
 
Vážený pane, vážená paní! 
 
Projevili jste zájem o školení lokálních koordinátorů projektu Společně proti suchu. 
 
Zde je několik základních informací, které vám pomohou se rozhodnout, zda se školení             
zúčastnit. 
 
Projekt Společně proti suchu navazuje na dlouholetou činnost spolku Živá voda. Jeho            
zakladatel a hlavní garant našeho projektu Jiří Malík přišel již před několika lety s myšlenkou,               
jak vrátit krajině její schopnost zadržovat vodu. Tento nápad byl v podobě studie proveditelnosti              
realizován na dvou lokalitách na Broumovsku, kde spolek Živá voda a Jiří Malík působí. Podle               
toho dostal původní projekt název Model Zdoňov a Model Křinice.  
Jiří Malík ale šel ještě dále a připravil metodiku, kterou se mohou naučit další lidé, aby obdobné                 
projekty zádrže vody realizovali ve svých lokalitách po celé ČR. 
Díky podpoře Open Society Fund v rámci programu Active Citizens Fund je nyní možné vyškolit               
prvních 50 lokálních koordinátorů a následně je vést při mapování a návrzích opatření k zádrži               
vody na jimi zvolených územích. Je to začátek dlouhodobého procesu, na jehož konci - jak               
pevně doufáme - bude celková změna v přístupu k české krajině a vytvoření podmínek pro její                
nápravu.  
 
Pro účast na školení není nutná žádná předchozí zkušenost s krajinným plánováním, ochranou             
přírody, zemědělstvím atp. Místním koordinátorem může být jakýkoliv občan se zájmem o stav             
české krajiny, ale také projektant, zastupitel nebo úředník samosprávy. Pro účast na projektu je              
ale nezbytné mít tyto věci: 
 
Chuť učit se novým věcem. Činnost koordinátora zahrnuje práci s mapovými podklady, pohyb             
po terénu, vyjednávání s úřady. Budeme vaši průvodci po celou dobu projektu a dáme vám               
všechny potřebné podklady, přesto se ale budete muset naučit nové věci a pak je aplikovat v                
praxi. 
 
Čas. Školení samo sestává ze dvou samostatných celovíkendových pobytů - na Broumově            
a na Vysočině. To není moc. Nejvíce času budete potřebovat na to, rozjet projekt ve vaší                
lokalitě. Znamená to najít si další spřízněné duše pro mapování v terénu, studovat mapové              
podklady, jednat s vlastníky půdy a se zástupci samosprávy, chodit po krajině. Předpokládáme,             
že účast na projektu bude znamenat zhruba 15 hodin práce měsíčně po dobu 18 měsíců               
běhu projektu. Pokud jste tedy už nyní velice zaměstnaní nebo máte hodně různých aktivit,              
nebude pro vás účast na projektu vhodná. 
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Odvahu. Celý projekt mapování a zpracování studie proveditelnosti předpokládá vaši ochotou           
komunikovat a spolupracovat s vlastníky pozemků, samosprávou a státní správou, s vašimi            
sousedy a s námi. Možná bude docházet k pro vás novým situacím.  
 
Lokalitu. Naše koncepce návratu hydrologického režimu do ČR předpokládá mapování v           
povodích českých toků (potoků a říček). Nejmenší možná oblast pro mapovaná je 10 k㎡.              
Nejedná se nám tedy o úpravy pozemků malého rozsahu (např. zahrad rodinných domů).             
Oblast k mapování vám pomůžeme vybrat na základě místa vašeho bydliště nebo podle             
lokality, ke které máte jinak blízký vztah. 

 
 
Grant Společně proti suchu nepředpokládá fyzickou realizaci projektů zádrže vody v krajině,            
ale umožní dobrovolníkům získat potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby byli s naší pomocí               
schopni “číst” krajinu a navrhovat opatření, jejichž realizací by ke zvýšení retence vody v krajině               
skutečně došlo. Na vybraných územích předpokládáme dotažení aktivit až do fáze vytvoření            
adaptačních strategií území nebo studií proveditelnosti, které mohou sloužit jako podklad pro            
rozhodování samospráv i státní správy o realizaci vlastních opatření. 
 
Co od nás během projektu získáte:  
 
 

1) Zaučení pro práci v aplikacích Locus Map Pro, QGIS, mapování v terénu, práci s              
různými druhy map a mapových zdrojů 

2) Schopnost “číst” kulturní krajinu - porozumění erozi, hledání melioračních trub atd. 
3) Získání znalostí a dovedností pro jednání s úřady a vlastníky půdy, pomoc při jednáních 
4) Kontinuální online a osobní podporu při realizaci Vašeho projektu 
5) Příručku koordinátora, která shrnuje všechny poznatky ze školení 

 
Pokud splňujete výše uvedené předpoklady a máte chuť se do projektu zapojit, pokračujte             
vyplněním dotazníku v emailu. Brzy se vám ozveme, abychom vaši přihlášku potvrdili. 
 
Pokud ještě váháte a potřebujete další informace, můžete se podívat na reportáž o modelu              
Zdoňov zde nebo si přečíst článek zde. 
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420014-navrat-vody
http://zivavoda.biz/ziva-krajina-univerzalni-model-adaptace-krajiny-na-klimazmenu-pomoci-krajinneho-planu-cr-eu/

