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Poslanci Parlamentu ČR navštívili největší vodní projekt financovaný 
Českou republikou v Etiopii 

Tisková zpráva 

 

Poslanci Parlamentu ČR Václav Zemek (ČSSD) a Josef Hájek (ANO) společně s ředitelem České 

rozvojové agentury Michalem Kaplanem navštívili v úterý 22. dubna 2014 největší vodní projekt 

financovaný z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Etiopii. Díky tomuto projektu 

bylo pro více než 25 tisíc obyvatel horského města Daye, které leží v Regionu Jižních národů a 

národností na jihu Etiopie, zabezpečeno zásobování nezávadnou pitnou vodou. Dosud byli 

obyvatele Daye odkázání pouze na jeden vysychající pramen a povrchovou vodu z řeky. Kvůli 

tomu trpěla oblast výrazným výskytem vodou přenosných chorob. Nedostatek nezávadné vody 

rovněž omezoval možnost rozvoje města.   

 

V rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA) byl vybudován nový 

hloubkový vrt a zprovozněn dříve vybudovaný vrt, který byl využit pro nově vybudovaný 

vodovodní systém. Výtlačné a distribuční potrubí tohoto systému má celkovou délku více než 14 

kilometrů. V rámci vybudované infrastruktury byly postaveny dva nové vodojemy, devět 

veřejných výdejních míst a objekt pro obsluhu a ostrahu řídicího systému. Rovněž byla 

nainstalována dvě ponorná čerpadla, postavena přípojka elektrické energie s novým 

transformátorem a dodán naftový generátor, coby záložní zdroj elektrické energie. Celý systém 

byl naprojektován tak, aby mohl bez problémů zásobovat vodou celé město i s plánovaným 

rozšířením populace až do roku 2030. „Máme radost z toho, když vidíme, že jsme vám mohli 

jako Česká republika pomoci s vaším hlavním problémem, kterým bylo zásobování pitnou 

vodou. Doufáme, že budete nový vodovod dlouho používat ku spokojenosti všech obyvatel 

Daye,“ řekl na setkání se zástupci tamní komunity poslanec Josef Hájek.  

 

Stavba celého systému byla z pohledu běžné praxe nejen v Evropě značně komplikovaná. 

Výtlačné potrubí vede přes dva kopce a překonává místní řeku Bonoru v hlubokém údolí po nově 

vystavěném mostku, který byl rovněž vystavěn v rámci projektu. Realizaci díla provedlo 

konsorcium tří expertních českých firem se zkušenostmi se zahraničními zakázkami obdobného 

charakteru. Vedoucím ve sdružení, pověřeným celkovou koordinací a řízením stavby, je firma 

Ircon, hydrogeologické a vrtné práce zajišťovala firma Aquatest a technickou projekci firma 

Geotest. „Přes veškeré komplikace a potíže, které projekt především kvůli terénu a místním 

etiopským specifikům provázely, jsme rádi, že dnes z kohoutků teče voda a že místní komunita 

má o starost méně,“ řekl Jan Pavelka ze společnosti Ircon.  

 

Součástí projektu nebyla pouze samotná výstavba systému zásobování pitnou vodou. Velký důraz 

byl kladen také na vyškolení obsluhy v provozování systému a řešení poruch a nedostatků. 

Experti z partnerské organizace Vodní úřad zóny Sidama, pod kterou Daye spadá, byli českými 

odborníky rovněž vyškoleni ve správném a hospodárném využívání vodních zdrojů. Poslední, 

ovšem neméně důležitou komponentou projektu, byla masivní informační kampaň s cílem zlepšit 



 

 

návyky sanitace a hygieny u místních obyvatel. Na této činnosti spolupracovala česká nezisková 

organizace Člověk v tísni, která má v Etiopii stálou misi a dlouhodobě se věnuje mimo jiné 

komunitní práci.  

Celkový rozpočet projektu v Daye včetně všech uvedených komponent činil zhruba 15 milionů 

Kč. Stal se tak v Etiopii nejnákladnějším projektem realizovaným v jedné oblasti a pro jedno 

město z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

 

Čeští poslanci navštívili projekt v rámci akce V4 Aid – United Support for MGD´s. Jejich cestu 

organizovala společnost Člověk v tísni. Cílem studijní cesty do Etiopie, která byla již čtvrtou 

v pořadí, je přiblížit, jak vypadá rozvojová pomoc přímo v terénu a v jedné z nejchudších zemí 

světa. Etiopie byla také vybrána jako země, kde Česká republika prostřednictvím systematické 

rozvojové spolupráce dosáhla výrazných úspěchů. Zároveň je Etiopie jedinou africkou zemí na 

seznamu prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR, reprezentuje také země 

z kategorie nejméně rozvinutých. 

 

 

 


