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Vsaka celica našega telesa vsebuje vodo in 
prav tako se voda nahaja okoli vsake celice. 
Sestava tekočin v celicah in njihovi okolici se 
v določenem obsegu stalno spreminja. Menja 
in nadomešča se s tekočinami, ki jih zauži-
jemo kot pijačo ali kot sestavino trdih živil. 
Vendar pa ima naše telo učinkovite meha-
nizme, ki ne dovoljujejo prevelikih odstopanj 
in skrbijo za stalno skupno količino vode; živ-
čevje, hormoni, vitamini in minerali so vklju-
čeni v natančno vzdrževanje ravnotežja med 
zaužito in izločeno vodo. Center za uravna-
vanje vode je v osrednjem živčevju. Količino 
vode v organizmu uravnava delovanje žlez 
lojnic in znojnic ter dihal in ledvic.

Voda sodeluje v vseh življenjsko pomemb-
nih procesih. Po telesu kroži s krvjo, tkivno 
tekočino in limfo in je transportno sredstvo 
za hranilne snovi in presnovne produkte. V 

Pitje je ena najpomembnejših fizioloških 
dejavnosti v našen vsakdanu, ki nas ohra-
nja pri življenju. Zlasti v vročih poletnih 
mesecih moramo pitju posvetiti posebno 
pozornost.

Kaj najraje pijem oziroma katera je moja 
pijača izbora? S čim si postrežem, ko začu-
tim žejo ali kaj imam ves čas dneva na 
dosegu roke? Če je odgovor voda, potem 
si lahko čestitam. Posegam po pijači, ki jo 
moje telo najbolj potrebuje. Voda je namreč 
eno najpomembnejših »hranil« našega 
življenja. Naše odraslo telo vsebuje pribli-
žno 60 odstotkov vode. Natančna količina 
vode v telesu je odvisna od sestave posa-
meznikovega telesa, saj voda predstavlja 
približno tri četrtine teže mišic in eno četr-
tino teže maščobnega tkiva. 

HIDRACIJA – prepojenost telesa z vodo

Ali pijemo dovolj?
njej so raztopljene številne pomembne snovi, 
kot so minerali, vitamini, aminokisline in glu-
koza, tvorijo raztopine in v taki obliki omo-
gočajo presnovne reakcije. Voda sodeluje pri 
uravnavanju telesne temperature.  

Vodo vnašamo v telo z raznovrstno pijačo 
in hrano. Približno 80 odstotkov vode popi-
jemo v obliki vode in drugih pijač, 20 odstot-
kov vode pa pojemo s trdo hrano. Vodo izlo-
čamo večinoma preko ledvic v obliki urina, 
preko pljuč z izdihanim zrakom, preko kože 
z znojem in z blatom. 

Zakaj posežemo po kozarcu vode? 
Verjetno smo žejni. V ustih dobimo občutek 
suhosti in center v možganih (hipotalamus), 
ki med drugim uravnava ravnotežje telesnih 
tekočin, sproži vrsto procesov, katerih končni 
rezultat je pitje. Vendar moram opozoriti, da 
če pijemo le takrat, ko smo žejni, ne pijemo 
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dovolj. Ko začutimo žejo, smo namreč že dehi-
drirani. Na to moramo biti zelo pozorni pri 
manjših otrocih, pri starejših, ki izgubijo obču-
tek za žejo, in pri fizično bolj aktivnih, kot so 
na primer športniki. Dehidracija – pomanj-
kanje zadostne količine vode v telesu – je 
lahko posledica premajhnega zaužitja vode 
ali pa se razvije zaradi prevelikega izgublja-
nja tekočine (bruhanje, driska, povišana tele-
sna temperatura, krvavitve, pa tudi povečano 
znojenje pri povečani fizični aktivnosti, ...).

Kakšni so znaki dehidracije? 
Postanemo utrujeni in slabotni, izgubimo 
tek, ne moremo se pravilno osredotočiti, 
koža lahko postane rdeča, težko prenašamo 
vročino, loteva se nas glavobol, urin je 
temnejše barve, morda začnemo suho 
kašljati. Natančnejši razvoj dehidracije je opi-
san v tabeli. Z izgubo vode iz telesa se nam 
zmanjšuje telesna teža. Že majhne spre-
membe teže zaradi izgube vode lahko pov-
zročijo hude težave.

