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Odporúčanie návrhu na zaradenie vápnika a horčíka medzi regulované parametre 

v smernici o pitnej vode a národných predpisoch pre pitnú vodu 

 

Koncentrácia vápnika a horčíka v povrchovej a podzemnej vode využívanej na pitné účely sa mení v závislosti od 

geologického prostredia. V karbonátovom geologickom prostredí je koncentrácia vápnika (Ca) a horčíka (Mg) 

pomerne vysoká. V silikátovom geologickom prostredí (granitoidy, kryštalické bridlice a vulkanické horniny) je 

koncentrácia Ca a Mg veľmi nízka. Takéto silikátové geologické prostredie, v ktorom sa tvorí voda s nízkou 

koncentráciou Ca a Mg, predstavuje v európskych krajinách približne 30 % územia. Stovky rôznych štúdií 

uskutočnených za posledných 60 – 70 rokov naznačujú, že nízka koncentrácia Ca (< 30 mg . l-1) a Mg (< 10 mg . 

l-1) v pitnej vode má negatívny vplyv na ľudské zdravie. Ľudia, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou s nízkou tvrdosťou 

vody (nedostatočná koncentrácia Ca a Mg), majú o päť rokov kratšiu dĺžku života ako ľudia zásobovaní tvrdou 

pitnou vodou. Majú výrazne vyššiu incidenciu/mortalitu na všetky hlavné príčiny smrti, vrátane kardiovaskulárnych, 

onkologických ochorení alebo diabetes mellitus a iných závažných diagnóz (napr. Rapant et al., 2021). 

Vplyv koncentrácie Ca a Mg v pitnej vode na incidenciu/mortalitu srdcovo-cievnych ochorení bol potvrdený 

viacerými metaanalýzami (Catling et al., 2005; Jiang et al., 2016; Gianfredi et al., 2017 ). Napriek tejto skutočnosti 

väčšina krajín EÚ nereguluje obsah Ca a Mg v pitnej vode vôbec a v niektorých krajinách je len ako odporúčaná 

hodnota (Kožíšek, 2020). 

Aj keď nízky obsah horčíka v pitnej vode nie je tak výrazným rizikovým faktorom úmrtnosti na kardiovaskulárne 

ochorenie ako napríklad fajčenie, obezita či nedostatok pohybu, pretože relatívne riziko sa pohybuje okolo 20 %, 
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pri súčasnom rozšírení tohto ochorenia znamená 20 % alebo aj len 10 % tak veľký počet úmrtí, že to násobne 

prevyšuje všetky ostatné úmrtia spôsobené inými komponentmi pitnej vody v EÚ. 

V súčasnej dobe je veľmi dôležitá otázka adekvátneho obsahu Ca a Mg v pitnej vode, keďže sa v EÚ, ale aj vo 

svete čoraz viac pitnej vody (vrátane balenej pitnej vody) vyrába desalinizáciou morskej vody. Obsah Ca a Mg je 

v takejto vode naozaj veľmi nízky, často len na úrovni desatín mg Ca a Mg. Takúto vodu je nevyhnutné 

remineralizovať nie len z technického hľadiska, ale predovšetkým aby neškodila ľudskému zdraviu. 

Vzťah medzi koncentráciou Ca a Mg v pitnej vode a ich vplyvom na ľudské zdravie bol v SR za posledných 12 

rokov sledovaný v troch európskych projektoch financovaných v rámci programu LIFE: 

1. LIFE 10 ENV/SK/000086 (GEOHEALTH) 

2. LIFE 12 ENV/SK/000094 (LIFE FOR KRUPUNA)  

3. LIFE 17 ENV/SK/000036 (LIFE – WATER and HEALTH). 

 

Projekt GEOHEALTH potvrdil, že koncentrácie Ca a Mg v pitnej vode predstavujú najdôležitejšie prvky pre ľudské 

zdravie a ich vplyv je viac ako stokrát vyšší ako koncentrácia potenciálne toxických prvkov alebo dusičnanov 

(Rapant et al., 2017). 

