
UVEREJNENÉ: 8.8.2013  

Denník NOVÝ ČAS 

Praktický manuál: Ako prežiť pekelných 40 st.C! 

 

BRATISLAVA - Vysoké teploty nemajú konca a dnes sa budú dokonca šplhať až k 40 °C! 
Obrovské horúčavy zaťažujú celý organizmus, zvlášť ohrozujú srdciarov. Nový Čas vám spolu 
s odborníkmi ponúka manuál s radami, ako v zdraví tieto dni prežiť. Prioritou ako vždy ostáva 
aj pitný režim! Na 1 kg váhy by ste mali vypiť 50 ml tekutín. 

KARDIACI: HROZÍ ZLYHANIE SRDCA!  

Problémy môžu mať ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Ich problémy sa zvýraznia 
najmä pri dehydratácii. ,,Zahusťovaním krvi sa najmä u ľudí s náchylnosťou na tvorbu 
trombov zvyšuje možnosť vzniku zrazeniny, čo môže mať za následok zlyhanie srdca. 
Infarkt hrozí aj ľuďom, ktorí majú zúžené cievy zásobujúce srdcový sval,“ varuje Mária 
Frankovičová z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

 

RÁNO 6.00 - 11.00 HOD. 

pitný režim: hneď po zobudení vypite pohár vlažnej vody 

vetranie: vzduch je skoro ráno ešte neprehriaty, pootvárajte preto okná, urobte prievan, byt 
sa ochladí, po hodine pozaťahujte na všetkých oknách žalúzie a závesy  

vlažné nápoje hasia smäd najlepšie; najideálnejšou tekutinou na uhasenie smädu je pitná 
voda, nesýtená voda s citrónom a bylinkami, vhodné sú aj bylinkové čaje (vyhnite sa 
čiernemu čaju, ktorý odvodňuje) 

činnosť: práve v túto časť dňa toho musíte stihnúť pomerne veľa, kým ešte nie je príliš 
horúco; nezabudnite výdatne poliať kvety alebo záhradu, „vyvenčiť“ psa, urobiť si nákup 

oblečenie: oblečte sa do práce do vecí z ľahkých a vzdušných látok, vyrobených z prírodných 
materiálov (najlepšie ľan alebo bavlna) OBED 11.00 - 15.00 HOD. 

strava: voľte zeleninové jedlá; vhodné sú studené polievky; pripravte si napríklad tradičné 
španielske gaspačo: Postup: Nakrájame 600 g rajčín, 1 uhorku a strúčik cesnaku, potom zmes 
rozmixujeme spolu s 100 ml červeného suchého vína, 4 olivami, s čiernym korením, olivovým 
olejom, so soľou a štipkou cukru. Dáme zachladiť a podávame posypané vňaťou - vyhnite sa 
sladkým a príliš studeným nápojom - zvyšujú smäd 

činnosť: po jedle si chvíľku odpočiňte, aby telo mohlo v pokoji tráviť, 

osvieženie: pozor na veľké teplotné rozdiely, medzi vonkajškom a vnútornou teplotou by 
nemal byť väčší ako 5 - 7 °C 

pohyb vonku: ak je nutný, hľadajte tienisté chodníky a miesta 



POPOLUDNIE 15.00 - 18.00 HOD. 

strava: osviežte sa vodovým melónom, broskyňami či marhuľami - príjem zeleninových a 
ovocných štiav by mal byť maximum 200 ml denne - najlepšie riediť vodou 

plávanie: telo sa najlepšie ochladí plávaním vo sviežej vode; nezabudnite sa predtým ovlažiť, 
aby si organizmus privykol na zmenu teploty; opaľovací krém s ochranným faktorom 
vhodným pre váš fototyp pokožky by mal byť samozrejmosťou 

osvieženie: stavte na domácu zmrzlinu, ovocná je najmenej kalorická a vhodná aj pre deti 
Postup: Rozmixujte marhuľový či jahodový kompót tyčovým mixérom, zmes nalejte do 
formičiek a nechajte v noci v mrazáku. Táto ovocná zmrzlina vás skvele osvieži a navyše je 
bez umelých farbív a éčok. 

VEČER 18.00 - 22.00 HOD. 

strava: doprajte si napríklad zeleninový šalát s tuniakom a s celozrnnou bagetkou, 
alternatívou je aj zelenina s prírodným syrom/jogurtom 

bez promile: alkohol vedie k strate tekutín v tele, v horúčavách sa neodporúča; ak už 
zhrešíte, doplňte si tekutiny! ,,Obzvlášť pri požití destilátov je dôležité dbať na súčasný 
príjem dostatočného množstva minerálnej či stolovej vody,“ uviedol Daniel Pella, prodekan 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

činnosť: opäť polejte kvety a záhradu a choďte na prechádzku so svojím miláčikom, 
odpočiňte si, najlepšie s knihou v ruke 

osvieženie: pred spaním si doprajte vlažnú sprchu, ktorá vás príjemne ochladí 

NOC 22.00 - 6.00 HOD. 

cirkulácia vzduchu: pred spaním sa postarajte o správnu cirkuláciu vzduchu, buď otvorením 
okien, alebo ventilátorom 

pyžamo: uľahčiť spánok môže pyžamo z prírodného materiálu, ktorý odvádza prebytočnú 
vlhkosť z pokožky; satén zas môže príjemne schladiť 

studená maska: pred spaním si na tvár priložte studenú masku, ktorá osvieži a zaberá proti 
opuchom očí; gélovú masku z drogérie necháte predtým cez deň v chladničke 


