
Pitný režim v lete 
Zvýšené teploty, ktoré nás sprevádzajú cez letné 

mesiace predstavujú záťaž pre náš organizmus. 

Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva, ale deťom 

a starším ľuďom je dôležité venovať väčšiu 

pozornosť.  

V tomto období treba dbať predovšetkým na 

dostatočný pitný režim. Človek by mal počas dňa 

vypiť 1,5 - 2 litre tekutín, v prípade teplého počasia alebo zvýšenej fyzickej aktivity, treba 

príjem upraviť. Vhodným pitným režimom v tomto období je pitná voda. Neodporúča sa 

konzumovať sladené nápoje s vysokým podielom cukru a alkohol. Káva nie je súčasťou 

pitného režimu. Ak si doprajete šálku kávy, mali by ste telu zabezpečiť aj dostatočný príjem 

pitnej vody. Nedostatočný pitný režim môže viesť k únave, čo má za následok zníženú 

výkonnosť, ale môže viesť aj k bolestiam hlavy, nedostatku energie a oslabeniu celého tela. 

Najčastejšiu chybu, ktorú robia ľudia v rámci pitného režimu je predovšetkým to, že pijú až 

keď pociťujú smäd. Piť by sme mali pravidelne po dúškoch, aby sme jednorazovým príjmom 

veľkého množstva tekutín nezaťažili obličky. Vhodným riešením pre všetky vekové kategórie 

je tzv. optické pitie. Nachystajte si do fľaše/džbánu s objemom minimálne 1,5 l pitnú vodu. 

Keď túto vodu celú vypijete, splnili ste odporúčaný objem tekutín v rámci pitného režimu.  

Pitný režim u deti je veľmi dôležitý, 

nakoľko v horúčavách detský organizmus 

potrebuje prijímať vhodné tekutiny.   

Je nevyhnutné, aby rodičia deťom 

v rámci pitného režimu ponúkali 

predovšetkým pitnú vodu, na spestrenie aj 

nesladený bylinkový alebo ovocný čaj a nesýtenú minerálnu vodu. Pitný režim by mal byť 

deťom prístupný po celý deň.  

Hlavná odborníčka pre hygienu deti a mládeže Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky doc. Hamade uvádza, že množstvo vody, ktoré detský organizmus 

potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 ml 

na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 ml/kg, 

v školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na kilogram 



hmotnosti. Ďalej uvádza, že je veľmi dôležité aj dodržiavanie približne rovnakých časových 

intervalov. Najmä u dojčiat a malých detí, ktoré nevedia vyjadriť pocit smädu. Staršie deti 

zase často v zápale hry smäd potláčajú, preto je nevyhnutné vytvoriť doma i v školách 

a v zariadeniach pre deti a mládež podmienky na to, aby mali tekutiny k dispozícii počas 

celého dňa. Striktne určiť, kedy musí dieťa piť, však prakticky nie je možné. Príjem tekutín 

závisí od mnohých faktorov, napríklad od telesnej konštitúcie, podnebia, ročného obdobia, 

fyzickej či psychickej aktivity.  

U starších ľudí je nedostatok 

tekutín veľmi nebezpečný. Keďže starší 

človek často nepociťuje smäd je dôležité ho 

k pitiu nabádať, často aj napriek tvrdeniu, že 

nie je smädný. Je nutné sledovať príjem 

tekutín počas dňa a aktívne ponúkať pitný 

režim, ktorý musí byť stále k dispozícii. 

Vhodným nápojom je predovšetkým pitná 

voda, bylinné a ovocné čaje. Podľa zdravotného stavu môžeme pitný režim doplniť aj 

ovocnými a zeleninovými šťavami. U seniorov je potrebné dávať pozor na príjem 

minerálnych vôd s obsahom sodíka, ktorý môže mať vplyv na krvný tlak.  Dehydratácia 

predstavuje u starších ľudí závažný zdravotný problém, preto ju netreba u tejto vekovej 

skupiny podceňovať.  

Počas leta je pitný režim nevyhnutnosťou. Či už sa nachádzate doma, 

na pracovisku alebo na dovolenke dbajte na dostatočný príjem vhodných 

tekutín v dostatočnom množstve počas celého dňa. 

Vypracovalo oddelenie: Podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

 

 

 

 


