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Přečti si následující článek. Představ jeho obsah ostatním skupinám a posuď jeho důvěryhodnost. Zhodnoť, 
které body desatera z Reklamní kampaně A a Reklamní kampaně B informace z článku potvrzují, a které 
vyvracejí.

Rozdíl mezi vodou z kohoutku a balenou?
V kvalitě žádný, v ceně stonásobný

Máte žízeň a váháte mezi lahví balené vody a natočením 
sklenice z kohoutku? Kvalita je v obou případech stejná. 
Láhev musí někdo vyrobit, stočit do ní vodu a dovézt do 
obchodů, kde si ji musíte koupit a dopravit domů. Také 
proto stojí balená voda stokrát víc než ta z vodovodu.

„Voda z kohoutku nemá horší parametry než balená, 
někdy může být dokonce kvalitnější,“ říká odbornice na 
výživu Václava Kunová a pokračuje: „Víme, že v řadě 
evropských zemí a ve Spojených státech čím dál více lidí 
pije vodu z vodovodu i z ekologických důvodů. Balená 
voda se totiž převáží z místa na místo, musí se chladit, 
obaly zlikvidovat a to vše je energeticky náročné.“ 

Před dvěma lety prohrála fi rma PepsiCo v USA soudní 
spor a musela veřejně objasnit, co znamená její zkratka 
PWS na obalu balené vody Aquafi na (ta je v Americe 
zároveň nejprodávanější balenou vodou). Tento tajuplný 
zdroj v plném znění znamená „public water source“, čili 
voda z kohoutku. Nedávno se k témuž přiznala také 
Coca Cola s vodou Dasani a NestléWaters se svojí Pure 
Life.

Podle výrobců působících na českém trhu jsou 
z kohoutků převážně vody s označením obchodů nebo 
jejich vlastních značek jako Coop, Eso, Euroshopper, 
Flop, Spar, Taqua, Terra, Tesco či 365. Ty by měly mít 
na etiketě výslovně napsáno, že jde o pitnou vodu.

Prodávání vody z kohoutku v lahvi není protizákonné
Mohlo by se zdát, že jde o porušení zákona, ale není 
tomu tak. „Ze zákona mají oba druhy vody naprosto 
stejná kritéria kvality, jedná se přece o pitnou vodu. 
A podle hygienických předpisů jsou obě stejně 
bezpečné,“ říká Michal Dohányos z Ústavu technologie 
vody a prostředí VŠCHT. „Výzkumy, které jsme prováděli 
s vodou z vodovodu v Praze vždy dopadly dobře. 
U balené vody navíc hrozí riziko znehodnocení, například 
při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Voda 
z kohoutku je naopak vždy čerstvá,“ dodává Dohányos. 
Když si tedy chcete koupit vodu z vodovodu mnohem 
dráž, můžete. Zákon to nezakazuje.
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