
Daphne ČR - Institut aplikované ekologie vyhlašuje:  

        Celostátní soutěž pro střední školy 

Voda v naší krajině dává život rostlinám, zvířatům i nám, lidem. Voda se vypařuje a 
zvlhčuje vzduch, teče v řekách, sytí půdu a studně, ze kterých pijeme. Vyvěrá na 
povrch v pramenech, zadržuje se v jezerech a rybnících a  nakonec se vrací moři... 
 
Jak dnes vypadají potoky a řeky, kam zmizely prameny, najdeme ještě někde čistou 
vodu? Mají vodní živočichové a rostliny šanci u vody přežít? Záleží nám na vodě v 
krajině, nebo je to věc někoho jiného, někoho, kdo se postará…   

Zajímá Vás, co se děje kolem potoků, řek, tůní, pramenů a studánek?  

Chcete vodě a životu kolem ní pomoci?  

Chcete zviditelnit svoji školu?  

Neváhejte a přihlaste se do naší soutěže Voda pro život !  

Přijďte s nápadem - vytvořte studentský tým - navrhněte projekt pro 
zlepšení vodního prostředí v krajině – pošlete ho do soutěže! 

VODA PRO ŽIVOT 



Soutěžíme o nejlepší návrh středoškolského studentského projektu, zaměřeného na 
konkrétní zlepšení vodního prostředí krajiny. To může být vyčištění úseku toku či tůně, 
odbahnění zanesené tůně, vybudování nové tůně či biotopu pro vodní živočichy, zpřírodnění 
toku (odstranění zbytečného opevnění toku, vybudování úkrytů pro ryby, zlepšení hnízdních 
příležitostí pro vodní ptáky), přenos ohrožených vodních živočichů na nové stanoviště, 
obnova prameniště, obnova studánky, zlepšení přístupu k vodě a Vaše další nápady. Další 
inspiraci hledejte na http://daphne.cz/projekty/voda-pro-zivot. 

Všechny projekty budou prezentovány na webových stránkách soutěže 

10 nejlepších projektů získá výraznou publicitu 

3 nejlepší projekty obdrží dotaci 15 000 Kč, budete je moci uskutečnit a 

členové týmu získají odměnu 

Důležitá data: přihlášení projektových týmů do 12.12.2012, odevzdání 

projektových návrhů do 15.3.2013   

Organizátorem soutěže je Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, nezisková organizace 
podporující  ochranu přírody a  šetrné hospodaření v krajině prováděním odborného 

výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie, zemědělství a vodního hospodářství 
(www.daphne.cz). 

 
Sponzorem soutěže je nadace Coca-Cola, podporující projekty zaměřené na aktivní životní 

styl, ochranu životního prostředí a rozvoj komunit. 
 

Podrobnější informace o soutěži získáte u vašeho školního koordinátora ekologické výchovy, 
vzdělávání a osvěty (EVVO), na stránkách soutěže http://daphne.cz/projekty/voda-pro-

zivot a na kontaktní e-mailové adrese radka.pithartova@daphne.cz  


