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PREDSLOV 

Vplyv pitnej  vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka na ľudské zdravie je známy a veľakrát popísaný 

v odbornej ale aj v populárnej literatúre za posledných 50 – 70 rokov. 

V projekte LIFE – WATER and HEALTH sa budeme snažiť dokázať opačnú situáciu. Po rekarbonizácii 

dvoch zdrojov pitnej vody budeme sledovať zdravotný stav obyvateľov zásobovaných pitnou vodou so 

zvýšeným obsahom vápnika a horčíka a jeho možné, predpokladané zlepšenie. 

Témy workshopu boli dve. Blok „Ca a Mg“ a blok „rekarbonizácia pitnej vody“. Prednesené prednášky 

v bloku „Ca a Mg“ jednoznačne potvrdili význam obsahu Ca a Mg v pitnej vode na ľudské zdravie. V bloku 

„rekarbonizácia pitnej vody“ prednesené príspevky poukázali na rôzne možnosti zvyšovania obsahu Ca 

a Mg v pitnej vode. Z prednesených prednášok je zrejmé, že jediná reálna možnosť ako zvýšiť obsah Ca 

a Mg v pitnej vode je vyluhovanie polovypáleného dolomitu (PVD) za sýtenia CO2. Použitie fluidného 

reaktora tento proces výrazne, približne o 160 % intenzifikuje. Doteraz realizované modelové pokusy 

vyluhovania PVD však boli len krátkodobé. Trvali väčšinou len jeden až tri dni, a preto nie je známy ich 

dlhodobý účinok. Ostáva otvorená otázka, či sa bude vyluhovávať aj Ca. Je predpoklad, že áno. Takže 

po dlhšom čase dôjde k obohateniu v pitnej vode aj o Ca. 

Záverom všetci účastníci vyzdvihli vysokú odbornú ale aj formálnu úroveň workshopu a vyslovili 

poďakovanie organizátorom. 

Workshopu sa zúčastnilo 52 odborníkov zo 17 rôznych organizácii z Českej a Slovenskej republiky. 
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LIFE – WATER and HEALTH 

Stanislav Rapant  
 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičová 6, Bratislava, stanislav.rapant@uniba.sk 

*Prezentujúci autor: Stanislav Rapant: stanislav.rapant@uniba.sk 

 

Negatívny vplyv pitnej vody s nízkou mineralizáciou a s nedostatočným obsahom Ca a Mg na výskyt/úmrtnosť na 
kardiovaskulárne ochorenia (CVD) je známy od polovice 20. storočia. V poslednom období boli publikované 
celosvetovo viaceré výskumné práce, ktoré poukazujú aj na spojitosť medzi zvýšeným výskytom/úmrtnosťou na 
onkologické ochorenia a nedostatočným obsahom Ca a Mg v pitnej vode. Na základe výsledkov projektu 
GEOHEALTH bolo potvrdené, že pitné vody s nízkym obsahom Ca a Mg zvyšujú úmrtnosť taktiež na choroby 
tráviaceho traktu (GS), respiračného systému (RS) ako aj endokrinného systému (diabetes). 
Vápnik a horčík sú dôležité esenciálne makroprvky potrebné pre ľudský organizmus v primeranej hladine ich  
obsahu. Napríklad výsledky projektu GEOHEALTH dokázali, že pri deficitných obsahoch Mg (< 25 mg . l-1) a Ca (< 
40 mg . l-1) v pitných vodách je priemerná dĺžka života obyvateľov SR kratšia o približne 4 – 5 rokov a relatívna 
úmrtnosť na CVD, OD, GS a RS je o 20 – 80 % vyššia. 
Základná charakteristika projektu. Na základe výsledkov dvoch predchádzajúcich LIFE+ projektov GEOHEALTH 
a LIFE FOR KRUPINA bol zostavený nový projekt LIFE – WATER and HEALTH, ktorý je od septembra 2018 
riešený na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Názov projektu: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie 
pitných vôd; Lokalizácia projektu: stredné Slovensko; Doba riešenia: 01. 09. 2018 – 31. 12. 2022; Riešiteľská 
organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. 
Stanislav Rapant, DrSc. 
Hlavný cieľ projektu. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky na 
základe zlepšenia kvality pitnej vody pomocou rekarbonizácie. Rekarbonizácia pitnej vody bude realizovaná 
v dvoch obciach na dvoch vodných zdrojoch pitnej vody používaných pre hromadné zásobovanie obyvateľov. 
Hlavné riešené aktivity: 
Riziková analýza. Pomocou rizikovej analýzy sa určí obsah Ca, Mg a tvrdosti vody optimálny pre ľudské zdravie. 
Výber dvoch vodných zdrojov na rekarbonizáciu. Vyberú sa dva vodné zdroje. Jeden vodný zdroj pre zásobovanie 
minimálne 250 obyvateľov a druhý vodný zdroj pre zásobovanie minimálne 2 500 obyvateľov. 
Laboratórne testy. V rámci laboratórnych testov budú realizované technologické skúšky vylúhovania 
karbonatických hornín, na základe ktorých sa vyberú najvhodnejšie horniny na rekarbonizáciu vody. 
Biomonitoring. V rámci biomonitoringu bude realizované meranie pružnosti ciev obyvateľov v troch obciach. 
V jednej obci s „tvrdou“ vodou a v dvoch obciach s „mäkkou“ vodou, v ktorých sa bude rekarbonizovať pitná voda. 
Konštrukcia prototypov. V rámci tejto aktivity sa vyrobia dva fluidné reaktory pre rekarbonizáciu vody. 
Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka bude trvať minimálne 12 mesiacov. 
Inštalácia dvoch prototypov do trvalej prevádzky. Trvalá prevádzky musí trvať minimálne deväť mesiacov pred 
skončením projektu. 
Monitorovanie obsahu Ca a Mg v dvoch rekarbonizovaných vodných zdrojoch. 
Monitorovanie vplyvu rekarbonizovanej vody na pružnosť ciev obyvateľov. V dvoch obciach s reakrbonizovanou 
pitnou vodou sa realizuje tri krát po zahájení rekarbonizácie vody meranie pružnosti ciev vždy po šiestich 
mesiacoch. 
Existuje nespočetné veľa prípadov, keď pitná voda s nízkym (deficitným) obsahom Ca a Mg má nepriaznivý vplyv 
na zdravotný stav ľudí, ktorí ju pravidelne pijú. V danom projekte sa pokúsime dokázať, že u ľudí ktorí začali 
pravidelne piť tvrdú vodu miesto mäkkej vody sa zdravotný stav zlepší. 
 
