
Význam pitného režimu pre človeka 
 
Myslíme tým udržovanie dostatočného množstva tekutín a minerálov v organizme. Každá strata 

vody ak nie je vyrovnaná pitím znižuje výkonnosť, vytrvalosť, koncentráciu, pocit dobrej pohody a 
zvyšuje sa možnosť úrazu. Unavený a vyčerpaný človek má zlý odhad, neistý krok, kŕče, zimomriavky.  
Preto je nutné venovať náhrade tekutín dostatočnú pozornosť. Prečo, kedy, koľko, čo máme piť a čomu sa 
vyhnúť? 
 
Prečo má voda tak veľký význam ? 
• tvorí 50–70 % celej hmotnosti tela (vplyv má vek, váha, klimatické podmienky) a je v tele rozdelená 
nasledovne: 
a) vnútrobunková tekutina (intracelulárna, ICT) cca 60 %, prevažujúcim iontom je draslík 
b) mimobunková tekutina (extracelulárna, ECT) cca 40 %, prevažujúcim iontom je sodík 
• väčšie zmeny objemov telových tekutín alebo koncentrácií elektrolytov vedú k poruchám funkcií buniek 
a tak k poruchám na úrovni orgánov, orgánových systémov a celého organizmu. Závažné zmeny 
vnútorného prostredia môžu zapríčiniť až smrť. 
• významne ovplyvňuje metabolizmus na všetkých úrovniach. Je nosičom minerálov, stopových prvkov  
a ďalších elementov 
• každá chemická reakcia v našom organizme sa koná na základe vody 
• hlavná časť našej krvi je voda. Krv je dôležitá pre transport dôležitých látok napr. kyslík, glukóza 
• je dôležitá ako hlavná zložka pri vylučovaní škodlivín obličkami vznikajúcich pri metabolických 
procesoch 
• je najdôležitejšia zložka pre termoregulačné procesy (udržuje konštantnú telesnú teplotu) a chráni 
organizmus pred prehriatím 
• nedostatkom vody sa zhusťuje krv, tým sa zníži jej tlak (môže to viesť až ku kolapsu). Zhorší sa 
okysličenie krvi a tým aj zásobovanie kyslíkom pre všetky tkanivá.  
Zhustená krv viac zaťažuje srdce (zvyšuje jeho frekvenciu), znižuje prietok vlásočnicami a prekrvenie 
periférií (vyššie nebezpečenstvo omrzlín a životu nebezpečnej trombózy). Zhorší sa odvod splodín. 
Nezávisle od druhu zaťaženia a kondície potrebujeme pravidelne piť. Jeden liter odpareného potu 
odoberie telu teplo 2 400 kJ. Strata tekutín je úmerná vonkajšej teplote, veľkosti zaťaženia a nadmorskej 
výške a môže dosahovať pri zaťažení 0,5 až 1,5 litra za hodinu. Závisí od viac faktorov: intenzity pohybu, 
teploty okolia, vlhkosti vzduchu, oblečenia. 
V zime stratu tekutín postrehneme ťažšie. Pri chladnom suchom vzduchu je potenie menšie, ale viac vody 
stratíme dýchaním. Strata tekutín dýchaním sa zvyšuje nadmorskou výškou a vo vyšších polohách môže 
dosahovať pri telesnej námahe až 2 l za hodinu.  
Pokiaľ nedochádza k vyrovnávaniu strát tekutín v organizme, nastáva ich nadmerný úbytok tzv. 
dehydratácia. Strata tekutín o 2 % (1,6 l u 80 kg ťažkej osoby) znižuje výkon až o 20 % , strata tekutín o 
4 % znižuje výkon o 50 %. Strata tekutín nad 6 % už môže viesť ku kolapsu a môže to skončiť až smrťou. 
 
Najjednoduchším ukazovateľom správnosti pitného režimu je denné množstvo moču. Ranný moč má byť 
svetlý, v dostatočnom množstve. Denne by sme mali vymočiť 1,5 litra a viac, minimálne 1 liter denne. 
Množstvo 0,5 l svedčí o alarmujúcom nedostatku tekutín. Množstvo moču môžeme odhadnúť počítaním 
sekúnd pri močení alebo jednoduchšie aspoň spočítať počet močení denne.  
 
