


Voda je klíčovou surovinou pro život i 
podnikání, přesto má slabé PR 

• Komunikace je zatím založená především na odborné 
úrovni 

• Tématika vody není pro veřejnost popularizována 

• Slabá osvěta 

• Do hry nejsou vtaženy firmy s jejich komunikací a reálnými 
problémy 

• Neexistuje silná komunikační platforma  



Největší komunikační 
platforma o vodě 



Udělejme z vody rezonující téma 
 

Přetransformovat fakta na informace zajímavé pro 

 

• Širokou veřejnost 

• Média & opinion leadery 

• Kraje a municipality 

• Odbornou veřejnost 



Jaká vnímáme hlavní témata? 
 

• Voda není nevyčerpatelná a je jí málo 

• Vodou je potřeba šetřit 

• Vodu je třeba chránit 

 

Lidé jsou odtrženi od vody, nežijí s vodou a je proto potřeba 
tuto vazbu ukázat a vybudovat/upevnit. 



Okruh komunikace: Voda praktická 
pro lidi 

• Jak snadno šetřit vodou 

• Co to znamená studna 

• Jak šetrně zalévat 

• Jak neplatit víc za vodu 

• Jak poznat dobrou vodu na koupání 



Okruh komunikace: Společenské 
téma 

• Je po zimě opravdu sucho? 

• Jaký je stav zásob vody v Čechách 

• Dokážeme si udržet vodu v Čechách? 

• Pijeme opravdu dobrou vodu? 

• Voda pohledem dětí 

 

 



Okruh komunikace: Korporátní 
témata s přesahem 

• Stavím, jak pracovat s vodou? 

• Vyplatí se firmám šetřit s vodou? 

• Vodní legislativa a reporting 

• Voda pohledem firmy 

• Voda v číslech 

 

 

 



Našich cílů chceme dosáhnout pomocí 
komunikačního ekosystému 
vodazakladzivota.cz 

• Portál www.vodazakladzivota.cz nositel informace pro 
veřejnost i odborníky  

• Informační i edukativní obsah 

• Platforma pro sociální sítě  

• Místo sdružující zainteresované strany: stát, neziskový 
sektor, odborníky, firmy a v neposlední řadě veřejnost 

 

http://www.vodazakladzivota.cz/


Projekt je dlouhodobě udržitelný díky 
partnerům 

Patron projektu: 

Generální partner:  

Odborní partneři: 

Komerční partneři:  

Partneři z neziskového sektoru: 



Zapojte se, hledáme spřátelené 
obsahové platformy! 

• Chceme být dveře 
do světa vody… 

• Jsme trvale 
udržitelný projekt 

• Chceme 
spolupracovat s 
odborníky, 
organizacemi, 
neziskovkami a 
dalšími… 

 



Cílem je nejen udělat z vody téma, 
ale i měnit chování populace 

• Vybudovat vyšší povědomí o problematice 
vody (spontánní znalost tématu / vybraných 
prioritních částí) 

• Získat podporu veřejnosti pro nezbytné 
změny v rámci prevence sucha (a povodní) 

• Změna chování u vybraných vzorků 
populace 

• Zkrátka dělat vodě dobré jméno! 