Kľúčové slová: rekarbonizácia, Ca, Mg, zdravotný stav obyvateľov, pitná voda, Slovenská republika 
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CO VÍME O ÚČINCÍCH VÁPNÍKU A HOŘČÍKU V PITNÉ VODĚ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ? 

František Kožíšek 

 

1Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí, Šrobárova 48, 10042 Praha 10, Česká republika 

e-mail: frantisek.kozisek@szu.cz 

 

Vápník i hořčík patří k nejstarším uznaným esenciálních prvků pro lidské zdraví, kterých je v současné době 21. 
Jejich role v lidském organismu je poměrně dobře prozkoumaná, i když vzájemný komplikovaný vztah k mnoha 
jiným součástem organismu (i potravy) nabízí téměř nekonečný prostor pro další výzkum těchto mechanismů. 
Obsah obou prvků v pitné vodě a jejich vliv na zdraví je předmětem poměrně intenzivního výzkumu již 60 let, což 
znamená stovky či tisíce publikovaných odborných prací. A přesto je zde stále ještě mnoho nejasného. To pramení 
především ze dvou aspektů: A) Oba prvky nepřijímáme jenom pitnou vodou, ale převážně potravou a kontrolovat 
(dlouhodobě) přesný obsah ve stravě všech jedinců zapojených do epidemiologických studií není možné. B) Voda 
obsahuje nejen vápník a hořčík, ale i řadu dalších minerálních látek, které mohou mít buď podobný nebo opačný 
účinek nebo mohou ovlivňovat vstřebávání obou prvků – opět, kontrolovat ve studiích všechny tyto faktory je velmi 
problematické a řada starších prací tento aspekt zcela opomíjí. Řada starších prací také nezkoumala obsah obou 
prvků ve vodě individuálně, ale jen jako jejich sumu (tvrdost vody). 
Nejlépe prozkoumaný je vztah vodního vápníku a hořčíku na vznik resp. úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění 
– zde existují dostatečné epidemiologické důkazy o protektivním vlivu hořčíku ve vodě, úloha vápníku zde úplně 
jasná není. Řada studií potvrzuje, že vápník vodě působí protektivně na zdraví kostí a zubů. I když existuje okolo 
10 studií naznačujících, že voda s nízkým obsahem obou prvků je rizikovým faktorem pro vznik některých druhů 
nádorů, vzhledem k tomu, že se jedná o studie převážně ekologické a pocházející jen ze dvou zemí, je nutno 
k jejich závěrům zatím přistupovat opatrně. Ojedinělé studie naznačují, že by vápník a hořčík v pitné vodě mohly 
působit protektivně také proti některým dalším zdravotním poruchám, např. neurodegenerativním onemocněním či 
těhotenským preeklampsiím. 
 
Kľúčové slová: pitná voda, vápník, hořčík, zdravotní účinky, protektivní účinek 
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VPLYV GEOLOGICKEJ STAVBY A CHEMICKÉHO ZLOŽENIA 

PODZEMNÝCH/PITNÝCH VÔD NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA SR                

A NÁVRH LIMITNÝCH HODNÔT PRE VPLYVNÉ PRVKY 

 

Stanislav Rapant1*, Veronika Cvečková1, Katarína Fajčíková2, Zuzana Dietzová3, Darina Sedláková4, 

Beáta Stehlíková5 

 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičová 6, Bratislava  

2Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava 

3Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 

4Kancelária WHO na Slovensku, Limbová 2, Bratislava 

5PEVŠ, Tomášikova 150/20, Bratislava,  

*Prezentujúci autor: Stanislav Rapant: stanislav.rapant@uniba.sk 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv chemického zloženia podzemnej vody/pitnej vody na zdravotný stav obyvateľov 
Slovenskej republiky. Primárne údaje tvorila slovenská národná geochemická databáza analýz 
podzemných/pitných vôd a dáta o zdravotnom stave obyvateľstva SR vyjadrené vo forme zdravotných indikátorov 
(ZI). Hodnotených bolo 14 najdôležitejších ZI vrátane očakávanej dĺžky života pri narodení, potenciálnych rokov 
strateného života, relatívnej a štandardizovanej úmrtnosti na najčastejšie príčiny úmrtí v Slovenskej republiky a to: 
kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu a dýchacieho systému. Dáta o chemickom 
zložení podzemných vôd a zdravotné údaje boli zjednotené v rovnakej forme a vyjadrené ako priemerné hodnoty 
pre každú z 2 883 obcí v rámci Slovenska na ďalšiu analýzu. Pearsonová a Spearmanová korelácia, ako aj metóda 
umelých neurónových siete (ANN) boli použité ako matematická metóda pre analýzu environmentálnych a 
zdravotných údajov. Na základe výsledkov výpočtov prostredníctvom ANN boli identifikované najvýznamnejšie 
chemické prvky, ktoré majú najväčší vplyv na hodnotené ZI, a taktiež boli odvodené ich limitné hodnoty. 
Nasledujúce chemické prvky/parametre v podzemnej vode boli definované ako významné: tvrdosť vody, Ca, Mg, 
MIN., HCO3 a SO4. Najvýznamnejší vzťah medzi ZI a chemickým zložením podzemnej vody bol dokumentovaný 
pre tvrdosť vody, Ca a Mg. Pre tieto najvýznamnejšie chemické prvky/parametre podzemnej vody boli stanovené 
tieto limitné hodnoty: tvrdosť vody 2,9 – 6,1 mmol . l-1, Ca 78 – 155 mg . l-1 a Mg 28 – 54 mg . l-1. V týchto 
koncentračných rozsahoch je zdravotný stav slovenskej populácie najpriaznivejší a priemerná dĺžka života je 
najvyššia.  
 
