
Koordinační MAS Partnerská MAS 

Registrační číslo:  13/019/4210a/563/000054 



 Obě partnerské MAS úzce 
spolupracují již od roku 2006 

 MAS Rokytná facilitovala vznik 
MAS Zubří země a podílela se 
na vytváření SWOT analýzy 
území, která je součástí SPL 
MAS Zubří země 

 MAS Rokytná poskytuje 
odborný koučing v rámci 
opatření III.4.1 PRV 

Historie spolupráce 



Projektový tým 

Jarmila Zemanová 

Martin Svoboda 

Blanka Slaná 

Partnerské ZŠ 

Odborní konzultanti: 

Lesy ČR, s. p. 

Správa CHKO Žďárské vrchy 

VAS, a.s. 

TIC Bystřice n. P. 

 

Robert Kubala 

Barbora Kotrbová 



Termín realizace: 3/2014 – 6/2015 

Celkový rozpočet: 2.736.799,- Kč  
    z toho: 

    výdaje, na které není požadována dotace          82.750,- Kč        3,02 % 

    měkké akce                                                                  136.350,- Kč       4,98 %  

    stavební výdaje                                                       1.639.599,- Kč     59,91 % 

 

Základní informace 



Oprava 38 studánek  
     z toho 

     21 studánek KMAS – 11/10 

     17 studánek PMAS – 8/9 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     19 studánek nalezeno v rámci akce „Najdi studánku“ 

Výstupy projektu 



Vybrané studánky 

Mechová studánka Studánka u obce Jakubov 

Studánka Pod horou Studánka U Vilímů 



Webová studie: pasportizace studánek, společná 
webová stránka s databází studánek 

Sborník studánek 

Otvírání studánek: exkurze v partnerské MAS 

Workshop k propagaci výstupů a geocachingové hry 

Čištění a měření studánek 

Geocachingová hra „Hledej Vodomila“ 

Výstupy projektu 



Místa realizace 



rozšíření a prohloubení spolupráce mezi MAS resp. jejich obyvateli  

využití zkušeností a poznatků spolupracujících MAS → předání 
zkušeností z realizovaných projektů z oblasti ochrany životního prostředí a 
předání know-how z realizace poznávací akce  

zhodnocení a udržení přírodního bohatství území → oprava studánek 

posílení vztahu lidí k území a sounáležitost s místem bydliště → 
zapojení veřejnosti do hledání studánek a do geocachingové hry   

probuzení zájmu dětí o ochranu přírody a zvýšení enviromentálního 
povědomí s důrazem na ochranu vodních zdrojů → měkké akce pro ZŠ: 
otvírání studánek, zamykání, čištění a měření studánek, exkurze s odborným 
programem 

obnovení starých lidových tradic → otvírání studánek např. ve Třech 
Studních 

informování veřejnosti o projektu a o vytvořené databázi studánek  
→ sborník a webové stránky, workshop 

Cíle projektu 



ZŠ z KMAS: Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínka, Rozsochy, 
Unčín, Věcov, Nové Město na Moravě, Jimramov, Štěpánov nad 
Svratkou, Prosetín, Nedvědice, Vír 

ZŠ z PMAS: Domamil, Myslibořice, Lesonice, Lukov, Hrotovice 

Odborní konzultanti:  
      
 

    Vodárenská akciová společnost, a.s.  

            (zdarma rozbory vody min. 80 studánek v databázi),  

      
 

    Lesy ČR, s. p. (spolupráce při výběru a obnově studánek),  

      
 

    Správa CHKO Žďárské vrchy (spolupráce při výběru a obnově                                                      
  studánek),  

      
 

    Město Bystřice nad Pernštejnem – TIC Bystřice n. P.  

            (poskytnutí ochranné známky Vodomila a spolupráce při   
  realizaci geocachingové hry) 

Partneři projektu 



Aktivity našich partnerů 



Dopady projektu a jeho přínosy 

zvýšení synergie mezi jednotlivými subjekty - prohlubování 
rozvoje metody LEADER na podpořeném i nepodpořeném území 
MAS, 

velký podíl dobrovolnické práce – patronát nad studánkami, 

aktivní zapojení všech subjektů občanské společnosti - veřejný, 
neziskový i podnikatelský sektor i sami obyvatelé území MAS, 

zapojení komerčního subjektu - VAS, a.s., 

efektivní navržení rozpočtu projektu s přihlédnutím na znalost 
situace realizace a realizačních míst i s ohledem na 
dobrovolnickou práci, 

propojení tradice a pokroku s moderní informační technikou. 



Úprava okolí studánek a měření: spolupracující ZŠ                       
a další organizace, které budou mít nad studánkami 
patronát. 

Náklady za pronájem domény: KMAS ve spolupráci                 
s PMAS. 

Aktualizace databáze studánek: KMAS ve spolupráci              
s PMAS v rámci dobrovolnické činnosti. 

Sborník: bude stále aktuální, protože bude propojen            
s databází studánek na webu pomocí QR kódů. 

 

Udržitelnost projektu 



Svratecká vodohospodářská naučná stezka a Bystřická 
zastavení 

Bystřicko získalo v roce 2010 titul EDEN, s podtitulem 
Voda  –  tur i st i c k ý  c í l  

S Vodomilem Zubří zemí I.-VII. (2013: téma řeky) 

Dětské soutěže (2008: Život u potoků, říček a rybníků) 

Aktivity partnerských škol v oblasti ŽP (ZŠ Bystřice n. P. 
a Domamil získaly titul EKOŠKOLA) 

 

Předchozí aktivity 



Brožury toků a rybníků (2013 – 2014) 

Pasportizace a obnova památných stromů 

7. ročník dětské umělecké soutěže (2013)  

     
 

 Výtvarná soutěž pro mladší děti  - Malujeme hrneček ke 

 studánce 

       
 

 Výtvarná soutěž pro starší žáky - na téma básně Josefa 
 Václava  Sládka Lesní studánka 

       
 

 Literární soutěž pro všechny kategorie - Bez vody není 
 života 

Výstava „Návrat k tradicím“ (9/2013) 

Navazující připravované aktivity 



Jarmila Zemanová a Robert Kubala 

 


