
PITNÝ RE IM   

Pitný re im je termín v eobecne známy, ale u menej je známy jeho skuto ný obsah. V kole sa deti 
u ia, e základnými zlo kami vý ivy loveka sú voda, cukry, tuky a bielkoviny, v dospelosti sa 
správame ako by to boli káva, kola, energetické drinky, alkohol a ipsy.  

lovek vydr í bez kyslíka minúty, bez vody dni a bez potravy tý dne. Nedostatok kyslíka sa 
prejaví dusením, na jeho odvrátenie máme silný pud sebazáchrany. Kvôli zabezpe eniu potravy sa 
vedia udia aj zabíja . Len nedostatok vody je regulovaný pocitom smädu, ktorý asto zlyháva.   

Pre o treba pi

 

Du evne pracujúci lovek potrebuje ma fungujúci mozog a

 

odolné telo. Manuálne 
pracujúci potrebuje odolné telo a fungujúci mozog. Fyzická zdatnos vypestovaná cvi ením 
automatizuje v etky pochody, ich riadenie presúva do podvedomia a mozog sa mô e sústre ova 
na vy ie nervové funkcie. Aby mozog optimálne pracoval potrebuje dodávku kyslíka a ivín. Ale 
na to, aby sa kyslík a iviny dostali do mozgu, musí ma krv správnu hustotu, preto e pri zahustení 
krvi neprete ie v dostato nom mno stve do najten ích mozgových vláso níc a tým zni uje ú innos 
práce nervových buniek v mozgu zodpovedných za pohotové myslenie, koncentráciu, pamä , 
výbavnos vnemov, odolnos vo i stresu a

 

iné dôle ité vlastnosti potrebné v ka dodennom ivote. 
Mladý a zdravý lovek nemusí poci ova nedostatok tekutín okam ite, preto e na e telo má 

nieko ko kompenza ných mechanizmov, ale nedostatok vody sa hromadí v

 

priebehu dní a potom sa 
mô e prejavi ve mi dramatickým spôsobom v podobe mdloby, bu enia srdca, podozrením na 
srdcový infarkt alebo iným nevhodným spôsobom.   

Bilancia tekutín  
Odhady strát tekutín sú nepresné. Dýchaním v podobe nevidite ných vodných pár strácame 
v telesnom k ude asi 600-800 ml vody, ale pri porte a fyzickej námahe to mô e by 3-5 krát viac. 
Potenie, ktoré si neuvedomujeme, nevidíme a necítime znamená asi 500 ml (0,5 litra) strát. Jedno 
spotenie vä ej asti povrchu tela v letnej horú ave znamená stratu a 1 000 ml. Mo om strácame 

800-1 500 ml vody, ale pri pití aj malých alkoholických drinkov sa toto mno stvo znásobuje 
preto e alkohol, ale aj kofeín v káve a teín v iernom aji pôsobia mo opudne a tak sú straty tekutín 
podstatne vy ie ako ich príjem. Po vypití troch pív nie je bilancia + 1 500 ml, ale skôr 

 

2 500 ml. 
Podobne vzniká dehydratácia v chlade, ktorý má mo opudné ú inky a viac vysu uje sliznice 
dýchacích ciest ako teplý a vlhký vzduch.  

Falo nému pocitu z príjmu dostato ného mno stva tekutín prispievajú reklamy na sladené 
nealkoholické nápoje známych zna iek. Je v nich dos ve ké mno stvo cukru, ktoré obli ka nevie 
spracova (aj u

 

zdravého loveka bez ochorenia na cukrovku) a vylu uje ho do mo a. Tam cukor 
nasáva na seba vodu, ktorú by inak obli ka zadr ala a vznikajú zvý ené straty vody mo om.  