 
Kľúčové slová: : pitná voda, zdravotný stav obyvateľov, Ca, Mg, úmrtnosť na kardiovaskulárne, onkologické, 
gastrointestinálne a respiračné ochorenia 
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VÁPNIK A HORČÍK V PITNEJ VODE NA SLOVENSKU 

Zuzana Valovičová 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenkej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava 

*Prezentujúci autor: Zuzana Valovičová: zuzana.valovicova@uvzsr.sk 

 

Právne predpisy na Slovensku a im predchádzajúce normy, ktoré v období spoločnej československej republiky 
určovali požiadavky na kvalitu pitnej vody zahŕňali už od vydania prvej normy v roku 1959 aj kritériá na tvrdosť vody 
a neskôr i na obsah vápnika a horčíka. Limitné hodnoty pre tieto ukazovatele mali charakter optimálnych alebo 
odporúčaných hodnôt, ktoré boli z hľadiska zdravia pre spotrebiteľa považované za žiadúce. Aktuálne ustanovuje 
národná legislatíva v pitnej vode odporúčané hodnoty pre obsah horčíka od 10 do 30 mg . l-1, pre obsah vápnika 
viac ako 30  mg/l a pre sumu vápnika a horčíka od 1,1 až 5 mmol/l. S ohľadom na laxatívne vlastnosti horčíka 
určuje jeho maximálnu koncentráciu (125 mg . l-1). Predpisy pre pitnú vodu, platné od roku 2017, zároveň obsahujú 
požiadavku na úsilie o dosiahnutie odporúčaných hodnôt a povinnosť, že pri úprave vôd s koncentráciami vyššími 
ako sú odporúčané hodnoty pre vápnik a horčík nesmie dôjsť k ich poklesu pod ustanovené limity. Odporúčané 
limity musia byť zachované aj pri používaní výrobkov na úpravu pitnej vody, ak používanie výrobkov vedie k 
zníženiu jej tvrdosti. 
Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch na Slovenku dosahuje rôzne hodnoty. Na základe hodnotenia 
monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa za obdobie rokov 2014 až 2018, ktoré vykonávajú regionálne úrady 
verejného zdravotníctva cca v 20 % okresoch na Slovensku nedosahuje pitná voda odporúčanú hodnotu pre 
celkovú sumu vápnik a horčíka, teda pre tvrdosť vody. Najnižšie hodnoty tvrdosti pitnej vody boli zistené v okresoch 
Gelnica, Poprad, Poltár a Sobrance; najvyššia tvrdosť bola potvrdená v okresoch Nitra, Banská Bystrica 
a Považská Bystrica. Vysoké rozdiely v tvrdosti sú zaznamenávané i v rámci okresov - na úrovni obcí. Najnižšia 
tvrdosť pitnej vody v niektorých obciach je len na úrovni 0,2 mmol . l-1. 
Z hľadiska ukazovateľov je častejšie nedodržiavaným ukazovateľom horčík. Odporúčaný interval pre obsah horčíka 
nedosahuje pitná voda z verejných vodovodov v 25 okresoch; odporúčanú hodnotu pre vápnik má nižšiu pitná voda 
v 11 okresoch. Najnižšie hodnoty horčíka dosiahli okresy Gelnica (3,31 mg . l-1), Poprad (3,76 mg . l-1), Poltár (3,76 
mg . l-1), Košice III (4,52 mg . l-1) a Námestovo (4,96 mg . l-1). Najnižšie hodnoty vápnika boli zistené v okresoch 
Gelnica (9,16 mg . l-1), Poprad (15,14 mg . l-1), Poltár (17,28 mg . l-1), Detva (18,41 mg . l-1) a Sobrance (19,63 mg . 
l-1).  
 
Kľúčové slová: pitná voda, verejný vodovod, tvrdosť vody, obsah vápnika a horčíka, odporúčaná hodnota 
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POŽADAVKY NA OBSAH VÁPNÍKU A HOŘČÍKU V PITNÉ VODĚ V EVROPSKÉ UNII 

František Kožíšek 

 

1Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí, Šrobárova 48, 10042 Praha 10, Česká republika 

e-mail: frantisek.kozisek@szu.cz 

 

