
Voda určená k pití ve firmách 
 
Pitná voda je jednou z oblastí, které Severská obchodní komora věnuje pozornost 
v rámci projektu Nordic Values. 

 
Voda z kohout vs. voda balená 

Hovoříme-li o vodě určení k pití lidí na pracovištích dostaneme se zcela přirozeně ke 
stejné situaci, kterou lidé řeší v domácnostech. Co je lepší, voda balená, nebo voda 
z kohoutku? 

 
Průmysl balené vody 

Průmysl balené vody je stejný jako jakýkoli jiný průmysl. Může existovat, rozrůstat 
se a profitovat pouze tehdy, bude-li existovat poptávka po tom, co produkuje. Celá 
desetiletí se tato poptávka vyrábí a zdá se, že v posledních letech intenzita výroby 

této poptávky, v určitých částech společnosti, vyvolala odpor a zvýšenou potřebu 
ptaní se po smyslu tohoto odvětví a dopadů na životní prostředí. 

Investice do výroby poptávky po balené vodě jsou obrovské.  
Společným cílem všech výrobců bylo vybudovat u spotřebitelů návyk. Nikoli fyzickou 
závislost na balené vodě ale představu o nejvyšší jakosti balené vody spojené se 

zdravím, krásou atd., což nepřímo vedlo k vybudování návyku, že voda z kohoutku 
k pití vhodná není a je tak značnou částí populace považována prakticky za vodu 

užitkovou – vhodnou ke koupání, vaření a mytí nádobí.  
Mnoho lidí by spontánně řeklo, že jim voda z kohoutku nechutná, je cítit atd. 

 
Anonymní ochutnávky vody však překvapily. 
Skoro tři čtvrtiny Čechů (73 %) kupují balenou vodu. Hlavním důvodem je podle 

průzkumu to, že nepáchne chlórem a víc jim chutná. Občanské sdružení Česko pije 
z vodovodu, podporované mezinárodní organizací British Council, udělalo v ČR 

ochutnávky anonymních vzorků vody mezi více než 900 lidmi. Tři čtvrtiny z nich 
daly vodě z kohoutku lepší nebo stejnou známku jako vodě balené. Vzorek, který 40 
% z nich chutnal nejméně, nebyl z kohoutku, ale z PET láhve. K podobným 

výsledkům dospěl při svém testu také americký magazín ABC News (Zdroj: 
www.novinky.cz resp. www.zvodovodu.cz) 

  
Doporučení ke shlédnutí: 
YouTube: The story of Bottled Water 

YouTube: Tapped Trailer 
 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/241331-rozdil-mezi-vodou-balenou-a-z-vodovodu-neni-tak-velky.html
http://www.zvodovodu.cz/kampan
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HCkmY3YOxCw#!
http://www.youtube.com/watch?v=72MCumz5lq4


Praxe ve firmách 

 Nijak neřízená otázka pitné vody sloužící k občerstvování zaměstnanců. Lidé 
situaci řeší individuálně  - pitím vodu z kohoutku, donášením své balené vody 

a tak pod. 
 Firma zaměstnancům poskytuje balenou pitnou vodu v podobě individuálních 

PET lahví nebo větších PET zásobníků, které mohou být vybaveny také 

ohřevem nebo chlazením vody. 
 Firma využívá automatů připojených na vodovodní řád, které poskytují vodu 

perlivou i neperlivou.  
 
Kontroverze balené vody 

 náklady, energie a zdroje vynaložené na výrobu PET obalů 
 náklady, energie a zdroje na distribuci balené vody 

 z obalů mohou do vody unit cizorodé látky 
 omezená recyklovatelnost 
 biologická rozložitelnost obalů v rámci tisíců let 

 nejistota původu a kvality vody 
 nemožnost kontroly skladování balení vody (doba skladování, teplota, 

světlo...) 
 obrovské množství problematického odparu z individuálních PET lahví. 

 PET lahve se recyklují nejčastěji v asijském textilním průmyslu. Tyto výrobky 
jako např. fleece mikiny se již dále nerecyklují tzn. plast ve své finální podobě 
zatíží přírodu. 

