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PREHRANA PRI TEKU  

Kaj jesti in piti, ko tečemo  
na dolge proge?

Katerim prehranskim 
dopolnilom lahko zaupamo?
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Povzetek
Tek na dolge proge postaja vse popularnejši in športniki različnih nivojev skušajo s pomočjo različnih vadb in 
prehranskih strategij optimizirati telesno pripravljenost in s tem športne dosežke. Prispevek zajema prehranske 
pristope in najpogostejše težave pri tekih na razdaljah med 10 in 42 kilometrov, ki trajajo več kot 30 minut. Ključna 
dejavnika, ki vplivata na pojav utrujenosti, sta izčrpane glikogenske zaloge in dehidracija. Tekači bi morali imeti 
individualne prehranske načrte, s pomočjo katerih bi si zagotovili pokritje energijskih in hranilnih potreb glede na 
intenzivnost in trajanje športne dejavnosti. Priporočljiva je vsakodnevna prehrana z visokim deležem ogljikovih 
hidratov, v dnevih pred tekmo (v kolikor traja več kot 90 minut) pa polnjenje glikogenskih zalog. Pitje tekočine mora 
ustrezati izgubam tekočin zaradi znojenja, ki ne smejo presegati izgub telesne mase za več kot 2 do 3 odstotke. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti preprečevanju gastrointestinalnih motenj, hiponatriemije, pomanjkanja 
železa in prenizke telesne mase. Priporočljivo je izobraževanje na področju primerne prehrane tako za športnike 
kakor tudi za trenerje.

Ključne besede: tek, ogljikovi hidrati, hidracija, pomanjkanje železa, nizka telesna masa.

Abstract
Long distance running is increasing in popularity. Athletes at all levels are looking for ways to optimize performance 
by adopting diferent training and nutritional strategies. This review covers nutritional demands and issues of 
endurance events between 10 and 42 km; lasting 30 minutes or more. The most likely contributors to fatigue are 
carbohydrate depletion and dehydration. A runner should have an individualized nutritional plan which should 
cover his demands according to the duration and intensity of the activity. High levels of glycogen concentrations 
can be achieved by basic every day high carbohydrate (CHO) diet and by a glycogen super compensation protocol 
in the days leading up to events lasting  more than 90 minutes. Runners should attempt to minimize dehydration 
and prevent body mass losses through sweating of more than 2 – 3 % body mass. Further nutritional issues include 
gastrointestinal problems, hyponatraemia, iron deiciency and low body mass, which should be prevented by 
education of athletes and coaches. 

Keywords: running, carbohydrates, hydration, iron deiciency, low body mass.

1. UvOd

Tek na dolge proge vključuje teke na razdaljah daljših od 
5.000 m: najpogostejši dogodki so teki na 10 km, 21 km 
(polmaraton) in 42 km (maraton), ki jih vrhunski tekači 
pretečejo v manj kot 30 minutah (10 km) do nekaj več kot 
v dveh urah (42 km). Rekreativni tekači, odvisno od njihove 
telesne pripravljenosti, za te razdalje potrebujejo veliko več 
časa (tudi do dvakrat in več). Kljub splošnemu prepričanju, 
da  so maščobe pri dolgoprogaših ključen energijski 
substrat, so to dejansko njihove glikogenske zaloge1.  

dejavniki, ki vplivajo na športne dosežke, se med dogodki 
razlikujejo  glede na trajanje dogodka, kakor tudi na 
vremenske razmere, v katerih dogodki potekajo. Na nekatere 
dejavnike, kot sta na primer hidracija  in glikogenske zaloge, 
lahko vplivamo z različnimi prehranskimi pristopi2, zato je 
prehrana dolgoprogašev pomemben del njihove priprave.

v prispevku so obravnavane tudi najpogostejše 
težave tekačev, ki so lahko povezane z  neprimernim 
prehranjevanjem, kot so na primer gastrointestinalne 
težave, hiponatriemija, pomanjkanje železa in prenizka 
telesna masa.

