
Vzkaz v láhvi F 1
ZM 3

Voda z kohoutku lidem chutná
S kvalitou pitné vody z kohoutku je spokojeno 80 % 
obyvatel Jihočeského kraje, přes 53 % ji označuje do-
konce za velice chutnou. Přesto zhruba dvě třetiny 
obyvatel kupuje pro pití vodu balenou, přičemž pětina 
z nich utratí měsíčně za nákup balené stolní vody i více 
než 400 korun. K těmto výsledkům dospěl telefonický 
výzkum společnosti Ipsos Tambor uskutečněný v pro-
sinci 2008 u 200 náhodně dotázaných zákazníků VAK 
JČ i 1. JVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a 1. JVS 
zásobují pitnou vodou celkem přes 75 % obyvatel Ji-
hočeského kraje. Centrálním zdrojem vody jihočeské 
Vodárenské soustavy je údolní nádrž Římov, zásobující 
přes 60 % obyvatel kraje. Dalšími zdroji vody je napří-
klad řeka Otava, v případě města Písek a Strakonice, 
podzemní voda z úpravny Dolní Bukovsko, která záso-
buje Jindřichův Hradec a Veselí nad Lužnicí a místní 
zdroje, většinou z vrtů a obecních studní.

„Při srovnání hodnot uváděných výrobci na obalech ba-
lených stolních vod s hodnotami pitné vody z kohoutku 
naměřenými v naší akreditované laboratoři musíme 
konstatovat, že kvalita je naprosto srovnatelná a dosa-
huje hodnot kojeneckých vod. Navíc oproti delší době 
možného skladování balené vody je voda z kohoutku 
zaručeně čerstvá, nachází se neustále ve tmě a chla-
du, není vystavena slunečnímu záření. Cena litru bale-
né vody je navíc oproti litru vody z kohoutku stopade-
sátkrát až dvěstěkrát vyšší," vysvětlil Jan Jindra.

Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy je dce-
řinou společností rakouské ENERGIE AG. Pitnou vodou 
zásobuje na 319 000 obyvatel. Společnost provozuje 
celkem 57 úpraven vod, 316 vodojemů a 114 čistíren 
odpadních vod v celém Jihočeském kraji.
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