Když v roce 1980 přijalo Evropské hospodářské společenství první společnou směrnici pro kvalitu pitné vody 
(80/778/EHS), ve shodě s převažujícím názorem na důležitost určitého obsahu vápníku a hořčíku v pitné vodě, 
tehdy prezentovaným jak Světovou zdravotnickou organizací, tak i EHS, zařadilo mezi kvalitativní požadavky také 
ukazatele vápník, hořčík a celková tvrdost. Zatímco pro vápník a hořčík byly doporučeny limitní hodnoty (do 100 
resp. 30 mg/l) a pro hořčík vedle toho ještě nejvyšší přípustná koncentrace (125 mg/l), pro celkovou tvrdost 
(vyjádřenou jako vápník nebo ekvivalentní kationty) zde byla stanovena minimální požadovaná koncentrace 60 
mg/l, která se vztahovala na změkčovanou vodu. Tyto požadavky se objevily v národních legislativách 15 zemí, 
které se před rokem 1998 staly členy EHS (ES). 
Nová směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu ale jakékoli požadavky na maximální či 
minimální obsah vápníku, hořčíku či tvrdosti vypustila. Nicméně členské země tento požadavek zcela 
nerespektovaly a z 20 dosud zmapovaných zemí jen 4 nemají tyto ukazatele vůbec upraveny v právním předpise 
nebo alespoň v nějakém technickém doporučení pro výrobce vody. Deset zemí má tyto ukazatele přímo v právním 
předpise, ale ne všude se jedná o závazné hodnoty a ne všude jde o minimální požadavek. 
Příspěvek podrobně seznamuje s požadavky či doporučením jednotlivých zemí, ať už se jedná o požadavky na 
úrovni legislativy, technických doporučení nebo osvěty spotřebitelů. Dále popisuje proběhlé diskuse o zařazení 
těchto ukazatelů do novelizované směrnice 98/83/ES a nastiňuje možnou budoucí úpravu na úrovni EU. 
 
Kľúčové slová: pitná voda, vápník, hořčík, legislative, Evropská unie 
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POROVNANIE ZDRAVOTNÝCH INDIKÁTOROV V OBCIACH 

V ZÁVISLOSTI OD TVRDOSTI PITNÝCH VÔD 

Mária Letkovičová*1, Viktor Kosmovský2, Hana Zach3, Veronika Cvečková4,  
Juraj Macek4, Stanislav Rapant4 

 

1Jaskyňová 3, 949 01 Nitra 

2Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen 

3Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

4Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičová 6, 842 15 Bratislava 

*Prezentujúci autor: Mária Letkovičová: letkovicova@seznam.cz 

 

Cieľom príspevku je porovnanie zdravotného stavu obyvateľov dvoch skupín obcí, ktoré sú zásobované pitnou 
vodou rôznej tvrdosti. Boli zostavené dve skupiny obcí približne s 50 000 obyvateľmi. Prvá skupina obcí bola 
zásobovaná „mäkkou“ pitnou vodou: Ca + Mg ≤ 1 mol . l-1, Ca ≤ 30 mg . l-1 a Mg ≤ 10 mg . l-1. Druhá skupina obcí 
bola zásobovaná výrazne „tvrdšou“ pitnou vodou Ca + Mg ≥ 2 mol . l-1, Ca ≥ 50 mg . l-1 a Mg ≥ 20 mg . l-1. Prehľad 
hodnôt najdôležitejších zdravotných indikátorov v oboch skupinách obcí spolu s priemernými hodnotami pre 
Slovenskú republiku je uvedený v tabuľke. Údaje predstavujú 15 ročné priemerné hodnoty. 
 

p. skratka obsah 
Slovensko 
(2 933 obcí) 

Tvrdá voda 
(21 obcí) 

Mäkká voda 
(34 obcí) 

1 DOZ Očakávané dožívanie v rokoch  72,65 74,58 70,00 

2 HU Hrubá úmrtnosť 9,72 7,47 13,35 

3 ReC 

Relatívna úmrtnosť na 100 000 obyvateľov na zvolenú príčinu 
(skupinu príčin) 

214,10 160,92 260,92 

4 ReI 531,24 427,10 761,39 

5 ReJ 57,47 39,55 87,51 

6 ReK 48,26 30,28 69,24 

7 SMR 

Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť, štandardom je celé 
Slovensko (100 %) 

100,00 87,82 114,49 

8 SMRC 100,00 83,53 104,77 

9 SMRI 100,00 95,55 116,58 

10 SMRJ 100,00 80,85 120,75 

11 SMRK 100,00 87,82 114,49 

12 PU % predčasných úmrtí 28,82 27,15 29,95 

13 PYLL Roky potenciálne strateného života 3 941,00 2 773,53 5 770,03 

 
Obce, ktoré sú zásobované “mäkkou” pitnou vodou sa vyznačujú vo všetkých prípadoch výrazne horším 
zdravotným stavom než obce, ktoré sú zásobované “tvrdou! pitnou vodou. 
 
 
Kľúčové slová: zdravotné indikátory, Ca, Mg, tvrdosť vody (Ca + Mg), zdravotný stav obyvateľov 
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PRAKTICKÉ VYUŽÍTÍ REMINERALIZACE (ZTVRZOVÁNÍ)  

V ÚPRAVNÁCH VODY V ČR 

Petr Dolejš 

 

W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice 

*Prezentujúci autor: Petr Dolejš: petr.dolejs@wet-team.cz 

 

