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VPLYV TVRDOSTI VODY NA KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA 
NA SLOVENSKU 

Gábor Sípos1, Simona Škultétyová1, Stanislav Rapant2 

1Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
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ÚVOD 
Pozorovanie pitnej vody, jej fyzikálnych 

a chemických vlastností a vplyv na organizmy 
zaujímalo ľudí odnedávna. Japonský chemik 
Kobayashi (1957) uverejnil ako jeden z prvých 
vedcov epidemiologickú štúdiu, v ktorej opisoval 
vplyv deficitných hodnôt vápnika, horčíka 
a kyslosti pitnej vody na incidenciu mozgovej 
príhody. Neskôr bola publikovaná štúdia 
potvrdzujúca zvyšujúcu sa úmrtnosť na ischemické 
ochorenie srdca u mužov vo veku 45-64 rokov 
a deficitnými obsahmi makroelementov - 
vápnik, horčík a tvrdosť vody (Schroeder, 1960). 
V tejto štúdii sa prvýkrát objavilo spojenie „čím 
tvrdšia vody, tým mäkkšie cievy“. 

V súčasnosti je na území Slovenska približne 
40% všetkých úmrtí pripisovaných k príčinám 
úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia (ako infarkty, 
tak aj mozgové porážky) a na rovnako alarmujúce 
výsledky poukazuje aj Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO, 2013). 

Najpriaznivejším geologickým prostredím 
pre zdravotný stav sa prejavilo karbonátové 
prostredie a geologické prostredie sedimentárnych 
hornín z pohľadu výskytu chemických prvkov a 
najmenej priaznivé prostredie pre zhoršený 
zdravotný stav sa prejavilo u obcí ležiacich na 
neovulkanitoch (Rapant et al., 2013). 

Hlavným predmetom našej štúdie je 
sledovanie vzťahu - úmrtnosť na kardiovaskulárne 
ochorenia versus celkové koncentrácie vápnika, 
horčíka a tvrdosť vody v podzemných vodách SR. 

METODIKA 
Databáza environmentálnych indikátorov 

bola zostavená z 20 339 vzoriek o hustote siete 2,5 
km2, z ktorých boli presne charakterizované 
celkové obsahy vápnika (obr. 1), horčíka (obr. 2) 
a tvrdosť vody (obr. 3). Zdravotný stav 
obyvateľstva je charakterizovaný zdravonými 
indikátormi, ktoré sú zozbierané počas 10 rokov 
(1994–2003), štandardizované a upravené podľa 
metodík výpočtov jednotlivých indikátorov WHO a 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb pre jednotlivé 
obce, okresy, kraje a poprípade aj celá SR. Výber 

zdravotných indikátorov pozostáva: REI - relatívna 
úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia (prepočet 
na 100 000 obyvateľov, priemerná hodnota pre SR 
= 531,05) a PYLLI - potenciálne roky strateného 
života - na kardiovaskulárnu sústavu (udávaná v 
rokoch, priemerná hodnota pre SR = 1092,2). 

 
Obr. 1  Distribúcia vápnika v podzemných vodách pre 
obce na SR 

 
Obr. 2  Distribúcia horčíka v podzemných vodách pre 
obce na SR 

 
Obr. 3  Distribúcia tvrdosti vody v podzemných vodách 
pre obce na SR 

Klasifikácia jednotlivých geologických 
celkov pozostávala z poznatkov geologickej 
stavby. Vychádzali sme z mineralogicko- 
petrografického charakteru hornín s pridružením 
geochemického pozadia. Výsledkom rozdelenia 
geologickej stavby a územia Slovenska vzniklo 8 
geologických celkov (obr. 4). Do analýz neboli 
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zaradené geologické celky kvartéru a neogénu 
kvôli ich silnému antropogénnemu znečisteniu. 

 
Obr. 4  Rozčlenenie obcí Slovenska do 8 geol. celkov 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Výsledné priemerné hodnoty vápnika, 

horčíka a tvrdosť vody vo všetkých geologických 
celkoch sú uvedené v tab. 1. 
Tab. 1  Priemerné hodnoty env. indikátorov 

 
*(Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z.z.) 

Lineárna a Spearmanova korelácia poukázala 
na korelačné vzťahy pre jednotlivé geologické 
celky ako aj celok (1-6). V tab. 2 je uvedený výber 
najvýznamnejších korelačných koeficientov 
komplexne medzi všetkými vybranými env. a zdr. 
indikátormi. Chemizmus podzemnej vody v 
geologických celkoch kryštalinika a flyšového 
paleogénu predstavujú veľmi variabilné 
geochemické prostredie podzemnej vody a aj 
zdravotných indikátorov a ich vzájomné korelačné 
vzťahy najlepšie poukazujú na potrebu vápnika 
a horčíka ako prevenčného faktora pred 
úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia – sú to 
štatisticky najvýznamnejšie korelačné koeficienty. 

Pri sledovaní korelačných vzťahov v celom 
súbore výsledky poukazujú na trend – zvyšujúce 
celkové obsahy Ca, Mg a tvrdosť vody v 
podzemných vodách s klesajúcou úmrtnosťou na 
srdcovo-cievne ochorenia a znižujúcim sa počtom 
stratených rokov pri úmrtí na rovnaký typ 
ochorenia.  

ZÁVER 
Výsledky štúdie poukázali na signifikantný 

faktor – obsahy Ca, Mg a tvrdosť vody 

v podzemných vodách v obciach, ktoré ležia na 
rôznom geologickom podloží. Najvýznamnejší 
vzťah medzi geochemickými faktormi podzemných 
vôd a zdravotným stavom obyvateľstva vzhľadom 
na kardiovaskulárne ochorenia sa preukázal pri 
obciach na flyšovom paleogéne a kryštaliniku. Pri 
týchto obciach sa potvrdil trend zvyšujúcej sa 
úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia vplyvom 
znižovania celkových obsahov Ca, Mg a tvrdosti 
vody, ktoré sa analyzovali z miestnej podzemnej 
vody. 
 

Tab. 2  Najvýznamnejšie Lineárne a Spearmanove 
korelácie vybraných env. a zdr. indikátorov 

 
*lineárny korelačný koeficient, α- hladina významnosti: 
α ≤ 0,001 veľmi vysoká (+++), α ≤ 0,01 vysoká (++), α 
≤ 0,05 minimálna (+) 
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