Bez nejakého mimoriadneho dôvodu, len následkom teplého d a, hodinovej portovej 
aktivity (vrátane sexu) a 1-2 alkoholických nápojov (je jedno i pivo, pohár vína, alebo pohárik 
koncentrátu) sa mô u straty vy plha na 6 litrov. U ste niekedy vypili 4 f a e tekutín s

 

objemom 
1,5 litra za 24 hodín ?  

Príznaky  
Cítili ste sa niekedy unavený, slabý, mali ste pocit bu enia srdca, zvieranie na hrudníku, 

t pnutie prstov rúk, bolesti hlavy, závraty ? Mali ste u niekedy pocit, e si nepamätáte to, o treba, 
alebo si neviete spomenú na meno, íslo ? Alebo ste sedeli na porade, po úvali rozhovor a

 

po 
chvíli ste zistili, e sa neviete sústredi na diskutovaný problém ? Toto v etko mô u by 
a naj astej ie aj sú príznaky nedostatku tekutín 

 

dehydratácie. Ak sa necítite vo svojej ko i (nie 
následkom pracovnej ve ere pretiahnutej do ranných hodín) skúste vypi naraz dva poháre 
chladnej vodovodnej vody a s pravdepodobnos ou 75 % pocítite za pol hodiny zlep enie.

 



Ako správne pi

 
Pri pitnom re ime treba dodr iava nieko ko zásad. Nemusíme im veri , ale platia bez 

oh adu na to, i ich poznáme alebo nie, podobne ako nemusíme pozna gravita ný zákon a

 
da ové 

zákony na to aby platili. Ideálnou tekutinou je oby ajná vodovodná voda alebo minerálne vody. 
Najvhodnej ie sú tie, ktoré majú na etikete ozna enie hypotonická . U ito né sú aj ovocné aje a 
nesladené ovocné avy. Do príjmu tekutín nemô eme zapo íta sladené nealkoholické nápoje, 
alkoholické nápoje, iernu kávu a ierny aj.  

Pi treba za a hne ráno po dlhej no nej prestávke v dávke aspo 500 ml a

 

potom 
priebe ne po as d a. Ak sa chystáte do kina, kostola, na nákupy, na dlh iu cestu autom alebo tam, 
kde by odchody na toaletu mohli pôsobi ru ivo, napite sa hodinu predtým, aby ste prebyto nú 
vodu vymo ili. Obli ky sú menej za a ované vä ím mno stvom vody ako naopak, ke musia do 
malého objemu skoncentrova v etky odpadové produkty z

 

látkovej premeny na vylú enie.  
Pre tých, o majú vysoký tlak a u ívajú lieky na odvodnenie (diuretiká) je pitný re im tie 

významný, preto e tieto lieky odstra ujú z

 

tela hlavne nadbyto nú so pomocou zvý eného 
vylu ovania vody. Nahrádzanie stratenej vody tekutinou bez solí je ivotne dôle ité.  

Najlep ou kontrolou dostato ného príjmu tekutín je farba mo u, ktorý má by aj v

 

ase 
najvä ieho zahustenia 

 

ráno, bezfarebný alebo len slabo ltý a bez zápachu.  
Pocit smädu nie je vhodný ukazovate , nako ko pri dlh om nedostato nom príjme tekutín sa 

stráca a prestáva by varovným signálom napriek pokra ujúcej dehydratácii.

 

Správny pitný re im sa netýka len aktívnych a pracujúcich udí, ale v etkých vrátane 
star ích a chorých, ktorí sú na nedostatok vody významne citlivej í. Príznaky z nedostatku vody sa 
prejavia ako zhor enie dlhodobých telesných chorôb, tak e vä inou sa vina nepripí e nedodr aniu 
pitného re imu.  

Bu te k

 

svojmu telu slu ný, odv a í sa Vám a

 

pozitívne sa to prejaví na lep om zná aní 
horú av. Niekomu ale mô e chýba pocit, e sa potom nebude ma na o s a ova .

     

(C) h. doc. MUDr. Viliam Dobiá , PhD. 
lekár záchrannej slu by    
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