
Tvrdosť vody – obsah vápnika a horčíka vo vode 

 

 
 
 Definícia tvrdosti vody: Aj napriek tomu že tvrdosť vody predstavuje významný podiel 

mineralizácie vody, nebola nikdy jednotne definovaná 

 

 Všeobecne sa tvrdosťou vody rozumie koncentrácia všetkých viacmocných katiónov kovov 

alkalických zemín, čo je v podstate suma vápnika (Ca) a horčíka (Mg), podľa NV SR č. 

354/2006 Z.z. je limit – OH (1,1 – 5,0 mmol/l)  

   

Zdravotný význam tvrdosti vody 

 

 Zdravotný prínos určitého obsahu Ca a Mg v pitnej vode bol - vďaka populárnemu sloganu 

H.A.Schroedera (jedného z prvých priekopníkov výskumu v tejto oblasti) „Čím tvrdšia voda, 

tým mäkšie cievy“- známemu hygienikom a  vodohospodárom už od konca 60. rokov 

  

 Jeho aktuálnosť však stúpa úmerne so súčasným rozmachom rôznych (staro)nových 

technologických metód úpravy vody, ktoré obsah vápnika a horčíka buď významne znižujú, 

alebo sa snažia ich (predovšetkým technický) účinok rôzne eliminovať  

 

História výskumu 

 

 Priami dôkaz o zdravotnom vplyve rôzne tvrdých vôd sa objavil až koncom 50. rokov. 

Vzťah medzi tvrdosťou vody a  množstvom výskytu cievnych ochorení prvýkrát v odbornej 

literatúre popísal japonský chemik J.Kobayashi (Kobayashi, 1957), keď na základe 

epidemiologickeho rozboru ukazal, že umrtnosť na mozgové cievne choroby(mozgové krvácanie 

– apoplexia) je vyššia v okolí japonských riek, ktoré majú kyslejšiu (mäkšiu) vodu, v porovnaní s 

riekami zásaditejšími (tvrdšími), odkiaľ  bola voda využívaná pre pitné účely. 

 

Význam hořčíka v organizme 

 

 Nedostatok horčíka zvyšuje u človeka riziko rôznych patologických stavov ako sú cievne 

spazmy, hypertenzia, srdcová arytmia, arterioskleróza, akútny infarkt myokardu, osteoporóza a 

pravdepodobne tiež aj diabetes mellitus II.typu (Innerarity, 2000; Rude 1998) 

 

 Doporučený denný príjem je cca 5-6 mg/kg/deň, pre dospelého človeka (70 kg) teda asi 

350-400mg/deň 

 

 Vstrebávanie horčíka z potravy v čreve je okolo 30%, zatiaľ čo z vody, kde je horčík vo 

voľnej iónovej forme, je vyšší – cca od 40 do 60% (Durlach, 1988; Neutra, 1999; Sabatier et al, 

2002) z tohto dôvodu je voda výhodnejším zdrojom Mg ako potrava 

 

 



 Varením potravín v mäkkej vode dochádza k veľkým stratám Mg a Ca - predovšetkým v 

zelenine, ale aj v mäse a obilovinách až o 60% ! (Durlach, 1988) - naopak varením v tvrdej 

vode sa straty minimalizujú, pri vápniku môže dôjsť dokonca aj k obohateniu varenej 

potraviny  

 

Význam vápnika v organizme 

 

 Vápnik je súčasťou kostí a zubov, je nutný pre nervosvalovú dráždivosť (znižuje ju), je 

dôležitý pre srdcovú a svalovú kontraktilitu (sťahovateľnosť), pre prenos vnútrobunkovej 

informácie a pre zrážanie krvi 

 

 Najznámejším prejavom nedostatku Ca je osteoporóza (riednutie kosti) a osteomalácia 

(mäknutie kosti); medzi menej známe, ale preukázané poruchy patria napr. hyperténzia  

v NV SR č. 354/2006 Z.z. je OH Ca 2+ vo vode viac ako 30 mg/l, odporúčaná denná dávka  je 

800 mg Ca/osobu/deň 

 

Antitoxická funkcia vápnika a horčíka 

 

 Vápnik nachádzajúci sa vo vode aj v strave a v menšej miere aj horčík  majú aj prospešnú 

antitoxickú funkciu - zabraňujú vstrebávaniu niektorých toxických prvkov, napr. olova a 

kadmia a ich prechodu z čreva do krvi (Thompson, 1970; Levander, 1977;Oehme, 1979; Hopps 

et al, 1986; Nadeenko et al, 1987; Plitman et al, 1989).  

 

Senzorické nevýhody tvrdej vody 

 

 tvorba povlaku na hladine kávy alebo čaju 

 strata aromatických látok z jedál a nápojov vyviazaním na uhličitan vápenatý 

 nepríjemná chuť vody pre niektorých konzumentov (chuťový prah vápnika je asi 100 - 300 

mg/l, nepríjemná chuť je obyčajne od 500 mg/l) 

 obsah horčíka nad 170 mg/l v spojení s iónmi chloridov a síranov spôsobuje horkú chuť 

vody 

 tvrdosť vody zvyšuje aj dobu varenia zeleniny a mäsa  

 

Technické nevýhody mäkkej a tvrdej vody 

 

 Z technického hľadiska nie je žiaduca ani veľmi mäkká voda, ktorá je agresívna a 

spôsobuje koróziu potrubia, ani voda veľmi tvrdá, ktorá zase znižuje životnosť potrubia a 

nádrži tvorbou inkrustov 

  

 Tvrdá voda zle rozpúšťa mydlo a zvyšuje jeho spotrebu aj spotrebu vody pri umývaní  

špecifickým problémom sa stáva tvrdosť pri teplej vode, keď  voda obsahuje hydrogénuhličitany 

- pri zahrievaní dôjde k odstráneniu CO2 a zmene hydrogenuhličitanu na uhličitan vápenatý, 

ktorý sa vyzráža vo forme tuhého vodného kameňa na stenách varných nádob, trubiek a bojlerov. 

 

Zmäkčovanie vody 

 

        Zo zdravotného hľadiska môžeme odôvodniť zmäkčenie iba takej vody, ktorá svojím 

obsahom vápniku a horčíka výrazne presahuje odporúčanú hornú hranicu tvrdosti (5 mmol/l), a 

nie je k dispozícií iný vhodný zdroj vody. K zmäkčeniu vody však musí byť použitá taká 

technológia ktorá zachová optimálny obsah vápnika, horčíka, resp. ďalších esenciálnych prvkov 

nachádzajúcich sa vo vode, a nebude zdrojom iných cudzorodých látok vo vode.  



  

Pitná voda dodávaná verejnými vodovodmi v okresoch Humenné a Snina z povrchových 

vodných zdrojov dosahuje v priemere hodnoty (0,84 - 1,40mmol/l) ide o mäkkú vodu – z tohto 

dôvodu  sa odporúča dopĺňať vápnik aj horčík zo stravy, mineralizovanej vody resp. z 

výživových doplnkov. 
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