 Barely na vodu v tzv. studánkách se sice používají opakovaně, neodpadá u 
nich problém se skladováním a naopak u nich přibývá problém s údržbou 

studánek (watercooleru) pro jejichž čištění se používají chemikálie. Bez této 
údržby se voda z barelu může stát závadná. Důležitost údržby těchto 
přístrojů připomíná také materiál Státního zdravotního ústavu.    

 cena je cca 50-200x vyšší než u vody z kohoutku  
 

Výhody vody z kohoutku 
 vždy jasný původ vody 
 možnost snadného ověření kvality 

 díky neustálému odběru vody z vodovodního řádu je voda neustále čerstvá 
 nepotřebuje obal, nevytváří tak odpad 

 je velice levná 
 
 

Voda z kohoutku je v Česku jedna z nejlepších na světě (zdroj: www.idnes.cz) 
 

http://i.iinfo.cz/files/vitalia/23/watercooler-1.pdf
http://zpravy.idnes.cz/voda-z-kohoutku-je-v-cesku-jedna-z-nejlepsich-na-svete-p0x-/domaci.aspx?c=A081004_1060331_domaci_pin


Fakta o kvalitě vody 

Jednou ze základních výhod vody z vodovodního řadu je vždy jasný původ a 
neustálá kontrola. Každý poskytovatel dodávek vody poskytuje aktuální informace o 

kvalitě vody.  
 
Co se týče kvality vody balené, jsou čas od času prováděny testy nezávislými 

institucemi, viz. dTest 10/2009. Článek: „Opravdu víte, co pijete?“ zahajuje 
odstavec: „Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené 

„antimikrobiální“úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických látek –
chloroform, benzo(a)pyren a další.Nadlimitní obsah dusitanů.Vše „zabaleno“ ve vodě 
balené. Pramenité a minerální. Testovali jsme osmnáct balených voda pitnou vodu 

natočenou z kohoutku v pěti městech –Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. U 
balených vod bylo provedeno 64 analýz, u vody z kohoutku ještě o něco víc. 

 
Severská obchodní komora dle svých Nordic Values odmítá používání 
balené vody tam, kde to není nezbytně nutné. 

 
Chcete odejít od balené vody k vodě z kohoutku? 

 překonejte předsudky a prostudujte si dostupné materiály k této problematice 
 nechte si udělat rozbor vody, který vám dnes vytéká z barelu a té, co vám 

teče z kohoutku 
 spočítejte si, kolik vás dnes stojí zásobování kanceláře balenou vodou a 

vyčíslete úspory  

 komunikujte se zaměstnanci 
 

a mějte radost, že jste udělali něco rozumného a užitečného. 
 
Doporučení jak provézt přechod od balené vody ke kohoutkové.  

 Jasně deklarovat rozhodnutí firmy opustit balenou vodu.  
 Komunikovat výše uvedené argumenty proč je užitečné a smysluplné opustit 

balenou vodu. 

(kalkulace ekonomických úspor, event. provedení rozboru místní kohoutkové 
vody)    

 Umožnit zaměstnancům přístup k estetickému zdroji kohoutkové vody.  

(Často jsou ve firmách pouze dvě typová místa přístupu ke kohoutkové vodě, 
a to v kuchyňkách nebo na toaletách.  

Ten první je relativně v pořádku, ten druhý je naprosto nevhodný a pouze 
posiluje představu o kohoutkové vodě, jako o vodě užitkové.  

 Neexistuje-li jiný přístup ke kohoutkové vodě než na toaletách, doporučujeme 

instalaci estetických pítek napojených na standardní vodovodní řád.  

Existuje-li reálná pochybnost o kvalitě vody z vodovodního řadu či o její nestálé 
kvalitě, doporučujeme instalaci filtračního systému, které jsou běžnou součástí tzv. 

výdejníků pitné vody. Provoz těchto zařízení by měl být ekonomický a výhodnější 
než setrvání u distribuce balené vody. 


