
Prehriatie vznikne ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie 

podmienky alebo pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. Ak dôjde k zlyhaniu 

automatického udržiavania telesnej teploty prichádza k vzniku tepelného úpalu. 

Nástrahy horúceho počasia 

 

 

 

 

 

 

 

Počas horúcich dní je nevyhnutné chovať sa tak, aby sme sa vyhli zdravotným 

komplikáciám, ktoré môžu byť spôsobené nadmerným teplom.  

Osoby, ktoré sú veľmi náchylné na teplé počasie sú predovšetkým deti a straší ľudia. 

Tieto skupiny obyvateľstva často nemajú dostatočný pitný režim a citlivejšie vnímajú letné 

horúčavy. Preto im treba venovať osobitnú pozornosť.  

 

Počas leta, je potrebné myslieť na pitný režim, vyhýbať sa priamemu slnečnému 

žiareniu a ochladzovať organizmus. Pri využití klimatizácie dbať na jej správne 

nadstavenie, aby teplota v miestnosti alebo v aute nebola extrémne znížená. Miestnosti 

zabezpečte tak, aby ste zabránili prenikaniu slnečných lúčov a nezabúdajte na vetranie. 

 

Medzi hlavné príznaky prehriatia organizmu môžeme zaradiť: malátnosť, ospalosť, 

nauzeu (vracanie), bolesti hlavy, teplotu, slabosť, bolesť svalov a kŕče, podráždenosť, búšenie 

srdca. 

Pitný režim 
  

V horúcom letnom počasí sa 

odporúča zvýšiť príjem tekutín. Vhodné sú 

predovšetkým voda a minerálne vody. 

Taktiež zelené, ovocné čaje a riedené 

ovocné šťavy.   

Káva, čierny čaj, sladené nápoje a alkohol sa v horúcom letnom období 

neodporúčajú. Navodzujú väčší pocit smädu, čo môže byť pre náš organizmus v takomto 

počasí riziko. 



Pitný režim na pracovisku 
  Zamestnávateľ na svoje náklady 

zabezpečuje pitnú vodu na mieste výkonu 

práce. Vnútorným predpisom môže byť 

zdroj pitnej vody umiestnený aj na inom 

mieste, nesmie však dôjsť k ohrozeniu 

dostupnosti zamestnancov k pitnej vode. 

V prípade prekračovania prípustných 

teplôt na pracovisku a v prípade 

vonkajších prác počas mimoriadne 

teplých dní je zamestnávateľ povinný pre 

všetky triedy prác okrem triedy 1a 

poskytovať na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktoré majú dopĺňať minerálne látky stratené 

potením a dýchaním. 

 

Vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu 
 Pobyt na priamom slnku sa neodporúča od 11:00 – 15:00 hodiny. Slnečné žiarenie je 

v tomto období veľmi intenzívne. Ak sa nachádzate vonku vždy dbajte na pokrývku hlavy. 

Preferujte oblečenie voľnejšieho strihu z prírodného materiálu v bledých farbách.  

 

 

 

 

V letných horúčavách je potrebné myslieť na to, že naše 

telo je vystavené veľkej záťaži. Preto dbajte na dôsledný 

zvýšený pitný režim a vyhýbajte sa priamemu slnečnému 

žiareniu. 

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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Prvá pomoc pri prehriatí organizmu 

Preniesť postihnutého do chladnejšieho prostredia. 

Začať ochladzovať organizmus. 

Podať postihnutému po dúškoch vodu. 

Ak sa ťažkosti nezmiernia privolať lekára. 

Ak sa vyskytne zmätenosť alebo bezvedomie ihneď privolať záchrannú službu. 