Kedy a koľko máme piť ? 
Pitím sa snažíme nahradiť stratené tekutiny. Výber nápoja je dôležitý, nemá dráždiť žalúdok ale má sa 
dobre vstrebávať. Odporúčaná denná spotreba tekutín je 30-35 ml na kg hmotnosti tela pri bežnom 
zaťažení. Pozor na to že, smäd nie je správnym ukazovateľom kedy máme piť. Keď už máme pocit smädu 
je už neskoro. Vtedy sme už stratili viac ako 2 % tekutín. Preto zvlášť pri dlhých túrach musíme piť skôr 
ako nastane pocit smädu, aspoň 1 liter na 2-3 hodiny zaťaženia. Toto množstvo je vyššie pri väčších 



horúčavách, ale platí to aj pre chladné dni (straty dýchaním). Je lepšie piť častejšie v malých dávkach (0,2 
l každú pol hodinu, min. 0,25 max. 0,8 litra za hodinu) ako raz a veľa čo môže spôsobiť žalúdočné 
problémy.  
 
Denná spotreba tekutín je normálne 2,5 litra, vo veľmi veľkej výške môže stúpnuť na päť až osem litrov! 
Tekutiny strácame zvýšeným potením pri námahe, častejším močením, ale najviac tekutín strácame 
rýchlejším dýchaním (hyperventilácia). Zvlhčovaním vdychovaného vzduchu, vo veľkej výške väčšinou 
veľmi chladného a suchého, stráca telo veľa vody, ktorá sa dýchaním mení na vodnú paru. Vedľa priamej 
straty tekutín dýchaním, existuje aj ďalší vedľajší efekt. Rýchlejším dýchaním sa vydýcha viac oxidu 
uhličitého a tým sa stáva krv zásaditejšia. Aby sa zachovalo pôvodné pH, krv sa musí okysliť, obličky 
vylučujú viac zásad a tým sa strácajú ďalšie tekutiny. 
 
Čo piť ? 
Stratu tekutín nenahrádzame pitím len čistej vody. Potením strácame aj minerály, vitamíny a stopové 
prvky, ktoré musíme nahradiť. Potom sa vylučuje hlavne sodík, močom hlavne draslík. Pitím čistej vody 
by sme ešte viac zvýšili tieto straty.   
Teplotu nápoja volíme podľa počasia, čím je chladnejšie tým, teplejšie nápoje pijeme. V lete 14–16°C,  
v zime 20–40°C. Ani v zime nemá byť čaj horúci. Vyššia teplota znižuje vstrebávanie do čriev.  
Jednoznačne určiť čo sa má piť sa nedá. Každý má inú telesnú konštitúciu a každému chutí inšie. Každý 
si musí nájsť ten správny nápoj a vypité množstvo sám.  
• Ovocné šťavy – je najlepšie piť 50 % alebo 100 % riediť vodou v pomere 1:1. Uprednostňovať jablko, 
pomaranč, ríbezle, hrozno, ananás, paradajky – obsahujú dostatok horčíka, vápnika, železa, draslíka.  
• Minerálky – majú obsahovať do 500 mg/l sodíka a viac ako 100 mg/l horčíka. Pomer horčíka a vápnika 
by mal byť väčší ako 1:2, draslíka a sodíka väčší ako 1:3 (navzájom si podporujú vstrebávanie). Ak je to 
možné minerálky striedať 
• Čaje piť ovocné alebo bylinkové. 
• Stratu tekutín môžeme dopĺňať aj polievkami  
 
Čo nepiť ? 
• Vodu z podozrivo vyzerajúceho zdroja. 
• Nápoje presýtené kysličníkom uhličitým, lebo dráždia žalúdok a bublinky vyvolávajú tlak na bránicu. 
Ale tu viac záleží na zvyku. 
• alkoholické a kofeínové nápoje a silné čierne čaje, majú močopudný účinok a tým strácame zbytočne 
veľa minerálov a vitamínov. Alkohol urýchľuje stratu glykogénu (glykogén – najväčší zdroj cukrov v or- 
ganizme) vo svaloch a telo sa ťažšie zotavuje . 
• Presladené nápoje s viac ako 2,5 % cukru. Cukor spomaľuje vstrebávanie vody a odníma telu tekutinu 
na svoje spracovanie. 
• Energetické nápoje s vysokým obsahom jednoduchých sacharidov (monosacharidy) napr. glukóza 
(glukopur, hroznový cukor). dokážu síce za krátky čas dodať telu veľké množstvo energie, ale 
organizmus na ne reaguje okamžite (majú vysoký tzv. hypoglikemický index). Spôsobí to zvýšené 
vyplavovanie inzulínu, ktorý zníži hladinu cukru v krvi a tým sa v konečnom dôsledku dostaneme do hy- 
poglykémie. Je to veľmi nežiadúce, dostaví sa pocit hladu a výkon prudko klesá. 
Ak cestujeme do krajín kde je teplo a vysoká vlhkosť, musíme veľa piť, lebo ináč môže nastať 
dehydratácia.  
 
 
Zdroj: 
http://www.kstst.sk/pages/vht/pitrez.htm 
 