V projekte LIFE FOR KRUPINA sme potvrdili, že nízka koncentrácia Ca a Mg v pitnej vode má negatívny vplyv na 

kardiovaskulárny systém obyvateľov. Tento vplyv bol potvrdený meraním pružnosti ciev a následným stanovením 

arteriálneho veku, ktorý bol výrazne vyšší (nepriaznivejší) u obyvateľov zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou, teda 

vodou s nízkym obsahom Ca a Mg (Rapant et al., 2019 ). 

V rámci projektu LIFE – WATER and HEALTH bolo taktiež potvrdené, že pružnosť ciev a arteriálny vek ľudí 

zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou sa výrazne zlepšuje, ak je pitná voda obohacovaná o Ca a Mg. Arteriálny 

vek ľudí, ktorí začali piť remineralizovanú pitnú vodu sa zlepšil v priemere o 10 rokov. Taktiež bolo potvrdené 

v rámci riešenia tohto projektu, že zdravotný stav ľudí zásobovaní pitnou vodou s vyšším obsahom Ca a Mg je 

výrazne lepší než u obyvateľov, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou s nízkym obsahom Ca a Mg. Nebola zistená ani 

jedna z diagnóz uvedená v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pri ktorej je úmrtnosť obyvateľov zásobovaných 

„tvrdou“ pitnou vodou vyššia než u obyvateľov zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou. Naopak, v prípade „tvrdej“ 

pitnej vody bola úmrtnosť vždy nižšia než v prípade „mäkkej“ vody (Cvečková a Rapant, 2022). 

Na základe rešerše svetovej literatúry a výsledkov dosiahnutých v rámci vyššie uvedených EÚ projektov, 

navrhujeme, aby Ca a Mg boli zaradené ako regulované parametre v pitnej vode aspoň ako odporúčané 

parametre.  

Z rešerše svetovej literatúry a dosiahnutých výsledkov riešených vyššie uvedených EÚ projektoch si dovoľujeme 

navrhnúť nasledovné hodnoty pre regulovanie Ca, Mg a tvrdosti vody. 

 

Návrh koncentrácií Ca a Mg (limitné hodnoty) v pitnej vode. 

Parameter Minimálna koncentrácia Optimálne (odporúčané) hodnoty 

Ca [mg . l-1] > 30 50 – 100 

Mg [mg . l-1] > 10 25 – 50  

Tvrdosť vody /Σ Ca + Mg/ [mmol . l-1] > 1,2 2,0 – 4,5 
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Je dôležité, aby obsah Ca a Mg vo vode bol hlavne vo forme hydrogénuhličitanov a nie vo forme chloridov, síranov 

alebo dusičnanov. 

S týmito navrhovanými optimálnymi hodnotami Ca, Mg a tvrdosti vody sa ľudia na Slovensku a v iných európskych 

krajinách dožívajú najdlhšie a majú najnižšiu incidenciu/mortalitu na kardiovaskulárne, onkologické a iné ochorenia. 

V prípade balenej pitnej vody (kde neexistujú žiadne technologické obmedzenia, ako je tvorba vodného kameňa v 

potrubí, ohrievačoch vody, práčkach, umývačkách riadu atď.), odporúčame, aby koncentrácia Ca bola > 50 mg. l-1 

a Mg > 30 mg. l-1. 

Vzhľadom na riziko nízkeho obsahu Mg, Ca a iných esenciálnych prvkov v pitnej vode je nutné nabudúce, pri 

regulovaní nových chemických ukazovateľov len s hypotetickým rizikom, ktoré nemôžu byť odstránené inak ako 

pomocou ultramembrán (čo by zároveň výrazne znížilo obsah horčíka a ďalších benefitných prvkov) , dôkladne 

zvažovať všetky pre a proti, aby sa odstránením hypotetického toxického rizika zároveň nezvýšilo násobne vyššie 

preukázané riziko súvisiace s nedostatočným obsahom horčíka a vápnika vo vode. 
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