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Výsledky a diskusia 
Výsledné priemerné hodnoty vápnika, 
horčíka a tvrdosť vody vo všetkých 
geologických celkoch sú uvedené v Tab. 1. 
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4. 

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 kyslosť v pitnej vode 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, na rovnako alarmujúce výsledky poukazuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 
2013). Najpriaznivejším geologickým prostredím pre zdravotný stav sa prejavilo karbonátové prostredie ; so 
zhoršeným zdravotným stavom sa prejavili obce ležiace 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. 

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

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

Obr. 4   
Rozčlenenie obcí 
Slovenska do 8 
geologických  
celkov 

Tab. 1   Základné údaje pre 
vybrané environmentálne indikátory 
v jednotlivých geologických celkoch 
v podzemných vodách  

Tab. 2   Spearmanove korelácie 
vybraných env. a zdr. indikátorov 
pre jednotlivé geologické celky – α - 
hladina významnosti: α ≤ 0,001 
veľmi vysoká (+++), α ≤ 0,01 vysoká 
(++), α ≤ 0,05 minimálna (+) 

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 (Tab. 2). 

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

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

Materiál a metódy 
Environmentálne indikátory 
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). 

Zdravotné indikátory 
Databáza - zozbieraná počas 10 
rokov (1994-2003). V našej štúdii sme 
použili REI - relatívna úmrtnosť na 
kardiovaskulárne ochorenia 
(prepočítaná 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).  