Zkušenosti se ztvrzováním jsem získal na řadě úpraven pitné vody zejména v severočeském kraji díky velmi těsné 
a přínosné spolupráci s kolegy z provozu úpraven v SčVK, a.s. (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.). 
Společným znakem této oblasti je výskyt velmi málo mineralizovaných podzemních a povrchových vod. Povrchové 
vody ve zdrojích pro úpravu jsou charakteristické velmi nízkými hodnotami pH a nízkou KNK (alkalitou), která se 
pohybuje od téměř nulových hodnot do maximálně 0,2 – 0,4 mmol. l-1.  
Málo mineralizované vody způsobovaly při dopravě ocelovým a litinovým potrubím sekundární znečištění 
rozpuštěným železem. Proto první vodovody byly např. z ocelových vnitřně smaltovaných trub nebo z litiny opatřené 
asfaltovými nátěry (Mannesmann).  
Na úpravnách vody se v 70. až 80. letech dvacátého století používalo vápnění vody na pH 8,0. Dávkovaly se 
inhibitory koroze (fosforečnany, hexametafosfát), Používal se také hydrogenuhličitan sodný. Situace v dodávkách 
vody se ale staly nezvládnutelné v období zákazu používání asfaltových vnitřních nátěrů potrubí a vybudováním 
vodovodů z polské litiny, která nebyla ochráněna vnitřními nátěry. 
Proto se začaly se budovat napřed hlavně při velkých zdrojích úpravny se stvrzováním vody nepřímým způsobem 
tj. použitím uhličitanu vápenatého a kyseliny sírové. Byly to například ÚV Hradiště a ÚV Souš. Na obou úpravnách 
nebylo možné dosáhnout správného efektu a vytvářel se sádrovec Dávkovací čerpadla však nebyla schopna 
spolehlivě dávkovat kyselinu a od celého projektu se odstoupilo. 
SčVK Teplice proto připravil plán postupné dostavby ztvrzovacích technologií na všech rozhodujících úpravnách 
vod v Krušných a jizerských horách. Postupně byla připravena kampaň na doplnění technologie přímého ztvrzování 
(vápenná voda a oxid uhličitý) na úpravnách vody rozhodujících zdrojů pitných vod. ÚV Hradiště, ÚV Meziboří, ÚV 
Bedřichov, ÚV Souš byly rekonstruovány celkovým nákladem cca 270 mil. Kč. V této kampani jsme dosáhli 
rozhodující výsledek a bylo ztvrzováno 70% objemu povrchových vod. Technologie je snadno řiditelná. Jejím 
nastavením na určené hodnoty (alkalita 1,2 mmol . l-1) je nutné tuto hodnotu dodržet Pří snížení dávky dojde k 
rozpouštění ochranné vrstvy v potrubí a k vytváření zákalu.  
 
Kľúčové slová: málo mineralizovaná voda, ztvrzování, koroze, pitná voda, KNK, alkalita 
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TECHNOLOGICKÉ POSTUPY REKARBONIZÁCIE VYUŽÍVANÉ PRI ÚPRAVE PITNEJ 

VODY A ICH REALIZÁCIA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Karol Munka1, Margita Slovinská1, Anna Vajíčeková1, Stanislav Varga1  
 

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

*Prezentujúci autor: Karol Munka, karol.munka@vuvh.sk 

 

Početnými vedeckými štúdiami z rôznych krajín sveta bolo zistené, že konzumácia vôd s nízkou mineralizáciou 
vedie k štatisticky významnému zvýšeniu ochorení a úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby, k odvápneniu kostí 
a pravdepodobne tiež k vzniku niektorých nádorových ochorení. Taktiež nie je zanedbateľné ani riziko druhotnej 
kontaminácie pri distribúcii takejto vody spotrebiteľovi. Nízko mineralizovaná voda spôsobuje zvýšenú agresivitu 
voči materiálom, s ktorými prichádza do kontaktu. Spôsobuje koróziu kovových potrubí, napadá betón a vyluhováva 
zmäkčovadlá z plastových materiálov distribučných sietí. Nízko mineralizovanú vodu je potrebné obohatiť 
o minerálne látky, predovšetkým o vápnik, horčík a hydrogénuhličitany postupom rekarbonizácie reakciou vápna 
a oxidu uhličitého resp. PVD a oxidu uhličitého tak, aby takto upravená voda spĺňala požiadavky na kvalitu pitnej 
vody. Vysoká agresivita pitnej vody v SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo bola v rámci analýzy rizík vyhodnotená ako 
extrémne riziko počas riešenia projektu SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody. Pretože je v tomto SKV 
dopravovaná pitná voda s nízkou mineralizáciou, na eliminovanie tohto rizika bola ako kontrolné opatrenie 
navrhnutá rekarbonizácia vody v ÚV Hriňová. Pri úprave rekarbonizovanej surovej vody bolo zaznamenané 
zhoršenie separačných vlastností vznikajúcej suspenzie v porovnaní s úpravou samotnej surovej vody, čo sa 
negatívne prejavilo na znížení účinnosti I.separačného stupňa. Úprava rekarbonizovanej surovej vody za týchto 
podmienok by viedla ku skráteniu dĺžky filtračných cyklov v dôsledku zvýšeného látkového zaťaženia pieskových 
filtrov. Rekarbonizáciou sa zvýšila tlmivá kapacita surovej vody, ktorá tlmila zmeny hodnoty pH po prídavku 
koagulantu na dosiahnutie optimálnej hodnoty pH, čo viedlo k zvyšovaniu dávky koagulantu v porovnaní 
s koaguláciou samotnej surovej vody. Pri rekarbonizácii upravenej vody bolo možné v závislosti od podmienok 
dosahovať požadovanú kvalitu pitnej vody, nielen čo sa týka obsahu vápnika, ale aj výrazného eliminovania 
agresivity vody (KNK4,5 1,0 – 1,45 mmol . l-1, vápnik 30 – 52 mg . l-1). Dôležité je aj dosahovanie požadovaných 
hodnôt parametrov vápenato-uhličitanovej rovnováhy, predovšetkým presýtenia vody CaCO3 (0,07 – 0,12 mmol . 
l-1). Na základe dosiahnutých výsledkov bola za najvhodnejšiu technológiu na eliminovanie agresívnych vlastností 
vody v ÚV Hriňová odporučená rekarbonizácia upravenej vody. V závere príspevku sú uvedené aj realizované 
technologické postupy rekarbonizácie vody v úpravniach vôd Hriňová a Turček. 
 

