojových projektů. 

• Komunitní facilitátoři, kteří budou vyškoleni v technikách vedení komunitních diskuzí na téma 
ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, a kteří budou následně tyto 
diskuse sami organizovat. 

 
Přímá skupina definovaná zadáním dotačního titulu bude konečným příjemcem projektu. 

Zástupci nepřímé cílové skupiny budou kontinuálně zapojeni do workshopů / školení v rámci 
projektu. 
 Udržitelnost aktivit nastartovaných v průběhu projektu bude mít v případě realizace 
protierozních opatření na pozemcích s dlouhodobou vazbou hospodařících rodin ke konkrétnímu 
místu zjevný dlouhodobý a trvalý potenciál. Hospodařící rolníci budou mít po zkušenosti 
s funkčností půdoochranných opatření (především prostřednictvím výsadeb v systému 
ostrůvkovitých nukleí – viz. kap.technologie) přímý zájem chránit půdu a udržet jejich produkční 
systém v horizontu desítek let.  
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3. ODBORNÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU 
 

Mendelova univerzita v Brně se  posledním desetiletí zúčastnila několika projektů bilaterální 
i trilaterální ZRS a řady vzdělávacích a badatelských aktivit v tropických rozvojových zemích. 
S Etiopií má MENDELU v Brně více než 30 let trvající tradici vzdělávání studentů v inženýrských a 
doktorských programech. V současnosti má univerzita funkční memorandum o porozumění s 
Amhara National  Regional State Bureau of Agriculture and Rural Development, spolupracuje 
s univerzitou v Arba Minch a národním Forest Research Center. 
 

Řešitelský tým tvoří dále uvedení experti vázaní odbornou i pedagogickou činností, případně 
úzkou spoluprací s Mendelovou univerzitou v Brně. Kromě českých odborníků se projektu přímo 
zúčastní tři afričtí odborníci, dva etiopští experti se specializací v lesnictví a protierozních 
opatřeních a ghanský specialista na rozvoj rurálních komunit. Všichni zúčastnění jsou dlouhodobě 
orientováni na problematiku rozvojové  spolupráce, výzkum a management přírodních zdrojů 
v tropických zemích. Pan ing. Josef Střítecký se přímo účastnil předcházející fáze projektu jako 
krátkodobě najatý expert a měl tak možnost přímo na místě analyzovat slabá místa, jejichž 
odstranění vyžaduje jednak nasazení zkvalitnění odborných částí realizace a především zapojení a 
osvojení projektových cílů místními.  

 
(1) Shiferaw Alem Munie MS.c. (rozvojová problematika a lesnická typologie) 
(2) Ing. Biresaw Alemu Mahtot Ph.D. (půdoochraná opatření a agroekologie) 
(3) doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (rozvojová problematika a zalesňování) 
(4) Ing. Josef Střítecký (školkařské technologie a agrotechnická protierozní opatření) 
(5) doc.Dr.Ing. Petr Maděra (lesnická typologie a ekologie krajiny) 
(6) Ing. Petr Němec, (GIS, logistika a management projektů) 
(7) Ing. Hana Habrová Ph.D. (pedologie, ochrana krajiny) 
(8) Samuel Darkwah Ph.D. (rozvojová ekonomika a participační agrolesnictví) 
(9) paní Iva Vojtová (management projektů, kvalita vody a sanitace)  
(10) Ing. Josef Pikola (vodohospodářská opatření) 

 
 

Odbornost a kvalita realizace výstupů z oblasti vodohospodářských opatření bude zajištěna 
spolupracujícími experty v oboru vodohospodářských staveb. Oprávnění k provádění 
vodohospodářských staveb je určeno platnými autorizacemi. Účast vodohospodářských expertů je 
garantována jejich rozsáhlými zkušenostmi s  rozvojovými projekty a realizací řady zakázek velkého 
rozsahu.  
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(1) SHIFERAW ALEM MUNIE MS.C 
 
      Date of Birth – October 30, 1980 
      Address-  Ethiopian Institute of Agricultural Research,  Forestry Research Center,   
                     P.O. Box 30708, Addis Ababa, Ethiopia;   Tel.: 251-116-460451, 251-911-426879 (Mobile.) 

EDUCATIONAL BACK GROUND 
• M. Sc Degree in Environmental Science, Addis Ababa University,s August, 2006 
• B. Sc Degree in Forestry from Wondo Genet College of Forestry, July 10, 1999 

 
TRAININGS  

• Training on Scientific Paper Writing for Journals. Ethiopian Agricultural       Research Organization, EARO, 
Oregon State University; Addis Ababa from 12 - 23 January 2004. 

• Training on Research Planning, Monitoring and Evaluation. Ethiopian Agricultural Research Organization, 
EARO, Addis Ababa from 17 to 21 September 2001.  

• Training on Developing and Writing a Forestry Research Project for Funding Support Sponsored by African 
Academy of Science (AAS), IFS, IUFRO and EARO. Addis Ababa, September 2000. 

•  Training on Geography courses in Bahir Dar university, Sep. 1994 – Sep. 1995   
• Germen language (Deutsch) introductory course in Goite Institute, Ethiopia,  March  1- April 30/2007. 

 
WORK EXPERIENCE 

• Assistant Researcher in the Forestry Research Center of the Ethiopian Institute of Agricultural Research Sept. 1, 
2004  - to date   

• Coordinator of the Forestry Research center Bedele Branch Office, Ethiopian Agricultural Research 
Organization:  Oct. 13, 2003 – July 8, 2004.  

• Junior Researcher in the Forestry Research Center, Ethiopian Agricultural Research Organization:  Nov. 12, 
2002 – Oct. 12, 2003.  

• Senior Technician and Team Leader in Tree Improvement and Seed Source Development in the National Tree 
Seed Project of the Ethiopian Agricultural Research Organization in South western Ethiopia, Bedele ; From  
Nov. 25,  1999  to Nov. 11, 2002.  

• Expert of the Natural Resource Conservation and Utilization in the Amhara Regional state, North Gonder 
Agricultural Bureau: Sep. 11- Nov. 13, 1998.  

  
RESEARCH  EXPERIENCES 

• Data Collector on a PhD dissertation Work on Vegetation of the Yayu forest in SW Ethiopia: Impacts of human 
use and implications for insitu conservation of wild Coffea arabica L. populations. 

• Commissioned by INBAR (International Network on Bamboo and Rattan) to conduct a charcoal Chain Supply 
study in Addis Ababa, Afar (Serkamu locality), and Oromia (Bulbula area). 

 
 PROJECT DESIGN AND DEVELOPMENT EXPERIENCES  

• Commissioned as a consultant by Forum for Environment (NGO) to conduct an assessment on the Nation-wide 
flood disaster of the year 2006, in and around Fogera Wereda 

• Commissioned by Lemlemitu Ethiopia All Rounded Development Organization (LEARDO), a local NGO and 
developed different projects, which can benefit the rural communities of Ethiopia. Some of the developed 
projects : (A) Market driven and need based fruit tree development project for female headed households of 
chewaka settlers, (B) Integrated and participatory land rehabilitation project in Metie catchment in ambo 
woreda, Ethiopia  

    
AWARDS 

• Fund Award from CIDA Youth Education and Training Awards (CYETA): for My Thesis work Project 
(January, 2006) 

• Award of Certificate on Successful Completion of Scientific Communication Training from the Ethiopian 
Agricultural Research Organization of the Forestry Research Center in Collaboration with the Oregon State 
University ( Jan. 12 – 23, 2004. 

• Award of Certificate from the Agricultural Bureau of the Amhara National Regional State for the Identification 
and Documentation of Seed Sources of the Region. 

 
REFERENCES 

• Tadesse Woldemariam (PhD), President of Ethiopian Forestry Association, Coordinator of Ethiopian Forest Coffee Forum, 
Lecturer in Addis Ababa University, E- mail: twgole@ethionet.et. , Tel. 0911-40 80 01. 

• Wubalem Tadesse (PhD), Coordinator of the Natural Forest and Tree Improvement Program of the Forestry Research 
Center.   POBox 30708. Addis Ababa , Ethiopia. Tel. 0916 82 54 51 0116- 46 04 44    E – mail: wubalemtw@yahoo.com
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(2) BIRESAW MAHTOT ALEMU PH.D.  
 
FORMAL  EDUCATION   
September 2006 --- December 2009. Doctorial degree (Forest Ecology), Mendel University, Brno Czech Republic  
September 1984 --- July 1989,  MSc. degree (Forestry Engineering), University of Agriculture and Forestry, Brno, CZ  
September 1980 -- June 1981, Certificate (teaching), Teacher Training College,  Bahir-Dar University, Ethiopia. 
September 1968 —June 1980 High school certificate, from Bichena,Belay Zeleke High school , East Gojjam, Ethiopia 

 
WORKING EXPERIENCE  
• Since July, 2010. Head of Forest Development section, for Amhara Regional Forest Enterprise, Bahirdar Ethiopia 
• May 2007 to Dec. 2009 Research assistance in the Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology 

at faculty of Forestry and Wood technology (Mendel University), Brno Czech Republic 
• April 1999 --- August 2005, senior forestry expert, Bureau of Agriculture and Rural Development, Bahir-Dar, 

Ethiopia.  
• January 1998 – December 1999, Project coordinator, UNSO- UNDP Gondar fuel wood project, Ethiopia.  
• July 1993 --- March 1999, Forestry expert, Department of Agriculture and natural resource, Gondar, Ethiopia. 
• Sep.1989 --- June 1993, Head of Sigmo_Geba state forestry project in Jimma administration Region, Ministry of  

Agriculture, Ethiopia  
• July 1981—Augest 1984, teacher at Debre-work Joiner secondary school, Gojjam, Ethiopia 
 
TRAININGS /SEMINARS 
• April 2003, Three month intensive training courses on Agro forestry in the tropics at Edinburgh University, UK  
• July 2002, forty days intensive training on soil and terrain database (SOTER), Ministry of Agriculture, Addis 

Ababa, Ethiopia 
• Feb.1999, Three months intensive training courses on GIS and RS at DAS training center Addis Ababa 
• May 1996, forty days intensive training courses on Land use planning for Rural Development in Zschortau, 

Germany. 
 

SKILLS 
• Computer: (MS word, MS excel, Power point, Arc GIS, Arc Info, Arc view, Field map) 
• Languages: (English, Czech, Amharic) 

 
PLACE & DATE OF BIRTH 

• Debre-Work (Ethiopia), Dec 15th, 1962 ; Sex: Male ; Status: Married  
 

ADRESS & TEL. No. 
• Bahir Dar, Ethiopia. P.O.Box 347; Telephone; Home + 251582206016, Mobile; +251920878587 

 
PROFESSINAL FIELD OF INTEREST 

• Forest Ecology, Biodiversity, Natural Resource Conservation, GIS and Field Map Technology 
 
References 

• Mr. Feleke Tessema General Manager for Amhara regional Forest Enterprise, BahirDar, Ethiopia. Mobile 
+251918704869, Email; feleketessema@yahoo.com 

• doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš, Faculity of Forestry and Wood technology, Department of forest botany, 
Dendrology and Geobiocoenology, Lecturer and Chief science worker, +420 545 134 052, jpavlis@mendelu.cz 

• Dr.Teshome Tessema Forestry Directrate for Amhara Region Agriculrural Research Institute, Bahir-Dar, 
Ethiopia. Mobile +420918082754; Email;   
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(3) DOC.DR.ING. JINDŘICH PAVLIŠ 
ROK NAROZENÍ: 1971 
ZKUŠENOSTI 
Řešitel a vedoucí technických a výzkumných prací (forma BP, DP, Ph.D.) v Etiopii, DR Kongo, Jemenu, Zambii, 
Tasmánii, Bolívii, Chille, Ekvádoru, Hondurasu, Paraguaji, Peru, atp. 
Zkušenosti z místa realizace  
Garant a vedoucí projektových úkolů :  
(2009-současnost) „Study on  diversity and density of indigenous woody plants and status of soil fertility under the 

canopies of different exoitic plantation forests, in south western Ethiopia” 
(2006-2009) „Vegetation structure and  diversity of woody plants in  Hamusit and Jawi wood lands,  Amhara national 

regional state, Ethiopia” 
V současnosti řešitel a spoluřešitel projektu: 
- „Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji 
aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie“, BG-FTA, Norwegian Funds. 
 - „Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF“. OPPVK 2.2 Praktické 
moduly pro 120 studentů zaměřeny na rozvojovou problematiku v Jemenské republice, na ostrově Sokotra 
Obhájené projekty – funkce vedoucího 
(2008-10) Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable management in drylands of East Africa 

and Arabia. BG-FTA, MF, EEA 
(2006-7) Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny 

Vietnamu, MZe (2006-7) 
(2007) Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere 

Reserve” CIDA/MZV 
(2006) Projekt CIDA/MZV: „Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant 

Cultivation” 
(2003-2005) Projekt FAO TCP-CEH-2902: „Sustainable Utilization of Agricultural Abandoned Land“ 
(2003-2005) Projekt FAO TCP-RAS-2904: “Towards the development and applications of a multi-purpose 

environmental and natural resources information base for food security and sustainable development 
(ASIACOVER)“ 

(1999-2004) Projekt MZe, MZV: Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale 
udržitelného rozvoje ostrova Socotra. 1 a 2. etapa. 

 
 
(4) ING. JOSEF STŘÍTECKÝ  
ROK NAROZENÍ: 1951 
ZKUŠENOSTI 
Technický poradce v oblasti lesnictví pro podniky (2000-2010) 

LESY ČR, s.p. , H.F.C. a.s.,  MZLU Brno, nadace Člověk v tísni 
 Zastupování zájmů státního podniku Lesy ČR v dceřinné společnosti H.F.C. a.s. ve funkci předsedy 

představenstva. 
 Realizace lesnického projektu H.F.C. a.s. v Nikaragui 
 Realizace projektu „Náprava škod v NPTP v Chile“. 
 Odborná spolupráce s nadací Člověk v tísni pro zalesnění v jižní Etiopii, region Awassa 
 Odborná spolupráce s Lesnickou fakultou MZLU na lesnickém projektu v Jemenu, na ostrově Sokotra 
 Předseda dozorčí rady Tesma Jaroměřice, a.s. 
 Administrátor webové stránky www.patriksystem.cz 

 
Lesy ČR, s.p.                       Hradec Králové, ČR 06/2005 – 02/2007            

Technický pracovník zahraničních projektů  
 Příprava materiálů pro organizační změnu v rámci oddělení (úseku). 
 Příprava projektu „Náprava škod v NPTP v Chile“. 
 Příprava dodatku zmíněného projektu – Ochrana monokultur proti škůdcům. 
 Realizace projektů v Chile, garant jejich realizace. 
 Příprava a realizace pilotního projektu LČR pro tropické oblasti „Nikaragua II“ prostřednictvím dceřinné 

společnosti. Nákup pozemků a lesnickým projektem zhodnocované pastviny. Cílem je ověření technicko-
ekonomických možností – tříleté návratnosti investice v rámci speciální techniky produkce týkových kůlů do 
vinic.  