2. dNevNe POTRebe PO  
OgLjiKOviH HidRATiH iN beLjAKOviNAH

Med pripravljalnim obdobjem je aerobna vadba, ki se 
izvaja ob relativno nizki intenzivnosti (50 do 75% vO2 max), 
usmerjena k izboljšanju oksidativne kapacitete skeletnih 
mišic (povečanje mitohondrijske in kapilarne gostote). Kot 
vir energije se v veliki meri koristi predvsem maščoba. Za 
izvajanje aktivnosti višjih intenzivnosti pa so nujno potrebni 
ogljikovi hidrati1. 
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Ogljikovi hidrati (OH) so ključni vir energije za uspešno 
izvedbo vadbe in regeneracijo po naporu, zato je za tekače 
na dolge proge priporočljiva prehrana z visokim deležem 
OH, kar jim omogoča daljšo in intenzivnejšo vadbo ter 
optimalno adaptacijo1,3. Nezadosten vnos OH vodi do 
nezadostnih glikogenskih zalog, do hitrejšega nastopa 
utrujenosti in do slabše regeneracije in adaptacije po 
vadbi(3).

Koncept splošnih priporočil, ki so športnikom določala 
prehrano z visokim deležem OH (50 – 60% celotnega 
dnevnega energijskega vnosa), je zamenjalo priporočilo o 
zadostnem uživanju OH v gramih (g), ki se jih določi glede 
na  telesno maso (TM) posameznega športnika v kilogramih 
(kg) (g OH/kg TM). Pri oceni potreb po OH  je potrebno 
upoštevati vrsto, intenzivnost in čas trajanja športne 
dejavnosti3.

dnevne potrebe po OH(3):

•	 Nizka intenzivnost vadbe: 3 – 5 g/kg TM

•	 Srednja intenzivnost vadbe (npr. vadba 1 ura/dan): 5 – 
7 g/kg TM

•	 vzdržljivostna vadba (npr. vadba 1 do 3 ure/dan): 6 – 10 
g/kg TM

•	 Zelo intenzivna vadba (npr. vadba 4 do 5 ur/dan): 8 – 12 
g/kg TM

Raziskave o prehranskem vnosu OH med tekači na dolge 
proge (tako vrhunskimi kot rekreativnimi) kažejo, da moški 
v povprečju zaužijejo 7,7 g OH/kg TM, kar je v območju 
priporočljivega (6 do 10 g OH/kg TM na dan3). Pri ženskah 
pa je vnos OH nižji in sicer 6,1 g OH/kg TM. Ni sicer jasno, ali 
je ta razlika med spoloma zaradi dejansko nižjega vnosa ali 
je to posledica nepravilnega poročanja ali manjše količine 
vadbe4-8. Zanimivo je, da raziskave o prehranjevanju 
vrhunskih kenijskih tekačev prikazujejo njihov dnevni vnos 
OH več kot 10 g/kg TM, kar je več kot pri ostalih vrhunskih 
tekačih7.  

Obstajajo sicer tudi dokazi, da vadba pri nizkih glikogenskih 
zalogah pripomore k boljši adaptaciji, vendar do sedaj 
v literaturi ni dokazov o posledično izboljšanih športnih 
rezultatih9-10.

Priporočljiv dnevni vnos beljakovin je 1,5 do 1,7 g/kg TM11, 
ki jih športnik zaužije v obrokih preko dneva. višji vnosi 
do 2,5 g/kg TM so priporočljivi le v obdobjih intenzivnejše 
vadbe ali v obdobjih zmanjšanega energijskega vnosa12.  
Med vzdržljivostno vadbo prispevajo beljakovine med dva 
in pet odstotkov celotnih potreb po energiji, ta delež pa 
se lahko poveča do 10 odstotkov v obdobjih intenzivnejše 
ali dolgotrajnejše vadbe ali ko so glikogenske zaloge 
izčrpane11.

Čas uživanja beljakovin je pomemben. Za ohranjanje 
pozitivne dnevne beljakovinske sinteze je pomembno, 
da so beljakovinska živila prisotna v vseh glavnih obrokih 
(zajtrk, kosilo, večerja) in takoj po vadbi. Zaužitje zmerne 
količine visoko kakovostnih beljakovin, približno 20 g, takoj 
po vadbi pa še zviša sintezo beljakovin12-13.