Kľúčové slová: rekarbonizácia (stvrdzovanie) vody, úprava vody, vody s nízkou mineralizáciou, agresivita vody, 
obsah vápnika a horčíka v pitnej vode 
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OBOHACOVANIE VODY O HORČÍK A VÁPNIK – POLOPREVÁDZKOVÉ 
SKÚSENOSTI 

Ján Ilavský*1, Danka Barloková1,Ondrej Kapusta2 a Viliam Šimko3 

 

1Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

2Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

3 Vodatech, Račianske mýto 10990/1C, 831 02 Bratislava  

*Prezentujúci autor: Ján Ilavský: jan.ilavsky@stuba.sk 

 

Článok obsahuje základné informácie o význame vápnika a horčíka v pitnej vode, ich vlastnostiach, vplyve na 
ľudský organizmus a problémoch, ktoré môžu vzniknúť pri nízkych (< 1 mmol . l-1), resp. vyšších (> 5 mmol . l-1) 
koncentráciách Ca + Mg vo vodovodnej sieti a vodohospodárskych prevádzkach, najčastejšie používané spôsoby 
zmäkčovania a stvrdzovania vody. V článku je teoretická časť doplnená výsledkami experimentov obohacovania 
vody o vápnik a horčík získaných počas poloprevádzkových skúšok v úpravniach vody Hriňová a Turček. Za 
účelom zvýšenia koncentrácie vápnika a horčíka vo vode bola použitá upravená voda t. j. voda po koagulácii, 
flokulácii, sedimentácii a filtrácii, obohatená o CO2 a následne upravená filtráciou cez PVD (polovypálený dolomit).          
Na základe dosiahnutých výsledkov z poloprevádzkových skúšok bolo preukázané, že PVD má svoje 
opodstatnenie využívania i vo veľkých úpravniach vody. Úpravne vody Hriňová, Turček, Klenovec a Málinec majú 
obsah horčíka v distribuovanej vode 3,5 – 5,5 mg . l-1, čo je veľmi nízka hodnota voči odporúčanej hodnote 10 – 30 
mg . l-1 podľa Vyhlášky MZ SR 247/2017 Z. z.  
Z výsledkov vyplýva, že na dosiahnutie odporúčanej koncentrácie Ca a Mg v upravenej vode po stvrdzovaní 
prídavkom CO2 a filtráciou cez PVD stačí filtračná rýchlosť 17,1 m . h-1 v prípade úpravne vody Hriňová a 15,2 m . 
h-1 v prípade úpravne vody Turček. Pri tejto rýchlosti bola celková hodnota tvrdosti Ca + Mg 1,2 resp. 1,52 mmol . 
l-1, čo je v porovnaní s odporúčanou hodnotou 1,1 až 5 mmol.l-1 podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. vyhovujúca 
hodnota. Pred úpravou bola táto hodnota Ca + Mg v ÚV Hriňová 0,4 mmol . l-1 a v ÚV Turček 0,35 mmol . l-1. Čím 
je dlhší čas doba kontaktu vody s materiálom PVD (v závislosti od obsahu CO2), tým viac sa voda obohacovala o 
horčík, avšak koncentrácia vápnika sa až tak výrazne nezvýšila. 
 
Kľúčové slová: vápnik a horčík, vplyv na ľudské zdravie, distribučná sieť, úprava pitnej vody, stvrdzovanie vody, 
poloprevádzkové skúšky 
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MOŽNOSTI INTENZIFIKÁCIE PROCESU OBOHACOVANIA PITNEJ VODY 

VÁPNIKOM A HORČÍKOM 

Ján Derco1*, Martin Vrábeľ1, Jozef Dudáš1, A. Vajíčeková2 

 

1Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 Bratislava 

2Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

*Prezentujúci autor: Ján Derco: jan.derco@stuba.sk 

 

