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Starostové, cítíte se někdy takto?

Proč tedy vůbec řešit VODU, když máme dalších tisíc
věcí na práci ?☺



1. Proč to řešíme

v Lulči 

Kladli jsme si 
otázku, 

co s tím?

Studny na 
minimech

Suché stromy, 
mrtvý les a 

kůrovec

Vyschlý 
rybníček a 

tůňky

Potoky bez vody
Bleskové přívaly 

srážek

Zničené a 
rozrušené cesty 

vodní erozí

Pozemkové 
úpravy

Úbytek zvěře a 
živočichů

Ráz krajiny



Příklady problémů

Studny na dně či na minimech 

Lesy postižené suchem a kůrovcem





2. Jak jsme postupovali?

•Školení a vzdělávání        

•Návštěvy přírody

•Schůzky s projektanty a firmami

•Dílčí projekty



3. S čím jsme se 
setkali - negativa

• Desítky – stovky hodin řešení

• Příliš obecné rady a poučky, často 
dávané lidmi do stolu

• Slabá garance fungování. (tůňka bez 
vody)

• Obhájení lidem, zastupitelům či 
soukromým majitelům pozemků

• Tlak projektantů a firem na rychlá dílčí 
řešení přes dotace

• NEKONCEPČNOST!



4. Co je klíčové a 
proč?
• Komplexnost – vyřešit návaznosti

• Propojení s realitou – velké místní 
šetření (měsíce), objevení meliorací, 
pramenů atd.

• Masivní pozitivní dopad i levná řešení –
ale promyšlená dle know - how

• Plán na desítky let dopředu – víme kam 
směřujeme



5. Jak to řešíme dnes? 
Spolupráce se spolkem Živá voda

2019
Model Zdoňov (Živá krajina) vyhrál 11. 
ročník soutěže E.ON Energy Globe v 
kategorii Nápad.

2019
Model Zdoňov se umístil
mezi 6 finalisty celosvětového ocenění
Stockholm Water Prize.

2020
Model Živá krajina získal
2. místo v kategorii
Veřejná správa cen SDGS. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12916711149-oceneni-e-on-energy-globe-2019/21954416019
https://wave.rozhlas.cz/cesky-projekt-na-zachranu-vody-v-krajine-je-mezi-finalisty-vodni-nobelovy-ceny-8210373
https://www.siwi.org/about/
https://www.globalnicile.cz/o-cenach-sdgs-2020/


Živá krajina – model komplexní nápravy krajiny
celoplošná zádrž vody, obnova biodiverzity, snížení erozí, konturování krajiny, protipovodňová opatření

1. Ortofoto mapa (Orto) - detailní  letecký 

snímek oblasti

POSTUP

V ŠESTNÁCTI

KROCÍCH

2. Orto + eroze: stávající vodní toky a plochy 

(modře) / odtokové poměry červené 

přerušované linie) / kritická délka - naše 

mapování skutečné eroze v terénu 

(červené šipky)

3. Eroze + historické mapy (HM)

4. Orto + vodní toky a plochy z HM

5. Orto + vodní toky a plochy z HM

6. 5 + letecké snímky z roku 1937

7. Orto + projekty meliorací - podzemních 

odvodňovacích zařízení (OZ)

8. 7 + Hlavníky OZ (bílé linie) a hranice 

odvodněné oblasti (červené linie)

9. 8 = kompletní OZ

10. Orto + vodní toky a plochy z HM + 
hlavníky a hranice OZ

11. 10 + eroze

12. 11 + zobrazení 3D terénu

13. 12 + kompletní návrh opatření

14. kompletní návrh opatření + svažitý terén

15. kompletní návrh opatření + 3D terén

16. kompletní návrh opatření + Orto



6. Co nám to 
přináší?

• Nemusíme s tím strávit stovky hodin 

• Lokální koordinátoři detailně projdou katastr –
není to od stolu

• Komplexní řešení celého katastru – použití 
kvalitního a ověřeného know - how

• Pomohou nám s vysvětlením všem zúčastněným

• Mám jízdní řád na desítky let – nelámeme si 
hlavu

• Participace místních občanů – úžasná energie 
komunity!



7. Příklad z praxe - situace PŘED

• Rozrušování komunikací

• Voda z celého lesa steče do kanálu

• Les vysychá

• Rybníček pod lesem vyschl

• Zmizely ryby, obojživelníci, kačeny



• Voda neničí cesty

• Les má vláhu

• Naplňuje se rybníček

• Vznikne několik tůněk

• Návrat / příchod rostlin a živočichů

7. Příklad z praxe - situace PO 

Několik řešení v řádech 10. 000 Kč, ale promyšlené!



Zamyšlení z mého pohledu

• Koncepční dokument za stovky tisíc má mnohem vyšší přidanou hodnotu 
než např. pár dílčích řešení za několik milionů (desítek milionů).

• Někdy je třeba udělat 1 krok zpět (koncepční dokument), abychom mohli 
udělat 3 dopředu.

• Kdy začít? Včera bylo pozdě. Od nápadu k realizaci je dlouhá cesta! 
Několik let. (někdy desítek)



8. Dotazy?

Děkuji za 
pozornost

V případě zájmu
volejte

Adam Majchrák
775 177 509