Lesní společnost Jaroměřice nad Rokytnou              Jaroměřice/R, ČR  1992 – 2000    
Předseda představenstva a ředitel akciové společnosti 

Lesní závod Jaroměřice, JmSL                     Jaroměřice, ČSSR, 1980 – 1988              
Těžební inspektor LZ 
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 (5) DOC.DR. ING. PETR MADĚRA 
ROK NAROZENÍ: 1968 
ZKUŠENOSTI 
Vedoucí ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU (od r. 2007), proděkan lesnické a 
dřevařské fakulty MENDELU (od r. 2006), tajemník Nadačního fondu prof. Augusta Bayera, předseda Czech Chapter of 
International Association for Landscape Ecology (od r.2009), člen komise pro biodiverzitu pro implementaci národního 
lesnického programu, řešitel nebo spoluřešitel více než 15 projektů zaměřených na ekologii lesa a krajiny. 
V současnosti řešitel a spoluřešitel projektu: 
- „Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji 
aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie“, BG-FTA, Norwegian Funds. 
 - „Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF“. OPPVK 2.2 Praktické 
moduly pro 120 studentů zaměřeny na rozvojovou problematiku v Jemenské republice, na ostrově Sokotra 
- Biodiverzita a cílový management ohrožených a chránených druhu organismu v 
nízkých a stredních lesích v soustave Natura 2000, VaV MŽP ČR 
- Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin, NAZV 
Obhájené související projekty 
(2008-10) Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable management in drylands of East Africa 

and Arabia. BG-FTA, MF, EEA 
 (2007) Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere 

Reserve” CIDA/MZV 
(2006) Projekt CIDA/MZV: „Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant 

Cultivation” 
 (2002-2004) Projekt MZe, MZV: Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale 
udržitelného rozvoje ostrova Socotra. 2. etapa. 
 
 
(6) ING. PETR NĚMEC 
born 1982  
Present occupation: Researcher on Mendel University of Agriculture and Fotrestry Brno (MUAF) 
EDUCATION DATA: 
2006-(2009): Postgraduate studies on MUAF, Dpt. of Forest Botany Dendrology and Biocenology. 
2008: May – June, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Peru. Studies about tropical ecosystems in Peruvian 

Amazonia. 
2007: April – may, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Peru. Study about legal/illegal timber cuttings in 

national parks in Peruvian Amazonia. 
2006: February-april, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Elaboration of final thesis by theme of 

reconstruction of ecosystems in Torres del Paine National Park in Patagonia. 
2000-2006: MUAF Brno. Specialization: Forestry of tropics and subtropics. engineer of forestry 
2003/2004: Universidad Politécnica de Valencia, Spain, Socrates-Erasmus Programme - studies of protective functiones 

of forests in spanish protected areas. 
PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
2008-2009: EEA CZ 0001-06 Trilateral Project “Facilitation of strategic collaboration and enhancement of sustainable 

management of Wooden Plant resources in Drylands of East Africa and Arabia” Coopoeration with University of 
Oslo and ETH Zurich 

2008, may-june: Seantec ltd., field resaerch about plants used by indigenous comunities in the region of Satipo, Selva 
central. Creation of project proposal for PIBAB  

Since april 2007: MUAF Brno, Dpt. of Forest Botany Dendrology and Biocenology., “tecnical worker for research” 
Preparing projects of research and Development Cooperation in developing countries. Teaching czech and 
international students (Erasmus programme) - Tropical ecosystems, ecology, management of forest resources and 
protection of ecosystems. 

2007: CIDA/Czech MoFA Development Cooperation project: Improved Food Plant Cultivation and Restoration of 
Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere Reserve. Cooperation with GEF, UNDP,local EPA etc. 
Realized in the Republic of Yemen. 

2007, april-may : MAP GeoSolutions ltd., Lima, Peru. Improver in the research of forest inventories in tropical forests of 
Peruvian Amazonia. 

2006, february-april: CONAF, Government of Chile, Participation in the project “Monitoring and reconstruction of 
natural heritage in Torres del Paine National Park damaged by wildfire in 2005. Finding the ways of restoration of 
the park. 

LANGUAGES: fluently English, Spanish; basic knowledges German 
SPECIAL COURSES 
2008, february: Capacity improving of university pedagogues, ICV MZLU Brno. 
2007, june: Project management of Czech Development Cooperation projects, Czech ministery of foreign affairs, Prague. 
2007, april: Use of Field-Map, hardware and software, IFER, Jilove u Prahy. 
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 (7) ING. HANA HABROVÁ PH.D. 
 
ROK NAROZENÍ: 1977 
Současné zaměstnání: vědecký pracovník na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a 

dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (MZLU) (od 2002). 
Vzdělání a kvalifikace: 2001-2004: postgraduální studentka (Ph.D.) na MZLU v Brně, obor: Ekologie lesa; 
1996-2001: MZLU v Brně, LDF, obor: lesní inženýrství, zaměření: lesnictví subtropů a tropů; 
2000-2001: studijní stáž na École National de Genie Rural, d´Eau et de Forêt, Nancy, Francie; 
1999: studijní stáž na Universidad de Tolima, Ibagué, Kolumbie. 
ZKUŠENOSTI 
(2008-10) Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable management in drylands of East Africa 

and Arabia. BG-FTA, MF, EEA 
(2007) Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere 

Reserve” CIDA/MZV 
(2006) Projekt CIDA/MZV: „Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant 

Cultivation” 
(1999-2004) Projekt MZe, MZV: Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale 

udržitelného rozvoje ostrova Socotra. 1 a 2. etapa. 
DALŠÍ RELEVANTNÍ PRAXE 
(2006) úspěšná účast ve výběrovém řízení EU na práci v delegacích Evropské komise v rozvojových zemích - Junior 

Experts in Delegation Programme (postup na shortlist mezi 7 nejlepších ze 108 uchazečů); 
(2002)  účast na mezinárodní konferenci „Development Cooperation Challenge for Emerging Donors“, Praha, MZV ČR; 
(2001) účast na „Meeting of Experts of Czech Development Aid” organizovaném Ústavem Mezinárodních vztahů ve 

spolupráci s MZV a UNDP. Praha; 
(2000) seminář „Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce“, UP Olomouc, Centrum interdisciplinár. studií; 
Vzdělávací cesty: Zimbabwe/Etiopie (2009), Capeverde (2007), Myanmar  (2003), Kosovo (2002), Thajsko (2001) 
Jazykové znalosti: plynně Angličtina, Francouzština, Španělština, základy Sokotránštiny, Ruštiny, Němčiny, Arabštiny 
 
 
 
(8) SAMUEL DARKWAH PH.D. 
ROK NAROZENÍ: 1955 
Současné zaměstnání: odborný asistent  na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií  
ZKUŠENOSTI 
garant předmětů: Rozvojové problémy Afriky , Bezpečnostní problematika rozvojových zemí, Ekonomická geografie 
Asie, Afriky a Latinské Ameriky, Živnostenské podnikání  
řešitel projektů TSVZ: 
- Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravin  
- Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál 
- Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů 
- Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU 
- Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády 
- Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy 
Výběr z publikační činnosti v posledních 5 letech 
DARKWAH, S. A. -- SMĚLÍKOVÁ, E. Impact of rural-urban migration on the sustainability of economic development 
on the least developed countries (ldc). In BICABR 2006 Abstracts. 2006, s. 1--9. ISBN 80-7157-985-8. 
DARKWAH, S. A. -- ANKOMAH, E. K. The Impact of Remittances on the Standards of Living of the Low Income Communities in 
Ghana.  [CD-ROM]. In ICABR 2009. s. 256--268. ISBN 978-80-7375-325-2.  
SYROVÁTKA, P. -- DARKWAH, S. A. Modelování cenového vývoje na světovém trhu s kakaovými boby. Acta Universitatis 
agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2008. sv. 56, č. 3, s. 201--210. ISSN 1211-8516. 
DARKWAH, S. A. The impact of cocoa industry development on the economy of Ghana.2007. 
VESELSKÁ, E. -- DARKWAH, S. A. Postavení rozvojových zemí v procesu celosvětové globalizace a integrace. In 
SVATOŠ, M. Adaptace agrárního sektoru na změny vyvolané integračními a globalizačními procesy. Praha: ČZU 
Praha, 2006, s. 1--5. ISBN 80-213-1580-6. 
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 (9) IVA VOJTOVÁ  
ROK NAROZENÍ: 1965 
ZKUŠENOSTI 
VHS Brno, a.s. – obchodní  ředitelka 

Odpovědnost za obchodní činnost firmy, zabezpečování zakázek v oblasti stavebních a technologických 
dodávek, koordinace projektů v oblasti životního prostředí, poskytování technické pomoci v rámci realizace staveb, 
dotačních programů a grantů, řízení projektových činností, financování, účetní evidence, controlling, výběrová řízení 
dodavatelů služeb a technologie, zpracování projektových návrhů a jejich realizace. 
Vybrané projekty:  viz. Referenční list 
IMOS Brno, a.s.-obchodně technický referent 

Technická příprava a realizace nabídkových projektů 
Vodovod v obci Nebovidy 
Kanalizace v obci Vojkovice 

FNsP Brno – stavební technik 
Technický dozor při investičních akcích a opravách v areálu nemocnice 
Oprava kanalizačního řadu u ústavní prádelny 
Oprava vodovodního řadu v areálu FNsP 
Příprava gen.opravy kan.stoky u psychiatrické kliniky 
Příprava gen.opravy páteřní kanal.ve staré části areálu FNsP 

JLV Brno, a.s. – technický a stavební referent 
Příprava, koordinace a realizace oprav stavebního charakteru na provozovnách společnosti 
Realizace „Vodovod pro provozovnu Brno“ 
Dokončení rekonstrukce provozovny Brno-Židenice 

SUDOP Brno – projektant 
Projekční práce, zejména řešení odvodnění ploch, kanalizace, konstrukce železničního spodku, propustky, 
vsakovací jímky 
Řešení želez.spodku na akci „Přestavba žel.uzlu Brno a výstavba nového osobního nádraží“; Železniční spodek 
– „Přeložka žel.trati Střelice-Okříšky“; Odvodnění ploch a komunikací na akci „Výstavba areálu Barvy laky 
Opava, Komárov“; Žel.spodek a propustky – „Přeložka žel.trati Hranice-Valašské Meziříčí“ 

DALŠÍ KVALIFIKACE 
Autorizace v oboru vodohospodářských staveb 
Živnostenské oprávnění: (A) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, (B) Výzkum a vývoj 
                                         

REFERENČNÍ LIST ZAHRANIČNĚ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 

Název projektu Financující 
instituce 

Realizátor/ 
Země registrace 

Datum/ místo 
realizace  

Rozpočet  
Kč 

Úprava pitné vody v regionu 
Valjevo, Srbsko MZe VHS Brno, a.s. 

ČR 
2008-2009 
Srbsko 6,933, mil. 

Zlepšení odpadového hospodářství 
v Naga City MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 
2007-2009 
Filipíny 

Kč 1,8 mil 
I.etapa-2007 

Zpracování koncepce 
odpad.hospodářství s cílem snížení 
negativních dopadů na kvalitu vod 
v regionu Leova 

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2007-2009 
Moldávie Kč 11,98 mil. 

Obnova odpadového hospodářství 
města Kragujevac MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2004-2006 
Srbsko a Černá 
Hora 

 4,8 mil 

Sanace a rekultivace skládky 
komunálního odpadu Jovanovac MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2005-2006 
Srbsko a Černá 
Hora 

 21,0 mil 

Budování přivaděče surové vody – 
páteřního potrubního řádu do 
rekonstruované úpravny vody 
PEČINA 

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2005-2007 
Srbsko a Černá 
Hora 

 37,4 mil 

Vybudování efektivního systému 
dálkového vytápění  k odstranění 
energeticky náročných a ekologicky  
nevyhovujících lokálních zdrojů 
vytápění ve městě Valjevo  

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2006-2008 
Srbská 
republika 

 23,5 mil 

Zabezpečení a sanace zdrojů 
znečištění vodního toku Kolubara  MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2006-2009 
Srbská 
republika 

 26,2 mil 
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(10) ING. JOSEF PIKOLA 
ROK NAROZENÍ: 1952 
ZKUŠENOSTI 
VHS Brno, a.s., znovuzaložení společnosti, předseda představenstva 

Budování pozice firmy na stavebním trhu, stavby čistíren, vodovodů, tepelných rozvodů. 
Vybrané projekty: viz Referenční list  1990-1999 

IMOS Brno, a.s. (spoluzakladatel společnosti) 
Řízení staveb pozemního stavitelství, od r.1992 několikanásobný nárůst stavebních kapacit v důsledku 
privatizace 
Ředitel dceřiné společnosti IMOS-VHS Brno, zaměřené na výstavbu inženýrských, ekologických a 
vodohospodářských staveb 
Obchodní a marketingový ředitel společnosti IMOS – Holding 
Rekonstrukce objektů VUT Brno 
Bytové domy Brno-Řečkovice 52 b.j. 
VUT – chemická fakulta 
Kanalizační sběrače Šlapanice – Líšeň, Ivančice 
Kanalizace a ČOV Rajhrad 
Výrobní hala Ravensburger – Polička 

Vodohospodářské stavby Brno, 1975-1990 
vedoucí střediska,  vedoucí výroby, hlavní inženýr závodu– řízení výrobní činnosti závodu specializovaného na 
výstavbu inž.sítí, zejména vodovodů, teplovodů, plynovodů apod.   
Stavby inženýrských sítí vč.kolektorů sídlišť Brno-Líšeň, Kamenný Vrch, Bystrc aj. 
Praha-Měcholupy, Makovice, Čimice, Letňany aj., 
Nemocnice Praha Motol, Krč aj. 
Práce na rafinerii Sýrie – Homs 
 

REFERENČNÍ LIST ZAHRANIČNĚ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 

Název projektu Financující 
instituce 

Realizátor/ 
Země registrace 

Datum/místo 
realizace  

Rozpočet  
Kč 

Úprava pitné vody v regionu 
Valjevo, Srbsko MZe VHS Brno, a.s. 

ČR 
2008-2009 
Srbsko 6,933, mil. 

Zlepšení odpadového hospodářství 
v Naga City MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 
2007-2009 
Filipíny 

Kč 1,8 mil 
I.etapa-2007 

Zpracování koncepce 
odpad.hospodářství s cílem snížení 
negativních dopadů na kvalitu vod 
v regionu Leova 

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2007 
Moldávie Kč 11,98 mil. 

Obnova odpadového hospodářství 
města Kragujevac MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2004-2006 
Srbsko a Černá 
Hora 

 4,8 mil 

Sanace a rekultivace skládky 
komunálního odpadu Jovanovac MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2005-2006 
Srbsko a Černá 
Hora 

 21,0 mil 

Budování přivaděče surové vody – 
páteřního potrubního řádu do 
rekonstruované úpravny vody 
PEČINA 

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2005-2007 
Srbsko a Černá 
Hora 

 37,4 mil 

Vybudování efektivního systému 
dálkového vytápění  k odstranění 
energeticky náročných a ekologicky  
nevyhovujících lokálních zdrojů 
vytápění ve městě Valjevo  

MŽP VHS Brno, a.s. 
ČR 

2006- 
Srbská 
republika 

 23,5 mil 

Zabezpečení a sanace zdrojů 
znečištění vodního toku Kolubara  MŽP VHS Brno, a.s. 

ČR 

2006- 
Srbská 
republika 

 26,2 mil 
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4. FAKTORY KVALITY A UDRŽITELNOSTI VÝSLEDKŮ PROJEKTU 
 

Rozvojovým záměrem dotačního titulu je přispět ke snižování chudoby, ochraně životního 
prostředí a zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby byli 
lokální příjemci již od prvních fází zapojeni do analýz, technických příprav, realizací i školení a 
považovali tak projektové cíle a výstupy za vlastní zájem v dlouhodobém horizontu. 

Hospodařící rolníci budou mít po zkušenosti s funkčností půdoochranných opatření 
(především prostřednictvím výsadeb v systému ostrůvkovitých nukleí – viz dále) přímý zájem 
chránit půdu a udržet jejich produkční systém v horizontu desítek let.  