Rekarbonizácia je proces úpravy vody, pri ktorom dochádza k zvyšovaniu koncentrácie biogénnych prvkov vápnika 
a horčíka, pričom taktiež dochádza k zvyšovaniu uhličitanovej a hydrogénuhličitanovej alkality (Withers, 2005). 
Tento proces sa využíva na úpravu vôd s nízkou mineralizáciou, ktoré sú problematické z technologického hľadiska 
v dôsledku obsahu agresívneho CO2 (korozívne účinky), ako aj z hľadiska zdravotného, t. j. priameho súvisu 
tvrdosti vody s výskytom kardiovaskulárnych chorôb (Jiang et al., 2016; Kaluza et al., 2009; Rubenovitz et al., 2000).  
Na rekarbonizáciu vôd možno využiť viacero minerálov ako napríklad vápenec CaCO3, vápno Ca(OH)2, dolomit 
MgCO3 . CaCO3, PVD – polovypálený dolomit MgO . CaCO3. Z predošlých experimentov sa zistilo, že 
najvhodnejším materiálom je práve PVD, ktorý je zmesou 50 % CaCO3 a 50 % MgCO3. Žíhaním pri teplotách 650 
– 800 °C sa rozloží horečnatá zložka na MgO a CaCO3 ostáva neporušená. Pri rekarbonizácii prebiehajú 
nasledovné chemické reakcie  
 MgO + 2 CO2 + H2O → Mg(HCO3)2       (1) 
 CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2       (2) 
Do vody sa tak dostáva horečnatá aj vápenatá zložka. Pri intenzifikácii procesu rekarbonizácie pitnej vody 
nadväzujeme na proces, ktorý využíva PVD a oxid uhličitý (Olejko, 1992). Na tento postup zvyšovania mineralizácie 
pitných vôd bol udelený patent CS 275148 86. Tento patent špecifikuje využitie zrnitého PVD vo forme nehybnej 
náplne rekarbonizačných filtrov. Nevýhodou takéhoto reaktorového usporiadania je nutnosť pravidelného prania 
náplne filtra za účelom odstraňovania nerozpustených produktov rozpadu dolomitu, predchádzania spekania 
filtračnej hmoty vylúčeným uhličitanom vápenatým pri prealkalizovaní filtračného materiálu. Periodická prevádzka 
vyžaduje väčšie nároky na obsluhu a priestor.   
Fluidizácia je proces, pri ktorom sa v reakčnej kolóne udržiava vrstva tuhých častíc vo vznose a pohybe vďaka 
prúdenia tekutiny zdola nahor. Takéto usporiadanie zariadenia má výhodu v tom, že vytvára podmienky pre dobrý 
prestup látky v dôsledku veľkej plochy medzifázového rozhrania medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou. 
Veľké medzifázové, resp. reakčné rozhranie má za následok podstatne väčšie hodnoty objemových reakčných 
rýchlosti v porovnaní s klasickými náplňovými reakčnými kolónami.   
Reaktory s fluidizovanou vrstvou teda umožňujú intenzifikovať procesy, ktoré sa odohrávajú na medzifázovom 
rozhraní. Takéto procesy sa uplatňujú v rôznych odvetviach chemického priemyslu, v anaeróbnych a anoxických 
procesoch čistenia odpadových vôd ako aj v procese denitrifikácie pri úprave pitných vôd. Doposiaľ sme sa však 
nestretli s využitím tejto reakčnej techniky pri chemickej úprave vody, vrátane procesu rekarbonizácie. Vzhľadom 
na veľké prietoky upravovanej vody a v snahe minimalizovať investičné náklady na proces rekarbonizácie sme sa 
rozhodli pre výskum tohto procesu využiť rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou.  
Celkovým princípom navrhovaného procesu je recirkulácia vody medzi fluidizačným reaktorom a nádržou vody s 
vysokou koncentráciou iónov Ca a Mg v špeciálnom systéme, ktorý nie je zapojený do procesu spracovania pitnej 
vody. Koncentrát sa primiešava do hlavného prúdu vody v pomere zabezpečujúcom dosiahnutie požadovanej 
koncentrácie vápnika a horčíka vo výslednej upravenej pitnej vode. 
Cieľom nášho výskumu bolo študovať proces rekarbonizácie s dolomitom a polovypáleným dolmitom (PVD) so 
zámerom nájsť podmienky procesu vhodné pre obohatenie pitnej vody biogénnymi prvkami horčíkom a vápnikom. 
Experimentálne merania boli uskutočnené v laboratórnom rekarbonizačnom reaktore s fluidizovaným lôžkom 
(RFBR) s modelovou a reálnou vodou, dolomitom a PVD v rôznych hydrodynamických podmienkach. Vplyv veľkosti 
častíc, expanzie lôžka a prietoku CO2 bol skúmaný a kvantifikovaný. Účinnosť procesu karbonizácie bola 
hodnotená chemickou analýzou, t. j. meraním pH, KNK4,5 (kyselinová neutralizačná kapacita), určením obsahu Ca2+ 
+ Mg2+ a vodivosťou vody. 
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Cieľom našich experimentov bolo charakterizovať jednotlivé materiály, určiť prahové rýchlosti fluidizácie a zistiť 
závislosti charakteristických veličín hydrauliky fluidizovanej vrsty (výška a expanzia) a procesných veličín (Ca2+, 

