
Dobrý den,   
rád bych vám p�edstavil dobrovolnický projekt, který aktuáln� za�ínám zpracovávat mj. i na 
území Vaší obce.  
Jedná se o zpracování krajinného plánu �i studie opat�ení pro zadržení vody v krajin�, v rámci 
spolku Živá voda, a to replikace již zpracovaného "modelu Zdo�ov" - 
https://zivavoda.biz/brozura/ který by se tím m�l aplikovat na dalších lokalitách. Jedná se o 
mapování stavu odvod�ovacích za�ízení, resp. meliorací v terénu, a na základ� toho pak 
navrhování opat�ení, které zadrží odtékající vodu v krajin�, omezí erozi p�dy, p�isp�jou k ochran�
p�ed povodn�mi, a to na místech kde to má smysl a nejv�tší p�ínos. M�l by vzniknout krajinný 
plán �i studie, podle kterého by se pak následn� daly realizovat konkrétní t�n�, mok�ady, a další 
jednoduché, ale ú�inné úpravy. Výstup z toho projektu pak budou moci využít obce p�i 
navrhování územních plán�, pozemkových úprav, zem�d�lci kte�í cht�jí �ešit erozi, nedostatek �i 
nadbytek vody a podpo�it biodiverzitu na zem�d�lské p�d�, spolky i soukromníci, a ve stádiu 
realizace to p�inese i práci místním firmám. 
Pro p�edstavu pár odkaz� popisující sou�asný stav - https://www.nase-voda.cz/meliorace-
%E2%80%93-tikajici.../ , https://www.greenpeace.org/.../meliorace-prohlubuji.../) 
Zatím jsem ve fázi zpracování mapových podklad� povodí Smiradického potoka, což by m�l být 
pilotní projekt pro Strakonicko (katastry obcí Mut�nice, Sousedovice, Lib�tice , Švejcarova Lhota 
a Kraselov - viz mapka) které dokumentují sou�asný i historický vodní režim v krajin�, tyto mapy 
jsou zpracované v systému GIS, a chystám se v nadcházejících m�sících kdy bude minimum 
vegetace, ov��ovat skute�ný stav odvod�ovacích za�ízení p�ímo v terénu. To bude probíhat tak, že 
v místech kde jsou ty meliorace provedené, se budou dohledávat šachty a vyúst�ní trubek do 
potoka nebo otev�ených stok, a pomocí mobilu fotit a ukládat GPS sou�adnice. Ty se pak z mobilu 
zanesou do GISu a bude se s tím dál pracovat. 
Jelikož to je zajímavý projekt a ve více lidech se toho v terénu dá stihnout mnohem víc, napadlo 
mne takto oslovit s žádostí o spolupráci dobrovolníky, kte�í by se na tom cht�li aktivn� podílet. 
Mohlo by to být zajímavé t�eba pro nadšence p�es Geocaching, ochranu p�írody, nebo i pro lidi co 
jen rádi chodí na procházky a cht�jí t�eba víc poznat svoje okolí. Pokud by se ale cht�l n�kdo 
angažovat i v dalších oblastech (GIS, jednání s ú�ady, atd.) tak budu rád za jakoukoliv spolupráci. 
Vítáni jsou rozhodn� zastupitelé obcí, místní a pam�tníci, zem�d�lci, kte�í znají sv�j kraj a 
negativní jevy související s vodou / suchem nejlépe. 
Projekt jsme cht�li p�edstavit p�ednáškou v cyklu Zelené otazníky na toto téma, která se bohužel 
kv�li aktuální situaci neuskute�ní, ale pro zájemce, pokud se najdou, chystám p�ipravit n�jaký 
informa�ní kanál (FB skupina, Skype, atd... kde bych je seznámil s detaily spolupráce. Zatím jsem 
k dispozici pro dotazy �i návrhy na kontaktech níže. 
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