 

4.1 PARTICIPACE A VLASTNICTVÍ PROJEKTU PŘÍJEMCI 
 

Mezi základní principy naší práce patří kladení důrazu na místní vedení a místní vlastnictví 
projektů a jejich výsledků Zpracování projektu vychází z diskusí s našimi místními partnery a je 
založený na jejich porozumění místním omezením a potřebám. V projektu bude kladen důraz na 
participaci místních obyvatel. Úlohou odborníků MENDELU v průběhu realizace projektu bude 
především management, dozor, metodická, technická, administrativní a kapitálová podpora. Místní 
partneři povedou projekt kontinuálně v místě realizací, budou najímat stavební dělníky, částečně vést 
a dozorovat práci, vést jejich zaškolování. Budou také spolu-zodpovědní za správu a  provádění 
osvětových programů v průběhu realizace projektu, v případě pilotního úspěchu přirozeně i v 
dlouhodobém horizontu. Místní obyvatelé nabudou přímé praktické zkušenosti s provozem a 
osvojením projektových technologií, čímž budou vytvořeny předpoklady pro udržitelnost projektu 
po jeho skončení. 

Předpokladem realistického zapojení domorodých obyvatel je jejich motivace. Pro 
jednorázové úkoly typu výsadba stromů nebo pomocné práce při stavbě vodovodu, je možné místní 
motivovat jednoduchou formou námezdní mzdy. Při sledování cíle trvalé udržitelnosti 
agrotechnických opatření v krajině zajišťujících ochranu proti erozi, je bez ohledu na geografickou 
lokaci a stupeň rozvoje, vždy nezbytné uchopit systém vlastnických vztahů a definovat práva i 
funkční restrikce vesnických obyvatel ve vztahu k půdě, lesům či vodním zdrojům. Udržitelnost 
aktivit nastartovaných v průběhu projektu bude mít v případě realizace protierozních opatření na 
pozemcích s dlouhodobou vazbou hospodařících rodin ke konkrétnímu místu zjevný dlouhodobý a 
trvalý potenciál. 

Přímá cílová skupina projektu – zemědělci, obyvatelé, rozvojoví mobilizátoři a komunitní 
facilitátoři AZW a ASW –  definovaná zadáním dotačního titulu bude participovat na realizaci a 
představovat i konečné příjemce projektu. Zástupci nepřímé cílové skupiny budou zapojeni do 
workshopů / školení v rámci projektu. Během projektu projde kontinuálními participačními 
školeními prostřednictvím zapojení rozvojových mobilizátorů velké množství venkovské komunity 
akcentující významnou úlohu žen při zemědělských činnostech. Účastníci budou vyškoleni 
v technikách ochrany a udržitelnosti využívání půdy a vodních zdrojů, a mobilizátoři budou dále tyto 
znalosti využívat při rozvoji návazných komunitních protierozních projektů. Komunitní facilitátoři 
budou vyškoleni v technikách vedení komunitních diskuzí na téma ochrany životního prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, a budou následně tyto diskuse sami organizovat. 
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4.1.1 Protierozní a půdoochranné aktivity 
Zajistit dlouhodobou existenci lesních porostů na svazích z důvodu ochrany půdního 

fondu nelze jinak než zapojením místní samosprávy. Pokud však tato nemá respekt rurálních 
obyvatel, nelze očekávat dlouhodobý a trvalý úspěch. Jistým příslibem je kombinace zemědělství a 
lesnictví, kdy je při rozumné míře propojení (a) plodin generujících potraviny s  (b) lesními porosty 
zakládanými na horizont desítek let, v bytostném zájmu hospodařících rolníků pečovat o 
kombinované výsadby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pro trvalou udržitelnost projektu je předpokladem přínos komunitě a přijetí projektových 

výstupů za své.  Jedním z hlavních problémů zachování lesních porostů v semi-aridních oblastech je 
tlak pastvy na lesní i nelesní porosty.  Nezbytná je osvěta v ochraně lesa před pastvou domácích 
zvířat, zahrnující kozy, ovce, krávy a místy i velbloudy. Veškeré půdoochranné a zalesňovací 
aktivity musí vycházet z plánování na úrovni „micro-land-use“, respektující komunální vazby a 
preference v procesu tzv. participačního komunitního lesnictví. Podpůrné školící moduly zaměřené 
na školení o managementu pastvy a podpůrných intenzivních „výživářských“ možnostech, zahrnující 
senáže, pícninářství a doplňková krmiva.  
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Pro trvalou udržitelnost výsledků i po skončení projektu jsou nezbytné také osvětové instruktáže 
zaměřené na ochranu břehů a pramenišť pomocí výsadeb, vysvětlující problematiku tvorby 
půdních erozí, role vodních cest a břehových porostů v krajině, včetně jejich ochrany. Školící 
moduly osvětlující dynamiku růstu světlostních a stinných dřevin. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při analýze protierozních opatření jsou východiskem běžné výpočtové metody využívající 
fyzikálních zákonitostí, proměnné vlastností půdy, sklonu svahu atp. 
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4.1.2 Vodohospodářské a sanitační aktivity 
Zajištění dlouhodobé existence nově vybudovaných a opravených zdrojů pitné vody nelze 

bez zapojení místní samosprávy, kterou je partnerská organizace Administration Office of Alaba 
Special Wereda.  V rámci realizace zprovoznění nefunkčních vrtů, výstavby vodovodu, nových 
distribučních míst a záchytných systémů dešťové vody na střechách OTP se v projektu uvažuje 
s participací místních řemeslníků, dělníků a zejména s manažerskou prací rozvojových mobilizátorů, 
kteří budou součinně spolupracovat na všech fázích projektu od přípravných prací po realizační. 
Těmito společnými aktivitami a následným cíleným technickým školením zaměřeným na správu 
vodohospodářských staveb a technologií bude docíleno ztotožnění se místních provozovatelů 
distribuce pitné vody s projektem. Tyto aktivity také napomohou zvýšení odbornosti a zkušeností 
místních pracovníků což napomůže přenosu know-how na další rozvojové projekty v oblasti. 

Pro podporu zlepšení zdravotního stavu místních obyvatel jsou plánována školení zaměřená 
na ochranu a rozvoj vodních zdrojů, sanitaci a zvýšení hygienických návyků místního obyvatelstva. 
Tato osvětová činnost bude probíhat v průběhu celé tříleté realizace projektu. Tato školení budou 
rozdělena na: 

a) školení místních komunitních facilitátorů, kteří budou vyškoleni v technikách vedení komunitních diskuzí na 
téma ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů a kteří budou následně tyto diskuse 
sami realizovat.  
b) školení místních obyvatel podpořená distribucí hygienických souborů (mýdel a kanistrů). Ke školení budou 
také efektivně využívána nová sanitární vybavení.  

 
Pro trvalou udržitelnost projektu bude v rámci osvětové činnosti v oblasti hygieny poukázáno 

na zdroje způsobující nemoci a následně jaká preventivní opatření by mohla těmto nákazám zabránit. 
Zejména se jedná o fekálně-orální přenos, který způsobuje průjem, na který ročně umírá 2 milióny 
dětí v rozvojových státech. 

 

4.2 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY 
 
 Projekt je lokalizován do jižní části země, jednoho z 9 federálních států, o rozloze téměř 111 
tis. km2. Stát SNNPR s počtem obyvatel okolo 15 miliónů je pověstný množstvím národnostních 
etnik (zatím identifikovaných 56). Realizace protierozních opatření proběhnou v okresech Awassa 
Zuriya Wereda v kebelích Lebu Koromo a Umbullo Kajima. Realizace vodhospodářských opatření  
v okrese Alaba Special Wereda, v kebelích Choroko, Hamata, Rokenene Teffo, Kobo Chobarre, 
Tuka, Yato Barho, Besheno, Simbita a Bendo. 

Důvěra místní komunity v projekt, jejich motivace a aktivní participace se zabezpečí tím, že 
jak realizační tak školící tým bude na postech předáků tvořen místními obyvateli. Přístup k pitné 
vodě a účast na školeních bude povolen pro všechny skupiny obyvatel. Překonávání zakořeněných 
kulturních stereotypů bude zajištěno trpělivou soustavnou prací a individuálním přístupem k místní 
komunitě. Projekt má podporu místních orgánů, což usnadní jeho dobré přijetí.  
 

4.3 ROVNÝ PŘÍSTUP ŽEN A MUŽŮ 
 

V souladu s rozvojovou strategií Etiopské vlády bude v rámci projektu napomáháno 
k rovnoprávnosti mužů a žen. Členové řešitelského týmu a spolupracovníci budou vybírání výlučně 
na základě odbornosti nutné pro jejich roli bez ohledu na pohlaví. V tradičních agro-pastorálních 
komunitách subkontinentu je role žen při výsadbách a péči o ně často významnější než role mužů. 
Při vzdělávacích workshopech bude akcent veden případně i tímto směrem. Vybudováním nových 
distribučních míst pro pitnou vodu dojde ke zkrácení vzdálenosti a času nutného k zásobení 
komunity vodou. Vhledem k tomu, že tuto činnost v lokalitě vykonávají především ženy a děti, zvýší 
projekt kvalitu života těchto skupin. Vytvoří také časový prostor pro lepší školní docházku dětí i žen, 
tím podpoří vyšší vzdělání dívek a žen a zlepší jejich životní šance.  
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4.4 VHODNÉ TECHNOLOGIE PŮDOOCHRANNÝCH  A VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT 
 

 

4.4.1 Výběr druhů vhodných dřevin pro půdoochranné a protierozní výsadby 
 
 

Po rekognoskaci terénu v oblasti AZW, konzultaci s místním správním úřadem a komunitou 
bude zpracována studie proveditelnosti a budou navrženy vhodná agrotechnická a technická 
protierozní opatření. 
  Obvyklý rozestup sazenic (spon) bude navržen dle sklonu svahu, půdního typu a podloží 
lokalit. Na svazích se strmějším sklonem, nastartovanou erozí nebo nevhodným půdním podkladem 
bude v kontextu rozpočtových možností navržena a případně realizována složitější agro-technická 
opatření pro modelovou stabilizaci svahů. 

Na mírných svazích bude při kombinaci lesnických a zemědělský výsadeb možno volit 
volnější sklon 4x6 metrů. Na mírně sklonitých svazích, příp. na stanovištích s méně stabilním 
podkladem  budou dle terénní situace voleny spony 2x4, 2x3 a 2x2 m. Na sklonitých svazích a 
svazích s nestabilním podložím budou navržena kombinace agrotechnických opatření a volen hustý 
rozestup sazenic v intencích 1x2, 1x1, 0,5x0,5 až 0,3x0,3m, dle dispozic lokalit.  

Průměrné počty sazenic na hektar se tedy musí flexibilně přizpůsobovat realitě lokalit, 
pohybujíc se v rozmezí hustoty 416 – 90 000 ks na 1 ha. 

 
No Scientific name Use Agroecology (M.a

1 Cordia africana Soil conservation, fire wood, timber, food, medecine, fodder, bee forage, shade, mulch 900‐2500
2 Moringa oleifera Soil conservation, food, Medecine, fodder, bee forage,  wind break, oil, water purification 500‐1600
3 Grevillea robusta Soil conservation, fire wood, charcoal, timber, poles, fodder, bee forage, shade, ornamental 1500‐2700 
4 Dodonaea viscosa Soil conservation, firewood, charcoal,poles, tool handles, medecine, bee forage, wind break, live fence, tooth 1000‐2700
5 Erythrina abyssinica Soil conservation, firewood, carving, utensils, medicine, veternary medicine, mulch, nitrogen fixation 1300‐2400
6 Eucalyptus camaldulensis Firewood, charcoal, timber, poles, posts, bee forage, ornamental, wind break 1200‐2800

8 Acacia decurrens Soil conservation, firewood, charcoal, poles, posts, forage, bee forage, shade, ornamental, nitrogen fixation,  w1600‐2500

11 Acacia senegal Soil conservation, firewood, charcoal, posts, poles, food, medecine, fodder,  soil improvement, high quality gu300‐1700
12 Cajanus cajan Soil conservation, firewood, food, fodder, bee forage, basket work, mulch, nitrogen fixation, soil improvement1000‐2400
13 Piliostigma thonningii Soil conservation, firewood, charcoal, poles, timber, food, drink, medicine, fodder, bee forage,  nitrogen fixatio500‐2000
14 Chamaecytisus proliferus Soil conservation, firewood, fodder, bee forage, mulch, nitrogen fixation,  soil improvement, wind break, live f 1700‐3300
15 Tamarindus indica Nitrogen fixation, firewood, charcoal, timber, poles, food, medicine, fodder, shade,  windbreak, tannin 0‐1500
16 Eucalyptus citriodora Firewood, charcoal, timber, poles, posts, bee forage, medicine, wind break, essential oils 1800‐2000
17 Parkinsonia aculeata Soil conservation, firewood, charcoal, fodder, bee forage, shade,  wind break 300‐1700
18 Balanites aegyptiaca Fire wood, charcoal, timber, poles, food, medicine,fodder, shade, mulch, wind break, oil 0‐1800
19 Entada abyssinica Firewood, medecine, shade, nitrogen fixation 1300‐2050
20 Phytolacca dodecandra Soil conservation, medicine, soil conservation, soap 1500‐3000
21 Delonix regia Bee forage, ornamental, shade beads 200‐1600
22 Millettia ferruginea Firewood, timber, tool handles, shade, fishing 1000‐2500
23 Arundinaria alpina Furniture, poles, construction, food, fodder, soil conservation 2200‐3300
24 Juniperus procera Firewood, timber, poles, posts, tool handles, shade, windbreaks 1500‐3300
25 Cupressus lusitanica Firewood, timber, poles, posts, tool handles, shade, ornamental impact, windbreaks 1000‐2400

Acacia polyacantha7
Soil conservation, firewood, charcoal, timber, posts, farm tools, medicine, fodder, ornamental, nitrogen 
fixation, soil improvement, live fence 500‐1600

Soil conservation, firewood, posts, shade, ornamental, nitrogen fixation,  soil improvement, wind break, gum 
(food preservation), live fence Dry areasAcacia saligna10

Soil conservation, firewood, charcoal, timber, posts,utensils, food, medicine,shade, mulch, nitrogen fixation,  
soil improvement, wind brak, tannin, dye, soap,fenceAcacia albida 1000‐26009

 
       (Výběr druhů dle doporučení etiopskými konzultanty, agroekologických nároků a nadmořské výšky) 
 
Termíny výsadeb budou respektovat místní agrotechnické lhůty (hlavní období dešťů v 

Etiopii v měsících červenec-září), na vhodných lokalitách budou za vhodných podmínek realizovány 
výsadby obalovaných sazenic i v obdobích září až prosinec. Přehled chodu klimatu v konkrétní 
lokalitě projektu zatím není znám. Dostupné klimadiagramy pro Etiopii zachycují oblasti mimo 
zájmové území.   
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Obr. Přehled dynamiky chodu klimatu v jižní a centrální Etiopii 
Zdroj: http://www.globalbioclimatics.org/plot/et-neghe.htm 

http://climatediagrams.com/africa/ethiopia/addis_ababa.htm 
 
Z následující ilustrativní dokumentace je patrné, že je možno i do degradované krajiny vnášet 

stabilizační prvky, a to pomocí výsadeb a jednoduchých technických opatření. Zakládáním hájů, 
případně dalších stabilizačních segmentů, lze vytvářet základní síť pro rekultivaci krajiny jako celku. 
Je přitom nutné mít na mysli, že je velmi obtížné před pastvou ochránit souvislejší stromovou 
kulturu, pokud neodroste riziku okusu dobytkem, především pak kozami. Systém rekultivace krajiny 
návrhu projektu počítá s výsadbou stromů v krajině, v případné kombinaci s výsadbou 
multifunkčních druhů rostlin v podobě pásů a roztroušených nuklejí, které lze efektivně individuelně 
ochránit. Segmenty vysazovaných rostlin působící proti erozi půdy by měly v ideálním případě 
motivovat místní farmáře ke kontinuální péči a ochraně před atakem dobytka. 
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4.4.2 Navrhované půdoochranné modely 
 
I. Kombinace lesnictví a zemědělství na mírnějších svazích 

Tento model se využívá pro svahy do 25°, kopec je rozdělen do tří částí. Vrchní část kopce (přibližně 1/3) se 
používá k sázení lesní vegetace jako: Acacia polyacantha, Dodonea viscosa, Erythrina abyssinica, Millettia ferruginea, 
Parkinsonia aculeata atd. Tato část, která porývá vrchol kopce slouží k zadržování srážkové vody a regulaci odtoku této 
vody. Současně také poskytuje palivové a konstrukční dřevo pro stavbu a opravu obydlí. 

