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Najúčinnejšie rady v horúčave: Žiadne rezne ani ľadové drinky! 

 

Horúčavy nám dávajú poriadne zabrať! No napriek tomu mnohí stále nedodržiavajú zásady, 
ktoré nám pekelné teplo pomáhajú prežiť. 

Chodíte cez obed chytať bronz, alebo pijete len vtedy, keď ste už smädní? Pozor treba dávať 
aj na teplotné rozdiely pri prechode z exteriéru do vnútorných priestorov a naopak. ,,Zvlášť 
to platí pre starších ľudí, deti, tehotné ženy a ľudí zaťažených kardiovaskulárnymi 
ochoreniami,“ upozorňuje Daniel Pella z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
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1. Nepražte sa na slnku 

- okolo poludnia vôbec nie je vhodné vychádzať na priame slnko, ani vykonávať fyzicky 
namáhavú prácu. Aj čo sa týka opaľovania, odložte ho na čas mimo najväčších páľav - teda 
buď predpoludním do 11. hodiny, alebo popoludní po 15. hodine. Ak ste cez deň na 
kúpalisku či pri jazere, zdržujte sa v tomto čase radšej na tienistom mieste. Pozor, aj 
zamračená obloha je nebezpečná - prepustí 40 - 60 % slnečných lúčov. 



Tip: Ak sa cez víkend objaví na oblohe nejaký ten mráčik, nedajte sa oklamať - spáliť sa 
môžete aj tak. Pri opaľovaní nezabudnite na kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom. 

2. Zabudnite na ľad 

- ľadové nápoje nielenže spôsobujú bolesti hrdla, ale navyše telo musí takýto nápoj najprv 
zahriať - to spraví tak, že bude organizmus zahrievať a vy sa začnete nadmerne potiť. 
Vhodnejšie sú vlažné tekutiny, prijímané pravidelne v menších dávkach. Pozor aj na 
,,bublinky“, ktoré viac dráždia sliznice, dôsledkom čoho môže byť zápal hrdla či žalúdka. 

Tip: Vypite najmenej 3 litre tekutín denne - minerálnu či stolovú vodu, ovocné šťavy a džúsy. 
Vhodný je aj bylinkový či v primeranej miere zelený čaj. 

3. Nepite až keď ste smädní 

- hlavne seniori sú ohrození dehydratáciou. Ani pri vysokých teplotách sa im nežiada jesť ani 
piť, alebo sa nechcú zámerne napiť, lebo sa obávajú stúpnutia krvného tlaku či úniku moču. 
Navyše často užívajú močopudné lieky, čo situáciu ešte zhoršuje, lebo starší ľudia sa už aj bez 
toho rýchlejšie dehydrujú, keďže ich organizmus udržiava vodu ťažšie a rýchlejšie sa prehreje 
či podchladí. 

Tip: Ak smäd už cítite, je to varovný signál organizmu, že telo má deficit vody! 

4. Nejedzte ťažké jedlá 

- nevhodné sú hlavne jedlá s obsahom tukov a koncentrovaných cukrov, vyprážané a mastné 
jedlá, napríklad rezne. Zaťažujú náš organizmus, ktorý potrebuje v letných mesiacoch ľahšie a 
ľahko stráviteľné jedlá. Zloženie stravy by malo byť vyvážené - nesmú chýbať celozrnné 
výrobky, ryby, hydina či nízkotučné mliečne výrobky. 

Tip: Doprajte si viac zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody - napr. uhorky, paradajky, 
melóny či broskyne. 

5. vyhnite sa alkoholu 

- alkohol je močopudný, vedie k strate tekutín v organizme a spôsobuje rozširovanie ciev, 
čím sa znižuje krvný tlak, krv sa zahusťuje a slabšie sa okysličuje mozog. Alkohol zároveň 
zrýchľuje metabolizmus a produkciu tepla v organizme a tiež znižuje prah citlivosti človeka na 
smäd, preto je lepšie v teplých dňoch po alkoholických nápojoch vôbec nesiahať. 

Tip: Ak už neodoláte posedeniu pri pohári piva, preferujte radšej pivo so žiadnym, resp. s 
nízkym obsahom alkoholu! 

 

http://www.cas.sk/clanok/256509/najuci...orucave-ziadne-rezne-ani-ladove-drinky 