Obstaja tudi tako imenovana zastrupitev z 
vodo. To je sicer precej redek pojav, ki nastane 
zaradi preobilnega pitja vode ali nepravil-
nega delovanja ledvic. Znaki kot so zmede-
nost in slabost, se lahko stopnjujejo v krče in 
smrt, zato neomejeno pitje vode ni dobro.

Kako lahko ugotovimo, 
ali pijemo dovolj? 
Najpreprostejši pokazatelj dobre hidracije je 
barva urina. Če je urin svetlo rumene barve, 
pomeni, da pijemo dovolj. In obratno – 
temnejša barva nakazuje na premajhno koli-
čino zaužitih tekočin. Seveda to velja, če so 
naše ledvice zdrave. 

Kako izgubljamo oziroma 
izločamo vodo iz organizma? 
Približno pol litra urina dnevno izloči naše 
telo preko ledvic in s tem odstrani odpadne 
produkte, ki so nastali v presnovi. Če popi-
jemo večje količine tekočine, bodo zdrave 
ledvice prilagodile izločanje. Urin bo pri tem 
razredčen. Tekočino pa izločamo tudi preko 
pljuč z izdihanim zrakom, preko kože z zno-
jenjem in nekaj malega z blatom. Količina 
znoja je zelo različna, večinoma je odvisna 
od temperature in vlažnosti okolja, v katerem 
se človek nahaja, ter od fizične aktivnosti 
posameznika. 

Priporočila za pitje tekočin 
Koliko naj popijemo, da zadostimo potrebam 
organizma, je odvisno od vrste dejavnikov: 
hrane, ki jo uživamo, fizične aktivnosti, zdra-
vstvenega stanja, temperature in vlažnosti 
okolja ter nadmorske višine. Približno dva litra 

Tabela: Odstotek vode v posameznih živilih 

Živilo
Delež vode v živilu v odstotkih 

(%)

paradižnik 95 

zelje, brokoli 92 

krompir, korenje 90 

agrumi 87 

jabolka, češnje 85 

jajčni beljak/rumenjak 88/51 

pusto meso 60 

beli kruh 35 

salama 30 

marmelada 28 

med 20 

suho sadje 18 

maslo, margarina 16 

testenine 12 

mleko v prahu 4 

pivo 90 

sadni sok 87 

mleko 87 

Živila vsebujejo različne količine vode. Vse, kar zaužijemo, doprinese h količini, ki jo naše 
telo potrebuje za učinkovito delovanje.
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 Tabela: Potrebe po tekočini glede na leta in spol*

Populacija Količina tekočine (l/dan) 

Otroci 1–3 leta 1,0 

Otroci 4–8 let 1,4 

Otroci 9–13 let:

fantje

dekleta

1,9

1,7

Odraščajoči 14–18 let:

fantje

dekleta

2,6

1,8

Odrasli:

moški

ženske

3,0

2,2

Tabela: Znaki dehidracije 

Izguba telesne teže 

v odstotkih (%)
Znaki

1–2
žeja, utrujenost, slabotnost, izguba teka, nezmo-

žnost osredotočenja

3–4
zmanjšana telesna zmogljivost, suha usta, zmanj-

šano izločanje urina, rdeča koža, apatičnost

5–6
glavobol, razdraženost, nespečnost, okvarjena 

regulacija telesne temperature, pospešeno dihanje

7–10
omotičnost, mišični krči, izguba ravnotežja, delirij, 

kolaps

tekočine za zdrave ženske in do skoraj tri litre 
tekočine za zdrave moške na dan je splošno 
priporočilo. Potrebe nosečnic (2,3 l) in doje-
čih mater (3 l) so večje.  

Posebno pozornost moramo nameniti 
otrokom. Glede na težo vsebuje njihovo telo 
več vode kot telo odraslega. Zato ne poza-
bimo na spodbujanje pitja vode, kadar se 
igrajo ali telovadijo na vročini. Velikokrat se 
namreč igrajo tako zavzeto, da pri tem poza-
bijo na marsikaj, med drugim tudi na žejo. 
Znaki kot so suha usta, žeja, jok brez solz, zah-
tevajo takojšnje ukrepanje.

Nasveti za otroke in mladostnike:
• otrokom redno ponujajmo vodo;
• razložimo jim, zakaj njihovo telo potrebuje 

vodo za delo in igranje;
• starejši otroci naj imajo vedno steklenico 

vode pri sebi;
• spodbujajmo pitje vode in nesladkanih 

pijač;
• dojenčkom ne ponujajmo sladkih pijač;
• zagotovimo vedno in povsod dostop do 

vode.