Zbylá část kopce (2/3 rozlohy kopce), je rozdělen do jednotlivých polí, která slouží k pěstování zemědělské 
úrody, podporované zeleným hnojením rostlin z čeledi Fabaceae, které se pěstují v liniových prvcích, vzdálených od 
sebe 4–6 metrů. Tento živý plot slouží nejen jako hnojivo, kdy druhy z této čeledě umí pomocí mikroorganismů 
vázaných na kořeny poutat vzdušný dusík, ale také jako preventivní ochrana proti stékající vodě, které splavuje 
organickou hmotu a vytváří erozní rýhy. Celková plocha osázená zeleným hnojivem by měla přibližně dosahovat 12–
20 % z celkové zemědělské půdy. Dobře využitelné druhy pro zelené hnojení jsou Moringa oleifera, Cordia africana, 
Leucaena leucocephalla, Cajanus cajan a další. 

Prázdné části středních části kopců lze využít pro pěstování ovocných stromů, pepře, kávy apod., kde do doby, 
než dojde k výraznému zapojení těchto stromů, lze pěstovat kukuřici, fazole atd., které tak nadále zvyšují zemědělskou 
produkci a zakrytí půdy, jako obranu před vodní erozí. 

Úpatí kopce se využívá k pěstování dřevo produkujících druhů Grevillea robusta, Eucalyptus citriodora, 
Juniperus procera, Cupressus lusitanica (atd) a ovoce plodících Tamarindus indica, Carica papaya, pomerančů, citronů, 
ve spojení s fazolemi a medicinálními rostlinami. Při vhodnosti terénu lze tuto část také využít k vybudování malých 
nádrží a rybníčků na zavlažování a případnou produkci ryb. Pro úspěšné fungování agrolesnického systému je zapotřebí 
spojení více rodin a nejlépe pokrytí celého kopce, tak aby byly vytvořeny podmínky pro všechny části agrolesnického 
systému, protože jednotlivé partie na sebe funkčně navazují. 

 
 

 

    
 

 
 

 
II. Kombinace lesnictví a zemědělství na prudších svazích 

Tento model je pro svahy nad 25 % nebo horské polohy. V základu je tento model podobný modelu 
předchozímu, s tím rozdílem, že na větších svazích se zvyšuje poměr zalesněné části až ke 2/3 a zemědělská 
plocha se redukuje na 1/3 celkové plochy. V tomto terénu se počítá s většími příjmy z produkce dřeva a tedy 
výnosy se dostavují se zpožděním oproti předchozímu modelu. 

    
 

III.  Živé ploty 
1. Příprava výsadby živých plotů. 
Prvním krokem při budování živých plotů je vytyčení vrstevnic, tzn. spojnic bodů se stejnou nadmořskou 

výškou. Ty mohou být vytyčeny za pomoci nivelačního rámu, což je jednoduché zařízení, které si mohou vyrobit sami 
farmáři. Zemědělské plodiny jsou pak pěstovány mezi jednotlivými zábranami, které velmi účinně redukují erozi. 
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Vhodně volené druhy zpevňujících dřevin mohou příznivě ovlivňovat úrodnost půdy. Např. živý plot z Leucaena sp. 
příznivě ovlivňuje vodní režim půdy a zároveň ji obohacuje svým opadem. 

2. Doporučené hektarové osevní dávky v oblastech se sklonem 10–15 %. 
- ananas 3000 sazenic/ha. 
- Leucaena sp., Tephrosia sp., 30 kg/ha 
- Cajanus cajan 400 sazenic/ha 
 
 

IV. Agrotechnické metody ochrany půdy a vodních zdrojů 
Opatření zaměřená na zmírnění negativního projevu vodní eroze, sloužící k neškodnému odvedení povrchových 

vod z povodí, k retardaci povrchového odtoku, zachycování smyté zeminy a k ochraně intravilánu, kultivovaných polí a 
cestní sítě před škodlivým povrchovým odtokem a smytou zeminou.  

1.   Budování horizontálních bariér 
Běžnou metodou ochrany před půdní erozí je vytvoření bariér ze dřeva, kamenů či kmenů stromů, které 

přerušují či zpomalí tok vody.  
2. Hloubení příkopů 
Kde to hloubka půdy umožňuje, využívá se metoda hloubení příkopů orientovaných po vrstevnicích. Tyto 

příkopy pak mohou do značné míry zamezit půdní erozi. Budování 
těchto příkopů má postupovat ze shora dolů, aby nedocházelo 
k destrukci níže budovaných příkopů přívalovou vodou z vrcholových 
partií svahu. 

3. Kamenné zdi 
V kamenitých oblastech s tenkou vrstvou ornice je nemožné 

hloubit příkopy. V takových případech je vhodné použít ke stavbě 
zátarasů kameny. Takto vystavěné zdi jsou schopny zpomalit tok vody 
a účinně tak zamezit erozi. 

Prvním krokem při budování kamenné zdi je vyhloubení 
příkopu vedeného po vrstevnici o šířce 0,5 m a sloužícího jako základ 
budoucí zdi. Kameny se umisťují dle velikosti. Větší slouží jako 
základní materiál, menší pak vyplňují prostor mezi velkými. Rozestup 
jednotlivých staveb závisí na sklonu terénu a účelu použití. Normální 
vzdálenost je 3-4 m, v mírnějších svazích pak 5–6 m. 

4. Terasovitá pole 
Kromě budování příkopů či kamenných valů je velice 

efektivní metodou regulace eroze budování terasovitých polí. Tato metoda je ovšem mnohem pracnější a lze ji použít 
pouze v místech s dostatečně hlubokou půdou. Šířka jednotlivých polí závisí na sklonu terénu, v místech s malým 
sklonem jsou pole široká, ve velmi svažitých místech jsou pole úzká. 

 5.   Použití živých rostlin jako protierozních zábran 
Spolu s potřebou zachování půdní vlhkosti a zabránění půdní erozi je velmi důležité také zabezpečení 

dostatečné úrodnosti půdy. Farmáři mohou proto pěstovat lesní dřeviny či jiné rostliny a zabezpečit tak půdu proti erozi, 
zvýšit její úrodnost, příznivě ovlivnit vodní tok a 
následně je použít jako palivo nebo  krmivo pro 
hospodářská zvířata. Běžnými druhy rychle 
rostoucích dřevin jsou např. Eucalyptus 
camldulensis, Tephrosia candida, Balanites 
aegyptiaca, popř. je vhodné použít některé druhy 
trav. Oblíbeným způsobem je pěstování stromů 
ve dvou řadách v trojúhelníkovitém sponu, který 
nejlépe zajistí účinnou mechanickou ochranu půdy. 
Pod stromy může být pěstována tráva, která zvýší 
ochranný účinek. Při použití kamenné zdi lze 
pěstovat stromy pouze v jedné řadě vzdálené 10–
15 cm od zdi s rozestupem cca 10 cm. Ananas a tráva mohou být pěstovány při okraji zdi. 
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Následující přehled obecných postupů ochrany půdy proti erozi z podmínek mírného pásma 
zemědělské sféry jsou dobře aplikovatelné rovněž v tropických podmínkách. Je předpokládaná 
komunikace s regionální státní zemědělskou zprávou a v případě zájmu i organizace speciálních 
školících modulů pro úřední aparát. 

 
Organizační opatření 
Základem jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmísťování plodin. Zásahy organizačního 
charakteru vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje. Základem je 
situovat pozemky delší stranou ve směru vrstevnic Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě.  
 

Dělení plodin dle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi:  
 s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy, jeteloviny),  
 s dobrým protierozním účinkem po většinu vegetační doby (obilniny, meziplodiny, luskoviny),  
 s nedostatečným protierozním účinkem po většinu vegetační doby (kukuřice, brambory, cukrovka).  

 
Principy zajišťující ochranu půdy proti vodní erozi):  
 Pěstování plodin dle specifik stanoviště a plodiny.  
 Včasný termín výsevu plodin.  
 Výsev víceletých pícnin do krycí plodiny.  
 Posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů.  
 Zařazování bezorebně setých plodin.  
 Rozmístění plodin dle svažitosti pozemku.  
 Ochranné zatravnění.  
 Ochranné zalesnění.  
 Protierozní rozmisťování plodin.  
 Protierozní osevní postupy.  
 Pásové střídání plodin.  
 Protierozní směr výsadby sadů a vinic.  

 
Agrotechnická opatření 

Základní doporučená agrotechnická opatření jsou.  
 Protierozní agrotechnologie na orné půdě.  
 Výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků.  
 Hrázkování a důlkování povrchu půdy.  
 Protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách.  
 Zatravnění meziřadí.  
 Krátkodobé porosty v meziřadí.  
 Mulčování.  
 Hrázkování a důlkování půdy v meziřadí.  

 
Biotechnická (technická) opatření 
Při řešení protierozní ochrany v území nejsou samostatně použitá agrotechnická a organizační opatření 
schopna ve většině případů podstatně omezit povrchový odtok. Je nezbytné rozdělit plošně značně rozsáhlé 
pozemky s neúměrnou délkou svahu protierozními opatřeními a spolu s realizací nových svodných prvků 
(upravené a zatravněné dráhy soustředěného odtoku) vytvořit v povodí odpovídající síť nových hydrolinií. 
Biotechnické opatření tvoří kostru protierozní ochrany, kterou je nutné doplnit organizačními, 
agrotechnickými, případně stavebně technickými prvky. Biotechnické prvky mají funkci protierozní, 
estetickou a ekologickou. Základní prvky tohoto systému jsou protierozní meze a zatravněná hydrografická 
mikrosíť. Celková ochrana území musí sledovat tři základní cíle:  

 co nejvíce podpořit infiltraci,  
 omezit soustřeďování odtoku do stružek,  
 zpomalovat a neškodně odvádět odtok.  

 
Mezi základní biotechnická opatření patří:  
 Systém protierozních mezí.  
 Zasakovací pásy.  
 Protierozní průlehy.  
 Asanace drah soustředěného povrchového odtoku.  
 Protierozní manipulační pásy.  
 Protierozní příkopy.  
 Protierozní nádrže.  
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4.4.3 Reálie přípravy semenáčků a výsadby sazenic konzultované  s etiopskými odborníky 
z Forest Research Center 

 
V prvé řadě je nutno provést kontrolu funkčnosti a produkce stávajícího školkařského 

provozu z předchozího ZRS projektu. V případě dostatečné produkce (cílem bylo dosáhnout 1,5 mil 
sazenic), vyhovující druhové skladby a odpovídajících technologií, bude možno pokračovat v 
produkci ve stávajícím provozu. V případě nevyhovujícího systému výroby, závlah či stínění bude 
pro produkci sazenic pro výsadby v letech 2011-12 nutné urychleně upravit školkařský provoz. 
Metodickým příkladem postupu je následující schéma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncept rozmístění záhonů, podpůrných konstrukcí, závlah a stínění 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Výhodou je, když část zakrývané plochy bude opatřena krytem z fólie, - kde se urychluje 

klíčení a vzcházení semenáčků, a kde sazeničky po přepikýrování překonají stres z přesazení do 
obalu. Následující pole jsou stíněna sítěmi. Tato stínová ochrana se pak postupně se sílícími 
sazenicemi redukuje tak, aby sazenice před výsadbou byly otužilé a překonaly stres po přesazení do 
terénu. V tropických podmínkách s dostatkem vody ve školce je možné sazenice vyrábět po celý rok, 
a postupnými výsevy rozložit výrobu takovým způsobem, že veškeré zázemí školky bude využito 
pro trojnásobnou než nominální produkci. Pokud školku vybavíme pro periodu jedné produkce ve 
výši cca 170 000 sazenic, vyprodukuje školka během roku asi půl milionu sazenic.  Rozsah projektu 
je ale možné modelovat. Školka se základní kapacitou 65 000 sazenic vyprodukuje za rok cca 200 
tis. sazenic. Při výsadbovém sponu 10 000 sazenic na ha (osázená nuklea budou sloužit pro výrobu 
konstrukčních tyčí a kůlů), a jedno nukleo bude počítat s výsadbou cca   1000 sazenic (20 x 50 m), 
zalesníme ročně 200 nuklejí, která zrevitalizují plochu o výměře cca pětinásobku vysázené plochy 
(20 ha), tedy 100 ha krajiny. Při sponu 1000 sazenic/ha v kombinaci se zemědělskými plodinami 
bude rozloha pozitivně ovlivněné krajiny činit 1000 ha. 

