
zá!a" bez problémov zvlád- 
ne. Celozrnn# chlieb a$stru-
koviny v$nátierke patria 
medzi pomalé sacharidy 
a$dve takéto jedlá po%as 
d&a nám spo'ahlivo udr"ia 
stabilnú hladinu cukru pri 
námahe. Zelenina k$chlebu 
dop(&a vitamíny, ktoré tie" 
pri fyzickom v#kone potre-
bujeme. Medzi jedlami 
si energiu mô"eme dobi! 
orechmi, ovocím alebo 
horkou %okoládou. Na záver 
d&a si doprajeme vegán-
sku proteínovú ty%inku 
s$orechmi %i so semienkami 
na )al*ie doplnenie ch#bajú-
ceho vápnika a$tie" s prime-
ranou dávkou bielkovín pre 
unavené svaly.

Toto platí pre dospel!ch 
alebo aj pre deti?
Predpokladajme, "e na celo-
dennú vysokohorskú túru 
nepôjdu deti mlad*ie ako 
*kolopovinné, tak"e tam 
u" je stravovanie úplne 
rovnaké ako u dospel#ch. 

Základom pre"itia v lete 
je dostatok tekutín. 
Platí to aj na horách?
Vysokohorská turis-

tika ur%ite patrí medzi 
náro%nej*ie *porty, preto 
treba po%íta! s$v#raznej*ou  
stratou tekutín. Mô"u to by! 
aj tri-*tyri litre, hoci straty 
tekutín sú individuálne  
a závisia od druhu a d("ky 
vykonávanej fyzickej akti-
vity. Mám v"dy rados!, ke) 
vidím vzdelan#ch turistov, 
ktorí majú po oboch bokoch 
ruksaku jeden a$pol %i rovno 
dvojlitrové f'a*e. Na celo-
dennú túru sú dva litre teku-
tín absolútne minimum, 
ideálne vysta%íte so *tyrmi 
litrami.

Bavíme sa o #istej vode?
Straty tekutín znamenajú 
aj straty minerálov, najmä 
vápnika. Ak napríklad 
na osemhodinovej vyso-
kohorskej túre stratíme 
+,, miligramov vápnika, 
nesta%í prija! toto mno"stvo 

minerálu. K$be"nému den- 
nému nároku tela, %o je 
asi -,, – . ,,, miligra-
mov, treba pripo%íta! mini-
málne dvojnásobok stra-
teného mno"stva vápnika, 
teda )al*ích -,, miligra-
mov. Úrove& vstrebávania 
vápnika sa toti" pohybuje 
od /, do 0, percent. Preto je 
dobré, aby sú%as!ou turis-
tického balí%ka boli nielen 
potraviny bohaté na vápnik, 
ale aj minerálna voda, ktorá 
ho doplní bez toho, aby za!a-
"ila trávenie.

$iadny turista si nechce za%a- 
"i% trávenie ani ruksak 
zbyto#n!m mno"stvom jedla. 
Pa&téta #i keksíky mo"no 
pote&ia psychiku, ale #o naozaj 
potrebuje organizmus na túre?
Ak chceme zhrnú! potraviny 
s$vysok#m obsahom "ivín, 
musíme vzia! do úvahy aj 
také, ktor#ch trávenie je 
trochu náro%nej*ie, naprí-
klad orechy. Organizmus 
vä%*iny 'udí v*ak takúto 
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Kto nevylezie tento rok 
na Rysy !i na Krivá", 
akoby na Slovensku ani 
nedovolenkoval. Ale 
s pa#tétou, keksíkmi  
a d$úsom v ruksaku 
to rad#ej neskú#ajte. 
Va#e telo má v horách 
úplne iné chute.

Dva litre 
nesta#ia 

Na!a 
odborní"ka
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spozornie! a po túre rad"ej 
zamieri! k lekárovi?
Lep!ie je zamieri" k#nemu 
pred túrou – ideálne raz 
za rok a$ za dva v#rámci 
preventívnej prehliadky. 
Práve tá neraz odhalí 
vysok% tlak &i cukrovku, 
ktoré inak nemajú !peci'c- 
ké príznaky. Boles" hlavy, 
závraty, únava, bú!enie 
srdca, d%chavi&nos", krvá-
canie z#nosa, smäd, &asté 
mo&enie &i problémy so 
zrakom s nimi mô$u, ale aj 
nemusia súvisie". 