Mg2+, pH, , KNK4,5, ZNK8,3) od času a ich vzájomné korelácie, ktoré by mohli slúžiť na jednoduché a rýchle 
monitorovanie procesu. Ďalším cieľom bolo zistiť, ako ovplyvní prítomnosť vápenca v zmesi s PVD obohacovanie 
upravovanej vody vápnikom. 
Dôležitým parametrom fluidizovanej vrstvy je prahová rýchlosť fluidizácie. Hodnotu tohto parametra možno získať 
experimentálne z meraní poklesu tlaku v závislosti od mimovrstvovej rýchlosti tekutiny. Minimálna rýchlosť 
fluidizácie je významne ovplyvnená geometriou častíc, hustotou a ich tvarom. Dôležitým parametrom ovplyvňujúcim 
charakteristiky fluidizovanej vrstvy  (expanzia, atď.) sú aj fyzikálne vlastnosti tekutín. Na opis expanzie fluidizovanej 
vrstvy sme využili Richardsonovu a Zakiho koreláciu.  
Medzi významné parametre, ktoré ovplyvňujú proces rekarbonizácie v reaktore s fluidnou vrstvou je nepochybne 
prietok upravovanej vody a prietok CO2. Z výsledkov vyplýva, že rozpustnosť PVD významne zvyšuje prítomnosť 
oxidu uhličitého. Čím je väčšie sýtenie tým rýchlejšie sa dosiahnu vyššie hodnoty koncentrácií Ca2+ + Mg2+. 
Z doterajších výsledkov predošlých experimentov (Luptáková, 2015; Luptáková a Derco, 2015), ktoré boli 
uskutočnené s PVD vyplynulo, že najvyššia účinnosť obohacovania Ca2+ a Mg2+ sa dosahuje pri vyššom prietoku 
plynného CO2 a prietokoch vody v blízkosti prahovej rýchlosti fluidizácie.  
Doterajšie výsledky indikujú podstatne väčšie obohatenie upravovanej vody s horčíkom v porovnaní s vápnikom. 
Ďalším poznatkom je relatívne rýchle ustálenie koncentrácií pre obidva prvky, pričom podstatne rýchlejšie sa 
koncentrácie ustálili v prípade vápnika.  
V reálnej prevádzke je dôležité rýchle a jednoduché monitorovanie koncentrácie Ca2+ a Mg2+. Z výsledkov vyplýva, 
že pre tieto účely je možné využiť merania konduktivity. 
Významný vplyv na vlastnosti fluidizovanej vrstvy, minimálnu rýchlosť fluidizácie a expanziu vrstvy má veľkosť 
častíc. Všetky tieto parametre ovplyvňujú dobu zdržania procesu a tiež kontaktnú intenzitu kvapaliny a tuhej fázy.  
V dôsledku vzájomných interakcií častice menia svoj priemer a tiež tvar. Priemer aj tvar majú významný vplyv na 
vlastnosti fluidizovanej vrstvy a tiež na medzifázový povrch kvapalina – tuhá látka, čo je dôležité pre rýchlosť 
procesu karbonizácie. Pôvodne pyramídový tvar častíc sa pomaly mení na tvar gule. Je to vďaka vrstvovej štruktúre 
dolomitu, ktorý sa vyznačuje ostrým uhlovým rozpadom (Galvánek, 2004). 
Priemer častíc sa počas procesu karbonizácie znižuje. Je zrejmé, že rýchlosť zmenšovania priemeru je vyššia pri 
nižších rýchlostiach kvapaliny pravdepodobne v dôsledku menšej priepustnosti lôžka a intenzívnejšieho 
vzájomného kontaktu častíc v objeme fluidizovanej vrstvy. K rýchlosti procesu karbonizácie významne prispieva 
kontakt častíc s vodou a plynom a doba zdržania. Rýchlosť rekarbonizácie klesá so zmenšovaním veľkosti častíc 
pravdepodobne z dôvodu kratšieho kontaktu častíc s vodou vzhľadom na menší objem fluidizovanej vrstvy. Tieto 
okolnosti naznačujú existenciu optimálnych podmienok s ohľadom na hydrodynamiku systému. 
Vyhodnotenie experimentálnych meraní rekarbonizácie mäkkej pitnej vody s dolomitom a polovypáleným 
dolomitom ukázalo, že častice PVD sú vhodné na rekarbonizáciu a že prítomnosť CO2 má pozitívny vplyv na 
rýchlosť rozpúšťania iónov Ca2+ + Mg2 +. 
Súčasťou metodiky intenzifikácie procesu obohacovania pitnej vody horčíkom a vápnikom je matematické 
spracovanie výsledkov experimentálnych meraní vplyvu viacerých nezávisle premenných na hodnoty závislej 
premennej s využitím metód regresnej analýzy. Ako závisle premenná bola uvažovaná koncentrácia (Ca2+ + Mg2+), 
ako nezávisle premenné boli uvažované tri veličiny, t. j. prietoky CO2 a H2O a čas. S využitím optimalizačnej metódy 
postupného delenia intervalov boli pre podmienky, pri ktorých boli uskutočnené merania, t. j. prietok vody od 1,6 
l.min-1 do 5 l.min-1 a prietok CO2 v rozsahu 0,09 – 0,54 l.min-1, určené optimálne hodnoty závisle a nezávisle 
premenných veličín.  
Boli uskutočnené experimenty s kombinovanými materiálmi. Ako rekarbonizačný materiál bol využitý polovypálený 
dolomit (PVD) v kombinácii s vápencom (VAP) alebo sádrovcom (SAD). PVD bol použitý hlavne ako donor horčíka 
ale obsahuje taktiež vápenatú zložku. Ako najvhodnejší model viacnásobnej regresnej analýzy bol vyhodnotený 
model kvadratickej rovnice so vzájomnými väzbami parametrov. S využitím tohto modelu sme schopní predikovať 
výsledné koncentrácie vápnika a horčíka vo vode pri rôznych pomeroch dávok študovaných reagentov.  
Experimentálne skúmanie procesu karbonizácie v laboratórnom reaktore s fluidizovanou vrstvou ukázalo, že tento 
systém môže byť účinný pri mineralizácii pitnej vody a môže byť použitý pri príprave koncentrátu Ca2+ + Mg2+. 
Koncentrát zo zásobníka sa môže zmiešať s potrebným množstvom pitnej vody, aby sa dosiahla vhodná 
koncentrácia iónov Ca2+ + Mg2 +. 
Aktuálne je RRFV prevádzkovaný v prietokovom režime s overovaním možnosti kontinuálneho obohacovania pitnej 
vody s vápnikom a horčíkom miešaním koncentrátu týchto prvkov s prúdom upravovanej vody pri zvolenej hodnote 
prietoku.  
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Na základe experimentálnych údajov boli kvantifikované hlavné parametre procesu (prahová rýchlosť fluidizácie, 
závislosť tlakovej straty vo vrstve od prietoku vody, výška fluidizovanej vrstvy, zmenšovanie priemeru tuhých častíc 
atď.). Na základe optimálnych podmienok procesu rekarbonizácie a hydrodynamických charakteristík fluidizovanej 
vrstvy môže byť navrhnutý poloprevádzkový rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou na overenie všetkých 
zistení v laboratórnych podmienkach a na úpravu mäkkej vody v reálnej prevádzke úpravne. Vypracovaná metodika 
intenzifikácie procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou môže byť využitá pri ďalšom zväčšovaní 
rekarbonizačného reaktora v reálnych podmienkach. 
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