Športniki so naslednja skupina, pri katerih je 
treba paziti na zadosten vnos tekočin. Ne 
glede na to, ali spadamo med vrhunske špor-
tnike ali rekreativce, za vse velja, da dehidra-

cija zmanjša športno zmogljivost. Če ne bomo 
pili dovolj, bomo postali hitreje utrujeni, bili 
premalo osredotočeni in verjetno bomo 
zaključili aktivnost prej, kot bi si želeli ali pa 
v slabšem stanju. Potreba po tekočini pred, 
med in po športni aktivnosti je zelo različna. 
Odvisna je od intenzivnosti ter vrste aktivno-
sti, značilnosti posameznika ter okolja, v kate-
rem vadba poteka. Pri vsakem fizičnem 
naporu se namreč naše telo segreva in 
odvečno toploto oddaja z znojenjem. Da se 
telo lahko ohlaja, je nujna optimalna preskrba 
z vodo. Pri tem moramo vedeti, da se lahko 
naše telo do neke mere prilagodi vadbi na 
višjih temperaturah – se toplotno aklimati-
zira. Izboljša se učinkovitost delovanje obto-
čil, kar pomeni izboljšanje pretoka skozi kožo, 
zaradi česar se telo lažje ohlaja. To pomeni, 

»Pozorni morajo biti tudi tisti, ki med aktivnostjo 

opazijo na koži ali majici bele lise, kar navadno 

nakazuje, da je njihov znoj precej slan.«

adno ar navase, kar n

ej slan.«

da so aktivni športniki v teh vročih poletnih 
mesecih lahko dobro pripravljeni na aktivno-
sti pri visokih zunanjih temperaturah, kar pa 
ne velja za občasne rekreativce!

Kaj naj športnik pije? 
Obstajajo splošna priporočila, ki pa jih je 
treba prilagoditi posameznikovim potrebam. 
Športnik mora nadomestiti tekočino, ki jo je 
med vadbo izgubil. Z znojenjem lahko izgu-
bimo tudi 1–2 litra tekočine na uro vadbe. 
Količina znoja – koliko se posameznik poti in 
kakšna je sestava njegovega znoja – določa 
količino in sestavo pijače, s katero mora špor-
tnik nadomestiti tisto, kar je med vadbo izgu-
bil. Pri aktivnostih, ki trajajo manj kot 60 
minut, navadno zadošča voda. Pri dalj časa 
trajajočih vadbah pa je treba nadomestiti tudi 
elektrolite, ki se izločajo z znojem in med kate-
rimi je najpomembnejši natrij. Pozorni morajo 
biti tudi tisti, ki med aktivnostjo opazijo na 
koži ali majici bele lise, kar navadno nakazuje, 
da je njihov znoj precej slan. Zato je zelo pri-
poročljivo, da pijejo tekočine, ki vsebujejo 
natrij (npr. športne pijače) ali med vadbo jedo 
hrano, ki vsebuje več soli (npr. krekerji), in 
pijejo vodo. 

Priporočila za pitje
med telesno aktivnostjo
• Vadbo začnite vedno dobro hidrirani. V 

dveh urah pred vadbe popijte 200–300 ml.
• Pijte pred, med in po vadbi. Na vsakih 15 

minut vadbe popijte približno 200 ml. 
• Čim prej po vadbi nadomestite izgubo teko-

čin. Vsak izgubljen kilogram telesne teže 
med vadbo zahteva vnos 1,5 l tekočine.

• Ne zanašajte se na občutek žeje. Ko začu-
tite žejo, ste namreč že dehidrirani. Pijte 
preko celega dne, pri vsakem obroku.

• Imejte pijačo primerno ohlajeno in vedno 
pri roki.

Zaključek 
V teh vročih poletnih mesecih moramo biti 
še bolj pozorni na zadostno pitje tekočin. 
Otroci, starostniki in športniki so dehidraciji 
lahko zelo izpostavljeni. Osnovne potrebe 
odraslega so približno 2–3 litre tekočine na 
dan. Če se ukvarjamo s telesno aktivnostjo, 
je treba nadomestiti izgubljeno z znojem, kar 
pomeni, da je priporočljivo piti več kot so 
osnovne potrebe. Ne čakajmo, da postanemo 
žejni. Imejmo kozarec vode vedno pri roki.

*vir: IOM, 2004