Zásobník na vodu

Trysky GARDENA MIKRO

Studna

Pumpa

Zalévání z hadice Zalévání z hadice

Zalévání z hadice

Konstrukce rozvodu pro trysky
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Orientační přehled nákladů na školkařskou produkci se základním modelem menší školky produkující až 200 tis 
sazenic/sezón;, nákladů na výsadby a školící aktivity zpracovaný etiopskými odborníky  
 

NO ACTIVITIES UNIT UNIT COST 
EURO (€)  

DETAILED 
DESCRIPTION 
OF THE COST 

TOTAL COST 
(€) 

SEEDLING RAISING  (200,000 seedlings / year) AND MANAGEMENT COST FOR THREE YEARS  
A Pot filling arrangement and 

transplanting 
No 3 150 persons/year * 3 

years 
1350 

B Watering, weeding and 
management of seedlings 

 
No 

3 6 persons/day *350 days 
* 3 Years 

18900 

C Nursery soil and sand preparation No 3 50 persons/year * 3 Years 450 
D Fuel cost (material transport) Litter 0.6cents 300 litter/year * 3 Years 540 

    Sub total 21240 
PLANTATION ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT  COST FOR THREE YEARS 
A. Hole preparation No 0.05 

cents/hole 
200000 holes/ year * 3 
years 

30000 

B.  Planting (incl.seedling transport) No 0.05 cents/ 
seedling 

200000 Seedlings/year 
* 3 years 

30000 

C Grass reduction (estim.50% of the 
area) 

No 0.01 cents 100000 Seedlings * 2 
years 

2000 

D Fuel (material/people transport) Litter 0.6 cents 500 litter/year * 3 years 900 
  Sub total  62 900 
TRAINING OF FARMERS ON PLANTATION ESTABLISHMENT AND SOIL CONSERVATION  
A  Perdiem, accommodation and 

transportation of the farmers 
No 5 50 farmers * 3 days 750 

B Perdiem and accommodation for 
trainers 

No 15 3 trainers * 1 driver * 3 
days  

180 

C Fuel Litters 0.6 cents 120 litter 72 
Sub total 1002 
NURSERY EQUIPMENTS AND MATERIAL COSTS 
 
A Rack No 2 10 racks 20 
B Spade No 2 10 Spads 20 
C Forking harrow No 3.2 10 Forks 32 
D  Machete (Clearing knife) No 2.5 50 125 
E Dutch hoe No 2 200 400 
F Two wheel Cart No 35 7 245 
G Digging hoe (Big) No 3 20 60 
H Digging hoe (small) No 2 200 400 
I Hammer (Small size) No 2 4 8 
J Hammer (Middle size) No 7 6 42 
K Hammer (Big size) No 9 5 45 
L Hedge Pruning Scissor No 4 10 40 
M Root pruning Scissor No 2.5 10 25 
N Axes (Big) No 2.7 20 54 
O Axes (small) No 2.3 5 11.5 
P Saw No 3.6 20 72 
Q Measuring tape (100 meter) No 25 5 125 
R Measuring tape (50 meter) No 4 10 40 
S Metal Hoe (Big) No 10 20 200 
T Metal Hoe (Small) No 3 10 30 
U Barbed wire (Fencing wire) Kg 5 600 3000 
V Mesh wire (Sieving soils) Kg 3 40 120 
W Gabon wire (Check dams) Kg 3 470 1410 
X Pinsa No 2 4 8 
Y Levelling (Wuha lik) No 10 2 20 
Z Nylon rope (3 mm thickness) In rolls 4.5 20 90 

A1 Nylon rope (4 mm thickness) In rolls 5.5 5 27.5 
B1 Plastic Box (Seedling transport) No 6 300 1800 
C1 Watering can No 5 30 150 
D1 Polythene bag (Posts for seedling 

raising) 
Kg 3 400 Kg/ year * 5Years 6000 

E1 Water pump (Irrigation) No 1500 2 3000 
 Sub total 17620 

 
GRAND TOTAL COST ESTIMATE 102762 Euro 
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Přehled nákladů při využití české technologie Patrik 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Při funkčním chodu již zřízené lesní školky v předchozím ZRS projektu realizovaném 
organizací Člověk v Tísni, lze využít zaběhané technologie PET sáčků, která má však řadu nevýhod.  
Dle některých informací byla životaschopnost semenáčků ve školce v horších etapách jen 30%. 
Podobně i ztráty vypěstovaných sazenic v-terénu místy údajně činily až 80%. Jako vhodná 
alternativa se proto jeví využít modifikované technologie PATRIK, která je osvědčená v projektech 
ZRS. Kromě vhodné technologie je nezbytné dobře zvládnout především organizační a osvětovou 
práci s komunitami. Při extenzivní a  neorganizované volné pastvě mohou být ztráty na 
nezajištěných výsadbách katastrofální. Kromě zvládnuté organizace v komunitách a osvěty je 
alternativou i odzkoušení individuální nebo celoplošné ochrany výsadeb prostřednictvím repelentů a 
oplocení. 
 Kvalitní genetický materiál z ověřených zdrojů osiva vybraných druhů dřevin (viz kap.4.4.1) 
bude zajištěn prostřednictvím komunikace s Forest Research Center a nákupu od vhodných partnerů: 
thiopian Seed Enterprise, GTZ Seed Bank, doporučení ISTA (International Seed Testing 
Association) a prověřených zdrojů doporučených Forestry Compendium (CABI). 

VYBAVENÍ ŠKOLKY 
 
Kalkulace pro výrobu 65 000 sazenic v jedné periodě tj. 200 000 sazenic ročně. 
(technologie PATRIK SI, - sazenice v soudržném substrátu využívaná v Nikaragui) 
• Pro výsevy a odrůstání sazenic postačí konstrukce pro fóliovník a stínění o rozměrech 8 x 22 m. 

Náklady materiálové od stojek po rozvod závlah a nákup stínění ……………..………….……...… 100 000 Kč 
• Pro výrobu sazenic technologií PATRIK SI je potřeba 1000 odrůstacích podložek za……………..… 65 000 Kč 
• Pro výrobu sazenic technologií PATRIK SI je potřeba 200 000 substrátových vložek pro  1,8 Kč za kus 

…………………………………………………………………… ……………………………….…. 360 000 Kč 
 

Kalkulace pro výrobu 65 000 sazenic v jedné periodě (200 000 sazenic ročně. 
(technologie PATRIK 400, - sazenice v substrátu vyráběného na místě, - využívaná v Chile) 
• Pro výsevy a odrůstání sazenic postačí konstrukce pro fóliovník a stínění o rozměrech 8 x 54 m. 

Náklady materiálové od stojek po rozvod závlah a nákup stínění 
………………………………………………….…...… 220 000 Kč 

• Pro výrobu sazenic technologií PATRIK 400 je potřeba 7300 kazet s víky za 
…………………………………….……..  450 000 Kč 

• Pro výrobu sazenic technologií PATRIK 400 je potřeba nalézt v místě alternativu na výrobu kompostu na obohacení 
substrátu organickou hmotou    

Uvedené relace je potřeba chápat jako modelové. 
Pro podobnou alternativu je potřeba počítat s transportem jednoho 20-ti-stopového kontejneru z ČR, kdy je možné 
kalkulovat s náklady transportu ve výši cca 80 000 Kč. 
 
Vlastní konstrukce ve školce by se prováděly pod dohledem českých odborníků, s využitím místní pracovní síly. Na 
modelovou konstrukci by bylo potřeba cca 60 směn po cca 4 USD, = cca 5000 Kč. 
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4.4.4 Zprovoznění vrtů na pitnou vodu 
 
V dotčené oblasti Alaba Special Wereda je v současnosti 9 nefunkčních vrtů, které nabízí velký a přínosný 
potenciál pro zásobování místní komunity kvalitní pitnou vodou.  
 
Cíle zprovoznění vrtů na pitnou vodu bude dosaženo následujícím spektrem provedených prací: 

1. Odborný průzkum nefunkčnosti vrtů a návrh jejich zprovoznění 
2. Rehabilitace a zprovoznění minimálně 3 zásobovacích vrtů na pitnou vodu 
3. Rehabilitace a zprovoznění technického a stavebního vybavení zásobovacích vrtů na pitnou vodu tak, aby 
mohly sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou včetně hygienického zabezpečení jímané vody. 
 

Při všech prováděcích pracích bude kladen důraz na vysokou odbornost řešitelského týmu, který musí mít 
oprávnění k provádění těchto činností autorizací v oboru vodohospodářských staveb. Práce prováděné v 
jednotlivých letech budou vyhodnoceny etapovou zprávou za každý příslušný rok. Jednotlivé činnosti jsou 
navrženy tak, aby tvořily ucelené, na sebe navzájem navazující samostatné celky.  
 
 
Analýza možnosti rehabilitace vrtů 

Pro správnou analýzu příčin nefunkčnosti vrtů bude osloveno místní obyvatelstvo a samospráva tak, 
aby bylo možné vyhodnotit historii užívání těchto vrtů (doba funkčnosti, příčiny poruch, náročnost obsluhy 
apod.) a jejich případné nedostatky jak ve správě vrtů, tak ve zvoleném technickém řešení vrtů a jejich 
provozování. Názorům, návrhům a potřebám místního obyvatelstva a samosprávy bude přikládána velká 
pozornost a všechny podstatné informace budou zpracovány a následně využity v navrhovaném technickém 
řešení rehabilitace vrtů. 

Od místní samosprávy (partnerská organizace Admin.Office Alaba Special Wereda - AOASW) bude 
vyžadována úzká spolupráce s definováním příčin nefunkčnosti vrtů a se zajištěním dostupných projekčních 
dokumentů od technické dokumentace k nefunkčním vrtům až po hydrogeologické plány řešené oblasti. 

Místním šetřením dojde ke zhodnocení stávajícího technického stavu nefunkčních vrtů a v případě 
nutnosti dojde k opětovným hydrogeologickým průzkumům, jejichž výstupy mohou být v rámci 
požadovaného rozsahu tyto: 

• Stanovení vydatnosti a kvality podzemní vody 
• Návrh optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody 
• Odběry vzorků podzemních vod 
• Bilance zásob podzemní vody 

 
Vzhledem k maximální snaze o hospodárnost projektu bude na základě analýzy nefunkčních vrtů vytipován 
souhrn pouze nezbytně nutných opatření k vypracování kvalitní analýzy rehabilitace všech 9 vrtů na pitnou 
vodu. 
 
 
Prováděcí projekt na zprovoznění všech 9 nefunkčních vrtů 
Technické řešení prováděcího projektu bude vycházet z vypracované analýzy nefunkčnosti vrtů a bude 
vyhotoven pro všechny analyzované vrty. 
V prováděcím projektu bude kladen důraz zejména na: 

1) maximální technickou jednoduchost a bezporuchovost vrtů a vybavení, 
2) maximální hospodárnost prováděných činností, 
3) zapojení místních řemeslníků a firem, 
4) zohlednění místních poměrů ke správě (drobným opravám) vrtů, 
5) hygienické zabezpečení jímané vody, 
6) dlouhodobou kvalitu a udržitelnost funkčnosti vrtů. 

 
Vypracovávané výstupy prováděcí dokumentace budou průběžně konzultovány s místní partnerskou 
organizací  AOASW pro zajištění souladu potřeb a požadavků místní komunity s inovovaným technickým 
řešením rehabilitovaných vrtů. Záměrem je zapojení místní komunity do procesu rehabilitace vrtů. Na závěr 
bude vyhotovena prováděcí dokumentace pro všechny nefunkční vrty, která bude mít podporu místní 
organizace pro správu vodních zdrojů a zaangažovaných obyvatel.  
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Realizace rehabilitace vrtů 
 
Realizace rehabilitace vrtů navazuje na předchozí analýzu a prováděcí dokumentaci. Budou 

rehabilitovány minimálně 3 vrty s preferencí vybraných kebelí. Cílem projektu je rehabilitace většího 
množství vrtů, ale skutečný počet rehabilitovaných vrtů bude zjištěn až na základě provedených průzkumů a 
zhodnocené nákladnosti projektu.  Realizační příprava prací a dodávek technologií bude obsahovat veškeré 
aktivity nezbytné k bezproblémovému řízení průběhu rehabilitace. Mezi tyto dokumenty patří: 

• Rozdělení na etapové a dílčí stavební procesy 
• Technologické schéma 
• Popis podmínek staveniště a jejich vliv na postup výstavby 
• Dohoda o termínu zahájení a ukončení stavby 
• Podmínky časového fondu - týdenního, směnového, počtu směn za den 
• Určení prací dodavatele a subdodavatelů 
• Tvorba rozpočtu 
• Určení řídících procesů a jejich realistické plánování 
• Návrh a posouzení strojního vybavení (vrtací souprava) 
• Tvorba časového plánu (harmonogramu, časoprostorového grafu) nejlépe na základě vypočteného síťového 

grafu, určení grafu potřeby strojů a výroben 
• Výpočet grafu potřeby zdrojů v čase (hlavní materiály, finance, náklady), tvorba finančního plánu 

 
Výběr dodavatelů a subdodavatelů bude probíhat s preferencí využití místních lidských i materiálových 
zdrojů: 

• místní firmy 
• řemeslníci (instalatéři) 
• dělníci 
• výrobky a materiály 

 
 
Zprovoznění  vrtů 

 
Před předáním rehabilitovaného vrtu správci vodních zdrojů (AOASW), bude provedeno ověření 

funkčnosti vrtů zkušebním provozem. Součástí zkoušek bude také ověření kvality pitné vody laboratorní 
analýzou. V průběhu zkušebního provozu budou zaškolovaní rozvojoví mobilizátoři a místní řemeslníci 
s cílem zajištění jejich odborných znalostí na takovou úroveň, aby mohli vykonávat udržovací a opravné 
práce na vrtech a dodaných technologiích. Po úspěšném zkušebním provozu bude nově rehabilitovaný vrt na 
pitnou vodu předán do správy místní organizace AOASW. 
 
 
Vhodné technologie 

 
V celém průběhu analytických, projekčních i realizačních pracích bude usilováno o maximální 

uživatelskou jednoduchost navržených technologií zaručující jejich dlouhou životnost, funkčnost a snadnou 
opravitelnost místními řemeslníky. 

 
 

Problematika jímání podzemních vod hlubinnými vrty 
K jímání podzemních vod se používají vertikální a horizontální jímací objekty: trubní studny a vrty, 
šachtové studny, šachtové studny s radiálními sběrači, jímací zářezy a pramenné jímky. Vrtané trubní studny (viz obr.) 
patří k nejpoužívanějším. Hloubí se vrtáním. Vrt zůstává zapažen ocelovou vrtnou rourou (pažnicí) zabraňující sesutí 
stěn otvoru. Do tohoto otvoru se spouští samotné těleso studny - zárubnice, jejíž děrovaná část umožňuje přítok vody ze 
zvodněného prostředí do studny. Prostor mezi pažnicí a zárubnicí je vyplněn obsypem (např. hrubozrnný říční štěrk), 
poté je pažnice vytažena. Spodní neperforovaná část zárubnice slouží jako kalník. V horní části je zárubnice 
zabetonována a opatřena zhlavím, které chrání studnu před vnikáním nečistot a povrchové vody. Voda je ze studny 
jímána násoskovým systémem, z hloubek větších než 6-7m pak ponorným čerpadlem. Průměr trubních studní se 
nejčastěji pohybuje od 20 do 60 cm. 
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Obr. Řez vrtem - trubní studnou 
 
Vrty jsou standardně zhotovovány s výstrojí z rozvětveného polyethylenu HDPE nebo tlakového PVC v průměru 160 
mm s atestem pro styk s pitnou vodou, pevnostně odolávající mechanickému namáhání v běžných geologických 
podmínkách, zaručující vysokou konstrukční kvalitu vrtu a jeho prakticky neomezenou životnost. 

 

4.4.5 Distribuce vody a vodovodní sít 
 

V rámci projektu dojde k vybudování nových distribučních míst pitné vody. V rámci 
předrealizační přípravy distribuce pitné vody dojde k: 

- Analýze současného zásobovacího systému dodávek pitné vody, kdy společně s místní komunitou dojde 
k vytipování nejhůře zásobených kebelí pitnou vodou. 

- Vytvoření studie výstavby nových distribučních míst a jejich napojení na zásobovací vodní potrubí.  
- Návrh technického řešení nových distribučních míst a vodovodních potrubí s cílem vysoké hospodárnosti, 

funkčnosti a udržitelnosti vodohospodářského díla. 
 
Realizační část budování distribučních míst obsahuje tyto aktivity: 

- Výstavba nových distribučních míst pro pitnou vodu a jejich napojení prodloužením vodovodního potrubí 
- Uvedení nových distribučních míst pro pitnou vodu do provozu a ověření jejich funkčnosti 
- Technické školení rozvojových  mobilizátorů, řemeslníků a instalatérů o správě distribučních míst na pitnou 

vodu 
- Předání nových a funkčních distribučních míst do správy organizace AOASW 
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4.4.6 Technické řešení záchytných systémů dešťové vody 
 
Záchytné systémy dešťové vody budou navrženy se snahou maximálně využít výhod tohoto systému, mezi 
které patří: 

- levné a dostupné materiály pro výstavbu sběrné plochy a zásobníku 
- dostupnost stavebních metod 
- nízké náklady na údržbu a správu zařízení 
- možnost konzumovat zachycenou dešťovou vodu bez úpravy (v případě čisté sběrné plochy) 
- poskytne dodávku vody v místě zdravotních center OTP, čímž snižuje čas, který ženy a děti tráví transportem 

vody. 
 