3. POLNjeNje gLiKOgeNSKiH ZALOg

Polnjenje glikogenskih zalog poveča telesno zmogljivost 
pri dogodkih daljših od 90 minut14. vrhunski športnik lahko 
glikogenske zaloge zapolni, če 24 do 48 ur pred dogodkom 
zaužije 10 g OH/kg TM in sočasno zmanjša količino vadbe15. 
Potrebno je poudariti, da se ob tem poveča športnikova 
telesna masa (1 g glikogena veže 3 g vode), kar je lahko v 
določenih primerih nezaželeno16.

4. vNOS OH PRed šPORTNO dejAvNOSTjO

Že dolgo je znano, da OH, ki jih športnik zaužije pred in med 
vadbo, zakasnijo nastop utrujenosti in izboljšajo njegovo 
telesno vzdržljivost. Obrok pred vadbo poveča zaloge 
glikogena v mišicah in jetrih, kar omogoča ohranjanje 
optimalne ravni glukoze v krvi med vadbo in izboljša 
izvedbo vadbe3. 

Čeprav lahko uživanje enostavnih OH v uri pred vadbo 
povzroči hiperglikemijo, ki ji pogosto kmalu sledi reaktivna 
hipoglikemija, ta presnovna sprememba nima negativnih 
učinkov na uspešnost izvedbe vadbe17. Za zmanjšanje 
simptomov reaktivne hipoglikemije, lahko športnik zaužije 
OH tik pred vadbo ali med ogrevanjem, pomaga pa tudi, če 
zaužije OH z nizkim do srednjim glikemičnim indeksom16. 

5. TeKOČiNA PRed šPORTNO dejAvNOSTjO

Zadostna oskrba telesa s tekočinami, ki preprečuje 
dehidracijo in ohranja zadostno prepojenost z vodo, je 
nujna za normalno delovanje telesa tako v mirovanju kot 
še posebno pri telesni aktivnosti. Zmanjšanje telesne mase 
za odstotek do dva  zaradi izgube telesnih tekočin zmanjša 
telesno zmogljivost in poveča pregretje organizma, kar 
lahko v dehidriranem stanju hitro povzroči vročinsko 
izčrpavanje ali celo vročinski udar18.

Pomembno je, da tekač začne vadbo dobro hidriran. 
Priporočljivo je, da 4 ure pred vadbo zaužije npr. 5 – 7 ml/
kg TM tekočine, ki jo pije počasi. v kolikor je urin temnejše 
barve oziroma športnik sploh ne urinira, naj počasi popije 
še dodatno količino tekočine (npr. 3 – 5 ml/kg TM) v dveh 
urah pred vadbo18. v praksi to pomeni, da 3  –  4 ure pred 
vadbo športnik zaužije 300 – 600 ml tekočine in nato še 300 
– 450 ml v zadnjih 15 minutah pred začetkom vadbe19.

6. OH Med šPORTNO dejAvNOSTjO

Uživanje OH med športno dejavnostjo ima več pozitivnih 
učinkov kot so: povečanje športne zmogljivosti (posebno 
pri dalj časa trajajoči aktivnosti), zmanjšanje porabe 
glikogenskih rezerv, ohranjanje optimalne koncentracije 
glukoze v krvi, ohranjanje  visoke stopnje oksidacije OH ter 
zmanjšanje mentalne utrujenosti20-21. Če športnik zaužije 
OH že na začetku vadbe in jih nato uživa v enakomernih 
razmikih, se raven oksidacije OH zvišuje in navadno doseže 
plato po 60 – 90 minutah. 
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do nedavnega je prevladovalo mnenje, da je med vadbo 
zgornja meja oksidacije zaužitih OH 1 g/min (60 g/h) 
in da je neodvisna od tipa OH, ki jih športnik zaužije20. 
Raziskave zadnjih let pa kažejo, da je ta meja višja; količina 
OH, ki jih telo lahko izkoristi, je odvisna od kapacitete 
črevesne absorpcije20,22.  Z uživanjem različnih vrst OH, ki se 
absorbirajo s pomočjo različnih transportnih sistemov (npr. 
glukoza se absorbira s pomočjo SgLT1, fruktoza pa z gLUT5), 
se skupna količina razpoložljivih OH v cirkulaciji poveča, kar 
vodi do povečane stopnje njihove oksidacije v mišicah. 

visoka stopnja oksidacije v mišicah se doseže z uživanjem 
različnih vrst OH (kot so na primer glukoza, fruktoza, 
maltodekstrin) v obliki pijač, gelov ali ploščic z nizko 
vsebnostjo maščob in vlaknin23-24.

