
Pitný režim 
 

 

Súčasná spoločnosť je nastavená tak, aby systematicky potierala prirodzené potreby 

ľudí. Všetko je akosi dôležitejšie než biologické funkcie. Počas vyučovacej hodiny, či počas 

práce sa akosi "nepatrí" zájsť na záchod, alebo ísť sa "len" tak napiť. Pri dlhom sedení na 

porade nie je vhodné len tak vstať a ponaťahovať stuhnuté telo. A tak si postupne zvykáme na 

to, že napriek tomu, že naše telo vysiela rôzne signály, aby nás na problém upozornilo, nie sú 

rešpektované. A postupne ich prestaneme vnímať. Postupne sme sa naučili celkom ignorovať 

prirodzené potreby. Jednou z nich je aj pitie. Nedá sa spoliehať na to, že by sme pocítili smäd 

v tú "pravú chvíľu". Pocit smädu sa dostaví, keď je už veľmi neskoro. Vtedy je strata tekutín 

v organizme už výrazná. 

Pitný režim je jedným z najdôležitejších opatrení pri úprave spôsobu života. Je 

dôležité prijímať dostatok vody (nie nealkoholických nápojov), aby obličky mali možnosť 

uvoľnené toxické látky vylučovať bez rizika poškodenia. Voda tvorí vhodné tekuté prostredie 

pre celý metabolizmus buniek a tela. Všetky chemické reakcie, ktorých výsledkom je, že 

dýchate, kráčate, myslíte, spíte a aj to, že čítate tento článok, sa dejú vo vodnom prostredí. Je 

ich vyše sto tisíc a všetky pre svoj priebeh potrebujú vodu. Voda tiež pomáha udržiavať 

telesnú teplotu. Je pre nás taká dôležitá, že bez vydržíme len 2 – 4 dni.  

Proti nedostatku sme poistení centrom smädu, ktoré sa nachádza v mozgu. Keď obsah 

vody v bunkách klesne pod normu, hlási sa to centru smädu. To vyvolá smäd, ktorý by nás 

mal upozorniť na potrebu piť alebo napiť sa.  

Čo piť? 

 vodu,  

 minerálne vody s obsahom sodíka (Na) menej ako 400 mg/l,  

 vody s výťažkom vňatí, listov a divokých bylín, 

 100%-tné ovocné a zeleninové šťavy.                                                                         

                                                                 

Menej vhodné nápoje 

 ostatné minerálne vody 

 čierny čaj 

 voda so sirupom 

 ovocné nektáre 

Nevhodné nápoje 

 farbené a aromatizované sladené nealkoholické nápoje 



 alkoholické nápoje (pivo, víno, destiláty) 

 káva 

 kravské mlieko (nie je to nápoj, ale potravina)       

Koľko piť? 

 najmenej 0,5 litra (maximálne 0,7 litra) na každých (aj začatých) 15 kg hmotnosti, 

o 70 kg človek: 70 : 15 = 4,7 x 0,5 = 2,3 litra  

o zjednodušene: 70 : 30 = 2,3 litra 

 v prípade väčších strát vody potením, na každý 1 kg úbytku telesnej hmotnosti pri 

fyzickej aktivite, doplniť tekutiny v objeme 4 šálok (spolu 1 liter), 

 sledujte si farbu moču, 

 čím tmavší, tým horšie (ste dehydrovaný – zvýšte príjem tekutín!), 

 z cviklovej šťavy, jahôd, čučoriedok, vitamínov B môže byť ružový alebo žltý, 

ale mal by byť číry. 

                                                    

Kedy piť?  

 ráno nalačno 0,5-1 liter (podľa hmotnosti),                             

 pomedzi jedlá,                                                                         

 najmenej počas jedla,                                                                  

o odvyknite si zapíjať jedlo tekutinou,                                                                   

o ak ste po jedle smädní, vypite max. 2 dcl vody a nabudúce sa napite pred 

jedením, 

 pred spaním (nie veľa – aby ste zbytočne nerušili spánok budením sa na toaletu, ale 

nechoďte spať ani smädní – v noci veľa vody vypotíte a vydýchate).  

Nedostatok vody označujeme ako dehydratáciu. Práve tá môže v organizme vyvolať rôzne 

zdravotné problémy a ťažkosti, medzi ktoré patria: poruchy krvného obehu, bolesti hlavy, 

strata koncentrácie, poruchy trávenia, poruchy močenia, možnosť poškodenia obličiek 

a vzniku močových kameňov, zápcha, poruchy vnútorného prostredia organizmu (pri 

extrémnej dehydratácii) a strata pružnosti pokožky.  
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