V technickém řešení systémů dešťové vody budou zohledněny nevýhody systému, kterými jsou  

- možnost kontaminace vody výkaly ptáků na sběrných plochách,  
- špatná konstrukce a realizace akumulačních nádob, ve kterých dochází k růstu řas a invazi hmyzu, ještěrek a 

hlodavců.  

 
 
 
 
Vybavení střech žlaby 
Stávající střechy OTP budou osazeny záchytnými žlaby (rýnami) a střešními svody, které budou zaústěny do 
akumulačních tanků. Předpokládá se využití co nejhospodárnějších systémů, kterým může být okapový žlab 
vytvořený plechem přeloženým do tvaru V a zafixovaným v poloze drátem viz přiložený diagram: 
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Akumulační nádrže 
Akumulační nádrže jsou nejnákladnější částí systému zachytávání dešťových vod a tvoří až 90% jeho 
nákladů. Návrh akumulačních nádrží bude proveden s přihlédnutím na průměrné srážky v oblasti, období 
sucha a posouzení skutečných potřeb. Základní výpočet objemu akumulačních nádrží bude proveden podle 
vzorce: 
      S = R x A x Cr,  
kde S je objem akumulační nádrže, R je průměrný úhrn srážek v mm za rok, A je plocha střechy a Cr je koeficient 
odtoku (0,6 – 0,8).  
 
Akumulační nádrže větších kapacit se předpokládají vybudovat z betonu vyztuženého bambusem, který zvýší 
statickou odolnost nádrže. Konstrukce těchto nádrží je velice hospodárná a využije místních materiálů. 
Nádrže budou opatřeny uzávěry pro stáčení vody.  
 

 
 

Obr. Plán akumulační nádrže. 
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4.4.7 Technické řešení latrín a umýváren 
 

Kolem 2,5 miliardy lidí na celém světě žije bez přístupu k odpovídajícím hygienickým zařízením. Řešení 
tohoto obrovského problému ovšem může být i levné a jednoduché. Navrhované technologie pro dodávku 
latrína umýváren do všech 12 OTP využívají místně dostupné materiály a po základním proškolení mohou 
místní obyvatelé sami vybudovat latríny, které vyhovují jim a jejich životnímu prostředí. Každá stavba latríny 
sestává ze třech základních částí: 

- nástavba  
- jáma 
- krycí podesta 

 
Obr. Výstavba VIP latríny 

 
V rámci projektu se předpokládá stavby VIP latrín, které jsou v současné době v tomto 

teritoriu považovány za nejlepší a nejhospodárnější sanitární vybavení. 
 

 
 

Obr. Schéma předpokládané konstrukce latríny: 
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4.5 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
V současné době jsou pouhá cca 4 % území Etiopie pokryta lesními porosty. Odlesňování je 

jedním z hlavních faktorů způsobujících erozi půdy. Příčiny souvisí s: hustým osídlením horských 
oblastí; používáním dřeva jako hlavního zdroje energie (až 95 %) a stavebního materiálu;  ústupem 
lesů extenzivnímu zemědělství. Jen obyvatelé Addis Abeba ročně spotřebují 70 tis.t  dřevěného uhlí, 
přičemž využívají i plynu a jiných zdrojů, na rozdíl od většiny rurálních oblastí. Krajina Regionu 
Jižních národů je poznamenaná negativními důsledky extenzivního pastevectví a skutečnosti, že 
půda je vlastněná státem a „vše patří všem a nic nikomu“. Nárůst obyvatelstva v posledních 
desetiletích zvyšuje tlak na krajinu, ze které se „stále bere“ ale nic se v podobě rekultivace nevrací. 
Neustálou pastvou, a vysekáváním palivového dříví, - i v období sucha, - se stále výrazněji porušuje 
půdní pokryv, což má při návalových deštích přímý dopad na výrazný úbytek půdy na svazích.  

 
Jakékoliv, byť pilotní, protierozní, půdoochranné a vodohospodářské aktivity spojené 

s výsadbami rostlin stabilizujících svahy a chránící i níže položené oblasti, budou mít jedinečný 
dopad na návrat krajiny k stabilnímu stavu. Zajištění dostatečných vodních zdrojů komunitám i  
zemědělcům obhospodařovávajících své úhory, má v zemích s nedostatkem vody jednoznačně 
pozitivní dopad. 
 

 
 

Obr. Přehled aktuální situace ohrožení půd degradací SNNPR 
Zdroj: http://www.snnprbofed.gov.et/map_of_the_region.htm 
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4.6 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTU 
 

Mendelova univerzita v Brně vyjadřuje svůj zájem na realizaci dotačního titulu stanovením 
vyšší 7% hranice spoluúčasti, oproti 5% stanoveným zadání. Participace odborníků MENDELU 
při řešení terénních reálií projektu bude volena tak, aby redukovala cestovní náklady, využívajíc 
synergii jejich práce v regionu arabského poloostrova a východní Afriky na jiných projektech a 
výzkumných úkolech. MENDELU může v neposlední řadě garantovat objemem svého rozpočtu 
ekonomickou nezávislost na zpoždění dílčích platebních fází. V případě prodlení při 
předání/převodu finančních prostředků pro realizaci projektu, způsobeném zadavatelem, je 
navrhovatel a realizátor projektu, v omezeném časovém úseku 8 měsíců, schopen za právního stavu 
řádně podepsané smlouvy s ČRA, zálohovat náklady projektu z vlastních zdrojů. 

Posouzení potenciálu ekonomické efektivnosti vynaložených prostředků v rámci výstupů  
projektu, přímo souvisí s predikci vývoje dlouhodobých pozitivních dopadů aktivit, a ta je 
potenciálně velmi dobrá. V rámci příprav a realizace veškerých je kladen důraz na maximální 
hospodárnost realizovaných staveb a technologií, jejich uživatelskou jednoduchost a zejména na 
zapojení místní komunity do realizace a předání technického know-how. Tyto snahy mají za 
výsledek levnou údržbu zařízení, dostupné materiály pro nápravu drobných závad a existenci know-
how v místní komunitě pro realizace všech základních opatření pro provoz vodohospodářských částí 
projektu. Vodohospodářská opatření projektu nebudou vyžadovat další investiční výdaje a náklady 
na údržbu budou minimální, které sestávají pouze z nákladů na obsluhu. Tyto náklady bude hradit 
místní samospráva a z toho důvodu může byt vodohospodářská část projektu považována za 
dlouhodobě finančně životaschopnou. 

Veškeré technické vybavení pracovišť bude funkční a kontrolovatelné. Pro kontrolu práce 
budou založeny odpovídající evidence a dokumenty. Veškeré dílčí fáze, kroky a postupy budou 
nafotografovány a pracovní postupy k dispozici v uzávěrkových protokolech. 
 
 

4.7 MANAGEMENT A ORGANIZACE 
 
Řešitelský tým tvoří odborníci Mendelovy univerzity v Brně orientovaní na rozvojovou 

problematiku, výzkum a management přírodních zdrojů v tropických zemích. Tým je přímo tvořen 
etiopskými odborníky a i jeho další členové mají přímou praktickou zkušenost z Etiopie. Do 
realizace projektu se předpokládá přímé zapojení vytipovaných lokálních předáků, rozvojových 
mobilizátorů a komunitních facilitátorů (včetně žen), ve spolupráci s partnerskými organizacemi 
v místě. Partnerský okresní úřad AZW a ASW bude organizačně participovat na chodu projektu. V 
průběhu celé tříleté realizace projektu bude kontinuálně probíhat osvětová činnost. Projektu se 
formou konzultací mohou účastnit i odborníci z dalších specifických organizací v Etiopii 
zastupujících: Bureau of Agriculture - Department of Natural Resources and Rural Land Admin. 
Sector, Forestry Research Center (Ethiopian Institute of Agricultural Research), a další.  
  V první fázi řešení (září 2010) dojde k realizaci analytických a prováděcích studií za 
účasti garantů půdoochranné a vodohospodářské části, vedoucí k okamžitému získání poznatků 
nutných pro implementaci projektu. V dalších fázích dojde k zapojení dílčích odborníků 
zpracovávajících teoretické, realizační, syntetické a speciální školící výstupy podporující realizaci 
základních cílů projektu. Management projektu garantuje doc.dr.ing. Jindřich Pavliš. Půdoochranné 
a protierozní funkce v krajině bude odborně vést pan doc.dr.ing. Petr Maděra, specielní školkařské 
práce a výsadby  pan ing. Josef Střítecký, vodohospodářskou část garantovat pan ing. Josef Pikola. 
Vodohospodářská část projektu je zastoupena experty na vodohospodářské projekty realizované 
v rozvojových zemích v rámci projektů ZRS České republiky viz. referenční projekty. Odbornost 
tohoto týmu je přes reference dána také oprávněním realizovat tento druh vodohospodářských staveb 
díky Autorizaci v oboru vodohospodářských staveb. Vzhledem k tomu, že všechny uvažované 
dodané technologie jsou jednoduché, takřka bez-údržbové a přitom dlouhodobého funkčního 
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charakteru s levným provozem, bude jejich dlouhodobá udržitelnost i po skončení projektu velmi 
dobrá.  

Plánovaná školení poskytována v rámci celého průběhu projektu širokému spektru obyvatel 
žijících v oblasti dopadu budou pozitivně podporovat dlouhodobý účinek organizace komunity 
v otázkách erozní ochrany a managementu vodních zdrojů. V okrese Awassa Zuriya Wereda budou 
organizována odborná školení určená zejména pro místní zemědělce a rozvojové mobilizátory a 
zaměřená na techniky provádění protierozních opatření a způsoby jejich dlouhodobé udržitelnosti. 
Dále bude probíhat osvětová činnost určená široké veřejnosti a zaměřená na posílení vztahu místních 
obyvatel k přírodě a vysvětlení významu ochrany přírodních zdrojů a provádění protierozních 
opatření. V okrese Alaba Special Wereda bude osvětová činnost zaměřena na ochranu a rozvoj 
vodních zdrojů, sanitaci a zvýšení hygienických návyků místního obyvatelstva. 
 
 
POTENCIÁL PŘIDANÉ HODNOTY PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 
 
Spolupráce s lokálními partnery 

+ dlouhodobá spolupráce a kontakty s místními partnery (NGO, univerzity, státní organizace, soukromé firmy) 
+ širší spolupráce s terénními projekty v regionu (EU, FAO, GTZ, NORAD, SIDA, UNDP, WB); úzká 

spolupráce se ZÚ v Addis Abeba a relevantními českými ZRS projekty v zemi. 
 

Expertní předpoklady 
+ dlouholetá expertní práce týmu MENDELU na projektech řešících problematiku rurálních oblastí tropů a 

subtropů, včetně české ZRS a gesce MZe 
+ expertní znalost regionu 
+ kvalitní expertní  komponenty zajišťující splnění cílu ochrany půdy a vody 
+ realistický harmonogram fází projektu a racionální rozpočtová rozvaha 
+ vyvážené zapojení venkovských žen do vlastnictví projektu 
+ zapojení českých metodických technologických postupů do realizace projektu 

 
Záruky a garance za dosažení plánovaných cílů  

+ kvalitní záruka odborných, organizačních i finančních garancí předkladatele projekt úspěšně realizovat i 
zajistit v případě zpoždění financování zadavatelem 

+ ačkoli rozpočet projektu neumožňuje plošný, ale spíše lokální pilotní  přístup  zavádění modelových ukázek, 
řešitelský tým odborných řešitelů je vysokou odbornou i lidskou zárukou splnění plánovaných cílů. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 3  
 

IDENTIFIKAČNÍ  FORMULÁŘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 3 – IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU 
Název projektu:  
Vychází z tématu specifikovaného ve vyhlášení dotačního titulu 
 
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji 
jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie 
 

Číslo projektu: 
přiřazeno zadavatelem 

Hlavní cíl projektu: 
Zavedení komplexního souboru protierozních, 
vodohospodářských a vzdělávacích opatření 
v pilotní oblasti SNNPR, Etiopie. 
 

Místo realizace projektu: 
 Etiopie, region jižních národů, národností a lidu 
Etiopie, okres Awassa Zuriya Wereda a Alaba Special 
Wereda 

Gestor projektu: 
 
Česká rozvojová agentura 

Název dotačního titulu / sektorová 
orientace projektu: 
Ochrana půdy a vodních zdrojů v regionu 
jižních národů, národností a lidu Etiopie / ŽP, 
LH,VH 

Předpokládané datum zahájení projektu: 
měsíc / rok 
                         Září 2010 
 
 
 

Předpokládané datum ukončení projektu: 
měsíc / rok 
                     prosinec 2012 

Celková výše prostředků na projekt ze ZRS 
ČR (Kč) a výše na jednotlivé roky realizace: 
                            3,2 mil Kč (2010) 
                            4,2 mil Kč (2011) 
                            4,2 mil Kč (2012) 

Celková výše prostředků na projekt včetně 
spolufinancování –podíl spolufinanc. v % i v Kč :   
2010:  3,424 mil Kč (7%, tj. 224 000 kč) 
2011 : 4,494 mil Kč (7%, tj. 294 000 Kč) 
2012 : 4,494 mil Kč (7%, tj. 294 000 Kč) 

Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel : 
 
Název: MENDELU v Brně 
typ: veřejná vysoká škola; 
poštovní a webová adresa organizace: Zemědělská 1, 61300 Brno, www.mendelu.cz; 
jméno a pozice odpovědného řešitele: doc.Dr. Ing. Jindřich Pavliš, vedoucí sekce tropického lesnictví – LDF; 
telefon: +420-545134052, fax: +420-545121128, e-mail: jpavlis@mendelu.cz. 
 
Partnerské instituce podílející se na projektu 
Etiopské instituce 

Federální: Bureau of Agriculture - Department of Natural Resources and Rural Land, Forestry Research 
Center of Ethiopian Institute of Agricultural Research, Geological Survey of Ethiopia 
Provinční autority: Administration Office of Awassa Zuriya Wereda, Admin. Office of Alaba Special Wereda 

Odborná spolupráce 
Kluster CREA, Traubova 6, Brno, tel/fax 545 21 67 84, bret@creacz.com, www.creacz.com 
Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu: 
 
Brno, 27.7. 2010, Jindřich Pavliš 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 4  
 

TABULKA  VÝSTUPŮ  A  AKTIVIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PŘÍLOHA 4 – TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT (ROK 2010 A DÁLE) 
 

Název projektu: Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Cílová skupina projektu: zemědělci v okrese Awassa Zuriya Wereda (AZW), obyvatelé obou okresů Alaba Special Wereda (ASW) a AZW, rozvojoví mobilizátoři, komunitní facilitátoři, 
plánovači a pracovníci zodpovědní za územní plánovaní, ostatní vládní i nevládní organizace 
Cíle projektu:   1. Prostřednictvím zavedení komplexního souboru protierozních opatření v okresu AZW zvýšit ekologickou stabilitu území a snížit jeho náchylnost k půdní erozi. 
  2. Prostřednictvím zavedení vybraných vodohospodářských opatření v okrese ASW zlepšit zdravotní stav místních obyvatel a jejich zásobování pitnou vodou. 
  3. Zvýšení povědomí obyvatel obou zájmových okresů v oblasti udržitelného využívání přírodních zdrojů, významu aplikace protierozních a          
                                vodohospodářských opatření a zlepšení jejich hygienických návyků. 

VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU 
OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
INDIKÁTORY K JEDNOTLIVÝM 
VÝSTUPŮM 

Výstup A  
Studie stavu degradace půdy a potřeb 
protierozních opatření, vytvoření plánu 
výsadeb, sjednání podmínek realizace prací. 
Časový rámec pro dosažení výstupu: 2010 

A.1 - Zhodnocení stavu degradace půdy a identifikace rizikových oblastí.  
A.2 - Návrh protierozních opatření na vybraných lokalitách, - vytipování míst pro výsadbu v terénu (200 nuklejí pro 1000 
sazenic), a jejich vyznačení v terénu, - vytvoření a odsouhlasení konkrétního plánu výsadeb a protierozních opatřeních. 
A.3 -  Vytvoření smluvních podmínek pro výsadbu a následné ošetření kultur. Vytvoření koncepce, odsouhlasení záměru. 
Realizace funkčního motivačního systému pro zainteresované rodiny. 

 
Existence funkčního plánu výsadeb. 
 
Existence konkrétních smluvních 
dokumentů. 
 

Výstup B  
Pořízení výrobní technologie do školky a 
vybudování její funkční infrastruktury 
s roční kapacitou výroby 200 000 sazenic.  
Časový rámec pro dosažení výstupu: 2011 

B.1- Nákup motorového čerpadla na vodu, sadbovačů, substrátu, hnojiva, ochranných prostředků, krycích plachet, semen 
vybraných druhů dřevin, a transportních přepravek pro rozvoz sadebního materiálu na místa výsadby. Naložení a odeslání 
kontejneru z ČR a jeho celní odbavení, - část materiálu pořizovat nákupem přímo v Etiopii. 
B.2 - Vybudování funkčního systému závlah. Od zdroje (studny), přes zařízení k filtraci a čerpání vody do zásobníků, až po 
konstrukci sekundárních rozvodů zakončených kohouty a tryskami. Vybudování diferencovaně vybavených pracovišť (záhonů pro 
výsevy, pro zastínění pikýrovaných semenáčků, a  záhonů s rotačními tryskami, kde sazenice sílí a otužují se před výsadbou).  
B.3 - Vypěstování sazenic, jejich otužení do podmínek pro výsadbu, zajištění jejich periodického transportu ze školky.  

 
 
 
Reálně fungující školka, výsledky 
výroby sazenic.  

Výstup C  
Zabezpečení výsadby a efektivního systému 
ochrany založených kultur, - včetně kontroly 
prací. 
Časový rámec pro dosažení výstupu: 
2011-2012 

 
 
C.1 Zajištění organizace výsadby, ošetřování a ochrany založených kultur (oplocení, případně individuální ochranou proti okusu). 
C.2 Zabezpečení kontroly prováděných prací, vedení evidence o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a nápravných 
opatření. 
 

 
Reálně provedená opatření v terénu, 
registrace prací v provozním deníku 
hospodářských opatření. Výstupy 
kontrolní činnosti.  

Výstup D 
Analýza možností rehabilitace 9 nefunkčních 
vrtů 
Časový rámec výstupu: 3měsíce (2010) 

D.1 – Realizace analýzy možnosti rehabilitace všech 9 nefunkčních vrtů 
Tato aktivita zahrnuje: 
- Posouzení hydrogeologických podmínek a stávající technické a stavební vybavenosti 9 nefunkčních vrtů 
- Analýza příčin nefunkčnosti 9 vrtů v kooperaci s místním obyvatelstvem a organizací Administration Office of Alaba Special 
Wereda 

Předložená analýza a její technické 
posouzení. 

Výstup E  
Prováděcí projekt na zprovoznění všech 9 
nefunkčních vrtů 
 Časový rámec výstupu: 4 měsíce (2010) 
 

E.1 – Návrh a konzultace technického řešení na zprovoznění všech 9 nefunkčních vrtů s partnerskou organizací AOASW 
E.2 – Vypracování prováděcího projektu v součinnosti s místní samosprávou 

Předložený prováděcí projekt a 
jeho kvalita. 



Výstup F 
Oprava min. 3 vrtů na pitnou vodu ve 
vybraných preferenčních kebelích 
 Časový rámec pro dosažení výstupu: 
2010-2012 

F.1 – Realizační příprava prací a dodávek technologií 
(Určení prací dodavatele a subdodavatelů s ohledem na maximální využití místních zdrojů) 
F.2 – Realizace prací a dodávek technologií na opravu vrtů 
- Zprovoznění a ověření funkčnosti vrtů na pitnou vodu 
- Technické školení rozvojových  mobilizátorů, řemeslníků a instalatérů o správě vrtů na pitnou vodu 
- Předání opravených a funkčních vrtů do správy partnerské organizace 

Min. 3 opravené a funkční vrty a 
ověření kvality provedených oprav. 

Výstup G 
Nová distribuční místa pitné vody napojená 
na prodlouženou vodovodní síť 
  
Časový rámec pro dosažení výstupu: 
2011-2012 

 G.1 - Vypracování předrealizační a realizační přípravy 
- studie výstavby nových distribučních míst pitné vody a jejich zásobení pitnou vodou ve vybraných kebelích ve spolupráci 
s organizací AOASW 
- Příprava na výstavbu nových distribučních míst pro pitnou vodu a jejich zásobení pitnou vodou. 
- Určení prací dodavatele a subdodavatelů s ohledem na maximální využití místních zdrojů 
G.2 - Realizace a dodávka nových distribučních míst 
- Výstavba nových distribučních míst pro pitnou vodu a jejich napojení prodloužením vodovodního potrubí 
- Uvedení nových distribučních míst pro pitnou vodu do provozu a ověření jejich funkčnosti 
- Technické školení rozvojových  mobilizátorů, řemeslníků a instalatérů o správě distribučních míst na pitnou vodu 
- Předání nových a funkčních distribučních míst do správy organizace AOASW 

Počet a funkčnost distribučních 
míst napojených na vodovodní síť a 
spokojenost místní komunity. 

Výstup H 
Min. 12 záchytných systémů dešťové vody 
na střechách OTP ve vybraných kebelích  
 
Časový rámec pro dosažení výstupu: 
2010-2012 

H.1-  Předrealizační a realizační příprava dodávky záchytných systémů dešťové vody 
- Realizační příprava dodávky min. 12 záchytných systémů dešťové vody 
- Určení prací dodavatele a subdodavatelů s ohledem na maximální využití místních zdrojů 
H.2 - Realizace a dodávka záchytných systémů 
- Uvedení nových záchytných systémů dešťové vody do provozu 
- Technické školení rozvojových  mobilizátorů, řemeslníků a instalatérů o správě záchytných systémů dešťové vody 
- Předání nových a funkčních záchytných systémů dešťové vody do správy organizace AOASW 

Zhodnocení kvality a hospodárnosti 
provedených systémů, funkčnost a 
počet střech vybavených záchytným 
systémem. 

Výstup I 
 Min. 12 latrín a umýváren v OTP ve 
vybraných kebelích 
 
Časový rámec výstupu: 2011-2012 

 I.1 - Předrealizační a realizační příprava dodávky latrín a umýváren 
- Určení prací dodavatele a subdodavatelů s ohledem na maximální využití místních zdrojů 
I.2 – Realizace a dodávka latrín a umýváren 
- Technické školení rozvojových  mobilizátorů, řemeslníků a instalatérů o správě sanitárního zařízení 
- Předání nových a funkčních latrín a umýváren do správy organizace AOASW 

Indikátor ověření: realizované a 
funkční latríny a umývárny v OTP ve 
vybraných kebelích po dokončení 
výstupu I viz harmonogram. 

Výstup J  
Distribuováno min. 5000 hygienických 
souborů do OTP v kebelích, kde došlo ke 
zprovoznění vrtů a školení 
Časový rámec výstupu: 2010-2012 

 J.1 – Distribuce hygienických souborů 
- Nákup hygienických souborů 
- Dodávka hygienických souborů 
- Distribuce hygienických souborů v rámci školení a osvěty pro zlepšení hygienických návyků místních obyvatel, sanitaci a 
ochranu vodních zdrojů viz aktivita K.5. 

Posouzení efektivnosti nákupu, počtu 
a kvality hygienických souborů. 
Kontrola dokladů o distribuci na 
školeních a workshopech. 

Výstup K 
Školení a osvěta místních obyvatel obou 
zájmových okresů 
 
Časový rámec pro dosažení výstupu: celé 
období trvání projektu 

K.1 - Odborná školení v okresech Awasa a Alaba 
- Školení určená rozvojovým mobilizátorům o technikách ochrany a udržitelného využívání půdy a vodních zdrojů. 
K.2 - Osvětová činnost v okrese Awasa 
- Osvětová činnost určená široké veřejnosti a zaměřená na posílení vztahu místních obyvatel k přírodě a vysvětlení významu 
ochrany přírodních zdrojů a provádění protierozních opatření 
K.3 – Osvětová činnost v okrese Alaba 
- Školení a osvětová činnost určená pro širokou veřejnost v okrese Alaba zaměřená na ochranu a rozvoj vodních zdrojů, sanitaci a 
zvýšení hygienických návyků 
- Distribuce hygienických souborů viz výstup J. 
K.4 – Odborná školení komunitních facilitátorů 
- odborné školení určené komunitním facilitátorům v okresech Alaba a Awasa o technikách vedení komunitních diskuzí na téma 
ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů 

Záznam o provedených školeních 
s uvedením data, místa a počtu 
účastníků a distribuovaných 
hygienických souborů. 

Průřezové aktivity: viz popis aktivit Řízení, koordinace a administrace projektu: Fungující tým odborníků MendelU, partnerských organizací a komunit plně 
využívající zkušeností z realizace jiných rozvojových projektů podobného formátu i doporučení ČRA.. 

Efektivita vynaložených nákladů 
přímé pomoci a admin.personálií 
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ROZPOČET  PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Rozpočet projektu "Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a 
vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných 
odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; 
každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management
Jindřich Pavliš měsíc 4,00 16 500,00 66 000,00 33 000,00   33 000,00 

1.2 Experti / konzultanti den 120,00 1 800,00 183 000,00 87 000,00 96 000,00 
Josef Střítecký 40,00
Biresaw Mahtot Alemu 20,00
Shiferaw Munie Alem 20,00
Petr Maděra 20,00
Iva Vojtová 10,00
Josef Pikola 10,00

1.3 Administrativní/pomocný personál den 130,00 300,00 39 000,00 39 000,00 0,00 
Pracovníci najatí v Etiopii

Osobní náklady - mezisoučet 288 000,00 159 000,00 129 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 6,00 22 000,00 132 000,00 132 000,00 0,00 

2.2 Místní doprava taxi 30,00 500,00 15 000,00 15 000,00 0,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Ubytování noc 120,00 1 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 

2.5 Víza 6,00 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 
školení)

3,00 800,00 2 400,00 2 400,00 0,00 

2.7 Cestovní pojištění pobyt 6,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 132,00 1 260,00 166 320,00 166 320,00 0,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 446 520,00 446 520,00 0,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro 
účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 
nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, 
stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní 
stádo, tažná zvířata apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál 0,00 0,00 403 000,00 403 000,00 0,00 

(Materiál na kompletaci studny, trubky plastové, nádrže na vodu, 
stojany na vodu, spojovací materiál, kohouty, trubky ocelové, 
trysky, plachty. Stínění, lanka a motouzy, kotvy, sadbovače, 
přepravky, výztuhy, betonové patky - cement, písek, hnojiva, 
herbicidy, fungicidy, substrátové vložky, semeno, písek pro síje, 
drát, stojky dřevěné na přístřešek, latě na konstrukci střechy, 
krytina. Nářadí, - kolečka, bandasky na vodu, konve, lopaty, 
nůžky, rýče, krosny, ochranné pomůcky, rukavice, postřikovače, 
plachty na máčení substrátových vložek, ruční pumpa, mačety...)

3.5 Energie (PHM pro čerpadlo) 20,00 1 940,00 38 800,00 38 800,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 441 800,00 441 800,00 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 
sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) měsíc 0,00 0,00 48 680,00 48 680,00 0,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat)

měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - 
mezisoučet

48 680,00 48 680,00 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, 
servisní, zabezpečovací a daší technické 
práce

0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 

Stavební, montážní, a daší technické práce pro školku a technické 
protierozní činnosti 350 000,00 

Analýza možností rehabilitace 9 nefunkčních vrtů 50 000,00 
Prováděcí projekt na zprovoznění všech 9 nefunkčních vrtů 80 000,00 

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 
dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)

2,00 485 500,00 971 000,00 971 000,00 0,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a 
pojištění)

1,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 

5.4 Půjčovné za osobní automobily automobil 3,00 30 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, 
přístroje, zařízení apod.)

dozer 3,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

5.6 Překlady, tlumočení normostrana 300,00 100,00 30 000,00 30 000,00 0,00 

5.7 Kopírování, tisk 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, 
školení

5,00 15 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 3,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 895 000,00 1 895 000,00 0,00 

Příloha V - STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU V ROCE 2010

Náklady projektu
Celkové náklady 
projektu (v CZK)

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek Jednotková cena (v 

CZK)

Z prostředků ZRS 
ČR Z dalších zdrojů

 



 
 
 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Cestovné, stravné 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 
poplatky)

60,00 1 200,00 72 000,00 72 000,00 0,00 

6.3 Ostatní přímá podpora (námezdní dělníci - 
školky, výsadby dostupných sazenic)

osoba 300,00 300,00 90 000,00 90 000,00 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - 
mezisoučet

209 000,00 209 000,00 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady 
projektu

 

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet
 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 3 329 000,00 3 200 000,00 129 000,00 

9. Administrativní (nepřímé) náklady 
(maximálně 7% z CELKOVÉ VÝŠE 
POSKYTNUTÉ DOTACE - není nutné prokazovat 
účetními doklady)

95 000,00 0,00 95 000,00 

10. Celkové oprávněné náklady (8+9) 3 424 000,00 3 200 000,00 224 000,00 

11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, 
neuznatelné)

0,00 0,00 0,00 

Vklady in-kind - mezisoučet

Příloha V - STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU V ROCE 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rozpočet projektu "Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a 
vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných 
odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; 
každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management měsíc 6,00 14 515,00 87 090,00 70 000,00   17 090,00 

1.2 Experti / konzultanti (10 osob) den 455,00 1 802,00 819 910,00 600 000,00 219 910,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den 200,00 300,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

Osobní náklady - mezisoučet 967 000,00 730 000,00 237 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 8,00 22 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 

2.2 Místní doprava měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Ubytování noc 150,00 1 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 

2.5 Víza 8,00 800,00 6 400,00 6 400,00 0,00 

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 
školení)

3,00 800,00 2 400,00 2 400,00 0,00 

2.7 Cestovní pojištění den/měsíc 8,00 1 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 174,00 1 260,00 219 240,00 219 240,00 0,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 562 040,00 562 040,00 0,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro 
účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 
nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, 
stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní 
stádo, tažná zvířata apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál 1,00 552 000,00 552 000,00 552 000,00 0,00 

3.5 Energie 40,00 1 940,00 77 600,00 77 600,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 629 600,00 629 600,00 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 
sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) měsíc 0,00 0,00 12 860,00 12 860,00 0,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat)

měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - 
mezisoučet

12 860,00 12 860,00 0,00 
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Náklady projektu
Celkové náklady 
projektu (v CZK)

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek Jednotková cena (v 

CZK)

Z prostředků ZRS 
ČR Z dalších zdrojů

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, 
servisní, zabezpečovací a daší technické 
práce

0,00 0,00 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 
dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a 
pojištění)

1,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 

5.4 Půjčovné za osobní automobily 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, 
přístroje, zařízení apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 Překlady, tlumočení 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