Priporočljive količine OH med vadbo3:  

•	 Kratkotrajna vadba (0 – 75 minut): ni potrebe ali majhne 
količine 

•	 dolgo trajajoča  vadba (75 min – 2,5 uri): 30 – 60 g/uro

•	 Zelo dolgo trajajoča vadba (več kot 2,5 uri): do 90 g/uro 

7. TeKOČiNA Med šPORTNO dejAvNOSTjO

Ker obstajajo velike razlike med posamezniki kakor tudi med 
vrstami športnih dejavnosti in drugimi pogoji, v katerih te 
dejavnosti potekajo, ni mogoče dati splošnega priporočila 
za primeren vnos tekočine med športno dejavnostjo. 
Priporočljivo je, da se pri športniku stopnjo hidracije in 
njegove navade glede pitja tekočin periodično preverja. 
Pitje tekočine med športno dejavnostjo mora ustrezati 
izgubam tekočine s potenjem in uriniranjem. Praktična 
metoda ugotavljanja akutnih sprememb v stopnji hidracije 
je tehtanje pred in po vadbi. izguba telesne mase za več 
kot dva odstotka zmanjšuje  telesno zmogljivost športnika. 
Priporočljivo je pitje tekočin v količinah, ki preprečijo izgubo 
telesne mase za več kot dva do tri odstotke18. dodajanje 
natrija (10 – 30 mmol/l) v pijačo poveča vnos in absorpcijo 
vode ter preprečuje hiponatriemijo25.

Čeprav naj bi hipertonične tekočine upočasnile  absorpcijo 
vode iz črevesja in visoka energijska gostota tekočin 
negativno vplivala na praznjenje želodca26, pa uživanje 
tekočin z različnimi vrstami OH pomaga vzdrževati visoko 
stopnjo praznjenja želodca in izboljša hidracijo27-28. 

Ob uživanju tekočine med vadbo, ki po količini presega 
izgubo tekočine z znojem in uriniranjem, se lahko pojavi 
hiponatriemija. Znaki so podobni tistim, ki so povezani z 
dehidracijo, in sicer: zmedenost, slabost, omotica. Navadno 
se  pojavijo ob serumski koncentraciji natrija pod 130 
mmol/l. v kolikor le-ta pade pod 126 mmol/l se lahko 
pojavijo krči, koma in smrt18. 

številne raziskave so poročale o hiponatriemiji predvsem 
pri počasnejših tekačih, ki so popili prevelike količine vode 
ali tekočine z nizko vsebnostjo natrija29-30. da bi se izognili 
pojavu hiponatriemije, je potrebno športnike izobraževati 
o uživanju primernih tekočin in jih opozarjati na nevarnost 
prekomernega pitja16.

8. RegeNeRACijA PO šPORTNi dejAvNOSTi

Cilj prehrane po zaključku vadbe je obnova izpraznjenih 
zalog glikogena, obnova mišičnih vlaken in nadomestitev 
izgubljenih tekočin1,2. 

Najvišja stopnja sinteze glikogena je v prvi uri po športni 
dejavnosti. Priporočljivo je uživanje 1,2 do 1,5 g OH/kg TM 
v začetnih urah po vadbi. Najbolje je začeti s hranjenjem v 
prvih 30 minutah po zaključku vadbe in tako nadaljevati še 
naslednje štiri ure. v kolikor je čas med vadbami zelo kratek 
(manj kot 4 ure), se je potrebno izogibati hrani z večjo 
vsebnostjo maščob in beljakovin, ker lahko le-ta upočasni 
praznjenje želodca in povzroča gastrointestinalne težave3.

Regeneracijski obrok mora poleg OH vsebovati tudi 
beljakovine (približno 20 g). Pomembno je, da je uživanje 
beljakovin sicer enakomerno razporejeno preko dneva1,12.

Priporočljivo je pitje tekočin v količinah, ki preprečijo 
izgubo telesne mase za več kot dva odstotka. Za optimalno 
rehidracijo po vadbi je potrebno za vsak med vadbo 
izgubljeni kilogram TM popiti 1,5 litra primerne tekočine 
(npr. izotonično pijačo)18.