No nielen de!om sa ob#as 
nechce pi!. Nájdu sa aj dospe- 
lí, ktorí rad"ej tekutiny 
neprijímajú, aby ich nemuseli 
na túre vylu#ova!. Neexistuje 
finta, ako aj ve$a pi!, aj sa málo 
poti!, aj málo beha! na malú?
Bohu$ia(, $iadna 'nta ne- 
existuje, &ím viac &lovek 
pije, t%m viac mo&í. No vie 
sa aj to, $e riziko nadmer-
ného potenia po&as fyzickej 
námahy sa zvy!uje pri nára-
zovom pití tekutín. Preto je 
ideálne popíja" napríklad 
raz za hodinu stabilné  
mno$stvo tekutín, asi dve a$ 
tri deci. V#ka$dom prípade 
pri fyzickej aktivite sú straty 
tekutín pomerne ve(ké, 
tak$e &asto ledva sta&íme 
nahrádza" straty a#mo&enie 
sa nedostavuje tak &asto, 
ako keby sme sedeli doma. 
Navy!e, v#horách nie je prob-
lém nájs" vhodné miesto na 
tento ú&el, tak$e obmedzo-
va" príjem tekutín sa v#nija-
kom prípade neoplatí.

%o #lovek na túre 
riskuje, ak málo pije?
Pri nedostato&nom príjme 
tekutín sa v%razne zvy!uje 
riziko kolapsu a#následne 
aj úrazu. U#pacientov, ktorí 
sa lie&ia na srdcovo-cievne 
ochorenia, sa zvy!uje riziko 
komplikácií. Problém 
v!ak vidím najmä v tom, 
$e mnohí (udia sa nelie-
&ia, prípadne ani nevedia 
o#tom, $e majú vysok% tlak, 
nebezpe&né hladiny cukru 
&i tukov v krvi. A#telo im 
potom mô$e „vypoveda"“ 
práve pri vysokej zá"a$i na 
vysokohorskej túre.

Skolabova! z tepla a dehydra- 
tácie mô&e aj inak zdrav' 
#lovek. No pri ak'ch 
príznakoch treba naozaj 

)o sa t%ka pitného re$imu, 
skúsme de"om nepovoli" 
sladené nápoje. Dostatok 
energie mô$u na&erpa"  
z celozrnného chleba &i  
z müsli ty&inky, ktoré svo- 
jimi pomal%mi sacharidmi 
nespôsobia v%kyvy hladiny 
cukru v#krvi tak, ako to 
robia sladené nápoje.

%o sa t'ka mno&stva 
tekutín a ich zlo&enia, je 
u& "kolopovinné die!a 
mal' dospel'?
De"om treba tekutiny &asto 
ponúka". Ak s#ich príjmom 
b%va u die"a"a problém aj 
za be$n%ch okolností, dá sa 
pitn% re$im na túre posilni" 
ovocím s#vysok%m podie-
lom vody – ako je hrozno &i 
kúsky melóna vo vhodnej 
dóze, ktorá udr$í ovocie &o 
najviac &erstvé. )o sa t%ka 
v%beru a mno$stva tekutín, 
u detí mô$e &as" pitného 
re$imu tvori" hor&íková  
a &as" vápniková minerálna 
voda.

Nemô&u sa deti minerálmi 
predávkova!? Neza!a&í im 
to zbyto#ne organizmus?
Toho sa naozaj nemusíme 
obáva". Pri fyzickej aktivite 
sú ve(ké straty minerálov  
a keby aj die"a v minerálnej  
vode spolu vypilo * +++ mg  
vápnika, ni& zlé sa mu 
nestane. Samozrejme, treba 
sa sústredi" na vápnikové 
a hor&íkové minerálky, nie 
na sodíkové. Straty sodíka 
sa dajú dostato&ne doplni" 
aj prostredníctvom jedla. 
Celkov% príjem tekutín  
u detí by sa mal pohybova" 
okolo ,+ mililitrov na kilo-
gram hmotnosti denne. (Ak 
!es"ro&né die"a vá$i -. kíl, 
denne by malo vypi" *,. litra 
tekutín, pozn. red.) 

TURISTIKA SA 
OPLATÍ
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Riziko nadmer ného potenia  
sa zvy!uje pri nára zovom pití. 

ú0�+&�/"�5Ʈ36�
7)0%/&+Ƥ*&�",0�
ţ*45ŕ�70%"I