5.7 Kopírování, tisk 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, 
školení

0,00 0,00 212 500,00 212 500,00 0,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 8,00 1 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 955 500,00 1 955 500,00 0,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Cestovné, stravné 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 
poplatky)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 Ostatní přímá podpora (námezdní dělníci - 
školky, výsadby dostupných sazenic)

900,00 300,00 270 000,00 270 000,00 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - 
mezisoučet

310 000,00 310 000,00 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady 
projektu

 

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet
 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 4 437 000,00 4 200 000,00 237 000,00 

9. Administrativní (nepřímé) náklady 
(maximálně 7% z CELKOVÉ VÝŠE 
POSKYTNUTÉ DOTACE - není nutné prokazovat 
účetními doklady)

0,00 0,00 57 000,00 

10. Celkové oprávněné náklady (8+9) 4 494 000,00 4 200 000,00 294 000,00 

11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, 
neuznatelné)

0,00 0,00 0,00 

Vklady in-kind - mezisoučet
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Rozpočet projektu "Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a 
vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných 
odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; 
každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management měsíc 6,00 14 515,00 87 090,00 70 000,00   17 090,00 

1.2 Experti / konzultanti (10 osob) den 455,00 1 802,00 819 910,00 600 000,00 219 910,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den 200,00 300,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

Osobní náklady - mezisoučet 967 000,00 730 000,00 237 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 8,00 22 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 

2.2 Místní doprava měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Ubytování noc 150,00 1 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 

2.5 Víza 8,00 800,00 6 400,00 6 400,00 0,00 

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 
školení)

3,00 800,00 2 400,00 2 400,00 0,00 

2.7 Cestovní pojištění den/měsíc 8,00 1 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 174,00 1 260,00 219 240,00 219 240,00 0,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 562 040,00 562 040,00 0,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro 
účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 
nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, 
stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní 
stádo, tažná zvířata apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál 1,00 552 000,00 552 000,00 552 000,00 0,00 

3.5 Energie 40,00 1 940,00 77 600,00 77 600,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 629 600,00 629 600,00 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 
sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) měsíc 0,00 0,00 12 860,00 12 860,00 0,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat)

měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - 
mezisoučet

12 860,00 12 860,00 0,00 
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Náklady projektu
Celkové náklady 
projektu (v CZK)

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek Jednotková cena (v 

CZK)

Z prostředků ZRS 
ČR Z dalších zdrojů

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, 
servisní, zabezpečovací a daší technické 
práce

0,00 0,00 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 
dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a 
pojištění)

1,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 

5.4 Půjčovné za osobní automobily 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, 
přístroje, zařízení apod.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 Překlady, tlumočení 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

5.7 Kopírování, tisk 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, 
školení

0,00 0,00 212 500,00 212 500,00 0,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 8,00 1 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 955 500,00 1 955 500,00 0,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Cestovné, stravné 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 
poplatky)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 Ostatní přímá podpora (námezdní dělníci - 
školky, výsadby dostupných sazenic)

900,00 300,00 270 000,00 270 000,00 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - 
mezisoučet

310 000,00 310 000,00 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady 
projektu

 

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet
 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 4 437 000,00 4 200 000,00 237 000,00 

9. Administrativní (nepřímé) náklady 
(maximálně 7% z CELKOVÉ VÝŠE 
POSKYTNUTÉ DOTACE - není nutné prokazovat 
účetními doklady)

0,00 0,00 57 000,00 

10. Celkové oprávněné náklady (8+9) 4 494 000,00 4 200 000,00 294 000,00 

11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, 
neuznatelné)

0,00 0,00 0,00 

Vklady in-kind - mezisoučet
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LOGICKÝ  RÁMEC  PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 6 – MATICE LOGICKÉHO RÁMCE 
  Popis projektu 

(intervenční logika) 
Objektivně ověřitelné ukazatele 
(indikátory) 

Zdroje ověření 
ukazatelů 

Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory ovlivňující 
průběh a úspěšnost projektu) 

Záměr Pilotní ochrana půdních a vodních zdrojů v jižní Etiopii  Navržená a realizovaná opatření na ochranu 
půdy a vody 

Monitorovací mise ČRA 
hodnotící postup projektu 

Omezení rozpočtu ČR pro roky 
2011-12 

Cíle Obecně: komunita aktivně podporující ochranu půdních a 
vodních zdrojů vlastními kapacitami.  
Specificky: 
(1) zvýšení ekologické stability AZW prostřednictvím komplexu 
protieroz.opatření 
(2) zlepšení zdrav.stavu obyvatel ASW prostřednictvím 
vodohospodářských opatření  
(3) zlepšit povědomí obyvatel AZW a ASW o TUH s přírodními 
zdroji a významu hygieny  

Kvantitativní indikátor: efektivita využití 
prostředků dotace.  

Kvalitativní indikátor: osvojení pilotních cílů a 
jejich funkčnost v socio-kulturní úrovni 
komunity.  

Komunity  v okresech Awassa 
Zuria Woreda a Alaba Special 
Woreda 

Předpoklad zapojení komunit a 
místní st.složky 
Předpoklad využití funkčních 
afrických modelů 
Předpoklad využití produkčních 
kapacit 
Předpoklad využití zahraničních 
rozvojových zkušeností 

Výstupy  (A) Studie stavu degradace půdy a potřeb protierozních 
opatření, vytvoření plánu výsadeb, sjednání podmínek pro 
realizaci prací. 
 (B) Pořízení výrobní technologie do školky a vybudování její 
funkční infrastruktury se sezónníí kapacitou výroby 200 000 
sazenic.  
(C) Zabezpečení výsadby a efektivního systému ochrany 
založených kultur, - včetně kontroly prací. 
(D) Analýza možností rehabilitace 9 nefunkčních vrtů 
(E) Prováděcí projekt na zprovoznění všech 9 nefunkčních vrtů 
(F) Oprava min. 3 vrtů na pitnou vodu ve vybraných 
preferenčních kebelích 
(G) Nová distribuční místa pitné vody napojená na 
prodlouženou vodovodní síť 

(H) Min. 12 záchytných systémů dešťové vody na střechách 
OTP ve vybraných kebelích  

(I) Min. 12 latrín a umýváren v OTP ve vybraných kebelích 

(J) Distribuováno min. 5000 hygienických souborů do OTP 
v kebelích, kde došlo ke zprovoznění vrtů a školení 

(K) Školení a osvěta místních obyvatel obou zájmových okresů 
 

(A) existence hodnotících studií/návrhů a jejich 
kvality/proveditelnosti 
(B) kontrola množství zajištěných semen a 
sazenic 
(C) plocha realizovaných výsadeb a území 
pozitivně ovlivněné protiher.opatřeními 
(D) předložená analýza na všech 9 vrtů a její 
technické posouzení  
(E) předložený prováděcí projekt navšech 9 vtů a 
jeho kvalita  
(F) Min. 3 opravené a funkční vrty a ověření 
kvality provedených oprav  
(G) počet a funkčnost distribučních míst 
napojených na vodovodní síť a spokojenost 
místní komunity 
(H) Min. 12 záchytných systémů, zhodnocení 
kvality a hospodárnosti provedených systémů, 
funkčnost a počet střech vybavených záchytným 
systémem. 
(I) zhodnocení kvality a hospodárnosti provedení 
staveb, min.12 latrín a umýváren, funkčnost a 
spokojenost místní komunity.  
(J) posouzení efektivnosti nákupu, počtu 
(min.5000ks) a kvality hygienických souborů. 
Kontrola dokladů o distribuci hygienických 
souborů na školeních a workshopech. 
 (K) Záznam o provedených školeních 
s uvedením data, místa a počtu účastníků a 
distribuovaných hygienických souborů. 

(A) textový dokumentační 
materiál 
(B) terénní ověření v lesní školce 
(C) terénní ověření a interview 
s particip. farmáři 
(D) odborné posouzení hodnotící 
analýzy na místě realizace 
(E) odborně-technické posouzení 
prováděcího projektu 
(F) ověření situace na místě 
realizace, kontrola kvality 
provedení, funkčnosti a 
interview s místní komunitou 
(G) ověření situace v místě 
realizace, kontrola kvality 
provedení a interview  
(H) ověření situace na místě 
realizace, kontrola kvality 
provedení a interview  
(I) ověření situace na místě 
realizace, kontrola kvality 
provedení a interview s místní 
komunitou 
(J) kontrola dokladů o nákupu, 
záznamové dokumentace školení 
a workshopů a kvalita zvolených 
hygienických balíčků. 
(K) ze záznamové dokumentace 
školení a interview s místními 

 (A) získání kvalitních podkladů a 
jejich zpracování 
(B) zapojení odborníků a 
zaměstnanců projektu 
(C) zapojení participujících farmářů 
(D) získání kvalitních podkladů a 
jejich zpracování 
(E) získání kvalitních podkladů a 
součinnost místní komunity 
(F) zapojení místní komunity do 
prováděných prací, odborné školení. 
(G) zapojení místní komunity do 
prováděných prací, odborné školení 
a osvěta. 
H) dostatek srážkové vody a 
zodpovědná participace komunit při 
správě zařízení, včetně ochoty 
přijmout výstupy za pro ně 
hodnotné 
(I) Proškolení místních komunit, 
rozvojových mobilizátorů a 
komunitních facilitátorů o správě 
latrín a umýváren. Příjem těchto 
výstupů místní komunitou za 
vlastní. 
(J) efektivní a kvalitní školení o 
sanitaci a hygienických návicích 
(K) realizace školení se zapojením 
komunitních facilitátorů, motivace 



obyvateli místních obyvatel k účasti na 
školeních, přijmutí nových  znalostí 
za své a jejich následné využívání.. 

Přehled 
hlavních 
aktivit 

Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování 
výstupů 

Prostředky 
shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit 

Rozpočet 
3,2 mil Kč (2010) 
4,2 mil Kč (2011) 
4,2 mil Kč (2012) 

Výchozí podmínky 
(vstupní předpoklady) 

 A.1 - Zhodnocení stavu degradace půdy a identifikace riz.oblastí 
A.2 - Návrh protierozních opatření na vybraných lokalitách  
A.3 - Vytvoření smluvních podmínek pro výsadbu a následné 
ošetření kultur. 
B.1 - Nákup a logistika realizace školky 
B.2 - Vybudování funkčního systému závlah. 
B.3 - Vypěstování/ zajištění sazenic pro výsadby 
C.1 - Zajištění organizace výsadby  
C.2 - Zabezpečení kontroly prováděných prací 
D.1 – Realizace analýzy možnosti rehabilitace všech 9 
nefunkčních vrtů  
E.1 – Návrh a konzultace technického řešení na zprovoznění 
všech 9 nefunkčních vrtů s partnerskou organizací AOASW  
E.2 - Vypracování prováděcího projektu v součinnosti s místní 
samosprávou 
F.1 – Realizační příprava prací a dodávek technologií  
F.2 – Realizace prací a dodávek technologií na opravu vrtů 
G.1 – Vypracování předrealizační a realizační přípravy 
G.2 – Realizace a dodávka nových distribučních míst 
H.1-  Předrealizační a realizační příprava dodávky záchytných 
systémů dešťové vody 
H.2 - Realizace a dodávka záchytných systémů 
I.1 - Předrealizační a realizační příprava dodávky latrín a 
umýváren 
I.2 – Realizace a dodávka latrín a umýváren 
J.1 – Distribuce hygienických souborů 
K.1 - Workshop - Odborná školení v okresech Awasa a Alaba 
určená rozvojovým mobilizátorům o technikách ochrany a 
udržitelného využívání půdy a vodních zdrojů 
K.2 - Osvětová činnost v okrese Awasa 
K.3 – Osvětová činnost v okrese Alaba 
K.4 – Odborná školení komunitních facilitátorů 

Je nezbytné realizovat analýzu povodí 
zájmového území, realizovat kalkulaci na 
materiál, oplocení, najmout odpovídající 
množství trvalých a sezónních pracovních sil pro 
výsadby a přípravu sadebního materiálu..  
 

Nakoupit odpovídající nářadí. Posléze zajistit 
kvalitní substrát, síta, stínidla, přepravky, 
nádoby, plastové pytle, váhy atd.  

Identifikovat uzamykatelný prostor na úschovu 
nářadí a materiálu, zabezpečit proti zcizení. 
 
Nakoupit semeno, zaplatit obdělání záhonů a 
zajištění výsevů. 
Zaplatit i další udržovací práce na pozemcích 
určených pro agrotechnická protierozní opatření. 

Zaplatit rehabilitaci vrtů, materiál a technologie 
pro vodohospodářské aktivity - distribuce vody v 
komunitách (kabely, nádrže, trubky, kohouty a 
regulační prvky, až po trysky, event.solární 
panely), zásobení vodou a zachytávání dešťové 
vody. 
 
Zaplatit realizaci sanitárního zařízení, nákup 
hygienických souborů, tvorbu podpůrných 
materiálů pro workshopy 

Analytické studie a příprava 
návrhů (viz.expertní náklady) 

Materiál pro výsadby (nářadí, 
oplocení, osivo) 

Náklady na pracovní sílu 

Materiál pro opravy vrtů. 

Náklady na realizaci distribuční 
a vodovodní sítě 

Náklady na záchytné systémy 
dešťové vody 

Náklady na realizaci umýváren a 
toalet 

Náklady na nákup, kompletaci a 
distribuci hygien.balíčků 

Náklady řízení projektu 

Náklady cestovní 

Náklady ubytování expertů 

Náklady na dílčí expertní studie 
a překlady 

Náklady související se školením 
a workshopy 

Detail podle položek zpracován 
v rozpočtové příloze 

 

 

- funkční zapojení místních 
komunit a orgánů správy území 

 

- zabezpečení jednoduchých 
technologií a přenosu know-how 
zúčastněným 

 

- zajištění expertní práce v daném 
rozsahu a čase.   

 

- zajištění přiměřeného zázemí pro 
činnost expertů. 

 

- zajištění dostatku pracovních sil. 

 

- zajištění dostupnosti 
materiálových položek 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 7  
 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  PROJEKTU 



 
PŘÍLOHA 7 –  ČASOVÝ HARMONOGRAM  AKTIVIT A VÝSTUPŮ PROJEKTU 
 

    roky: 2010 – X, 2011 – Y, 2012 – Z                                                                       
 

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok             
Aktivity / měsíce od zahájení projektu 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu             
Cíl 1             

Výstup A  Y          X 
Aktivita A.1         X X X  
Aktivita A.2   Y Z Y Z  Y Z  X X 
Aktivita A.3             

Výstup B     Y Y Y   X    
Aktivita B.1          X Y X Y  
Aktivita B.2          X Y  X Y  
Aktivita B.3 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

Výstup C Z Z Z Z Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z  
Aktivita C.1 Z Z Z Z Z Y Z   Y    
Aktivita C.2       Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y 

Cíl 2             
Výstup D        

Aktivita D.1         X X X  
Výstup E          

Aktivita E.1         X X X  
Aktivita E.2         X X X X 

Výstup F             
Aktivita F.1           X X 
Aktivita F.2 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z 

Výstup G             
Aktivita G.1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Aktivita G.2 Z Z Z Z Z Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z 

Výstup H             
Aktivita H.1         X X X X 
Aktivita H.2 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z 

Výstup I             
Aktivita I.1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Aktivita I.2 Z Z Z Z Z Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z 

Cíl 3             
Výstup J             

Aktivita J.1 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Výstup K         

Aktivita K.1 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Aktivita K.2 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Aktivita K.3 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Aktivita K.4 Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

 