Premajhen vnos tekočine lahko povzroči dehidracijo, prevelik pa hiponatriemijo.
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9. KOFeiN

Kofein je ergogeno sredstvo z obsežnimi dokazi o 
pozitivnem vplivu na telesno zmogljivost. Nahaja se oziroma 
je dodan v raznovrstno hrano in pijačo. veliko raziskav je 
prikazalo ergogeni učinek kofeina pri odmerku 3 do 6 mg/
kg TM, ki so ga športniki zaužili 1 uro pred vadbo; kasneje 
pa so na osnovi novejših raziskav priporočili nižji učinkoviti 
odmerek, in sicer 1  do 3 mg/kg TM31, ki ga športnik lahko 
zaužije pred ali med vadbo v enkratnem odmerku ali 
odmerek med vadbo razdeli na manjše odmerke 31,32. 

Uživanje nizkih odmerkov zmanjšuje tveganje za 
neželene učinke, kot so na primer nemir, razdražljivost, 
nespečnost in gastrointestinalne težave.  Upoštevati je 
potrebno individualne razlike v odzivnosti na kofein, kar je 
priporočljivo preveriti na treningih32. 

10. gASTROiNTeNSTiNALNe TeŽAve

Približno 15 do 20 odstotkov športnikov se med tekmovanji 
sooča z gastrointestinalnimi težavami (gi) (slabost, krči, 
bruhanje, diareja)1. določeni posamezniki izražajo k tem 
težavam večjo nagnjenost.  v kolikor je posameznik že 
imel gi težave, je zelo verjetno, da se bo z njimi soočal tudi 
kasneje33-34. Težave naj bi povzročalo uživanje hrane bogate 
z vlakninami, maščobami, beljakovinami in koncentriranimi 
OH16. Prebavni trakt se lahko s “treningom” - privajanjem 
prilagodi na absorpcijo večjih količin OH, vendar so te 
količine zelo individualno pogojene35.

11. POMANjKANje ŽeLeZA

Povečano tveganje za pomanjkanje železa se pojavlja 
pri ženskih športnicah, tekačih na dolge proge in pri 
vegetarijancih36.

izgube železa med vadbo nastanejo zaradi hemolize, 
hematurije, povečanega znojenja, krvavitve v 
gastrointenstinalnem traktu in zaradi z vadbo povzročenega 
vnetja ob aktivaciji hepcidina37-38.

diagnoza pomanjkanja železa spada pod zdravniško 
obravnavo in temelji na kliničnem pregledu ter 
laboratorijski diagnostiki (vrednosti feritina, transferina, 
osnovni hematološki parametri). Potrebno je periodično 
spremljanje posameznika. dodajanje železa poteka pod 
zdravniškim nadzorom36. Obenem se priporoča prehranska 
obravnava, saj je pomanjkanje železa velikokrat posledica 
premajhnega energijskega vnosa in premajhnega 
prehranskega vnosa visoko biološko razpoložljivega 
železa36-37.

12. NiZKA TeLeSNA MASA

Nizka telesna masa tekačev zmanjša porabo energije 
med športno dejavnostjo, zmanjša produkcijo metabolne 
toplote in izboljša termoregulacijo39.

vendar nerealno zastavljeni cilji glede posameznikove 
telesne mase, ki jih le-ti skušajo doseči predvsem z 
zmanjšanim in/ali neprimernim vnosom hrane, lahko 
vodijo pri moških in ženskah do različnih zapletov kot 
so: zmanjšanje mišične mase in bazalnega metabolizma; 
povečano tveganje za motnje hranjenja; zmanjšana 
odpornost; povečano tveganje za bolezni; motnje 
menstrualnega ciklusa40-43.

dolgotrajno prenizki energijski vnos lahko vodi do 
atletske triade - sindroma, ki vključuje motnje hranjenja, 
osteoporozo in amenorejo. izguba menstrualnega ciklusa 
zaradi zmanjšanega nivoja estrogena poveča tveganje za 
nastanek osteopenije, ki je lahko vzrok stresnim zlomom. 
demineralizacija kosti po daljšem obdobju motenega 
menstrualnega ciklusa lahko vodi do prezgodnje 
osteoporoze44-45. 

Potrebno je izobraževanje tako trenerjev kot športnikov 
ter staršev za pravilno in čim zgodnejše prepoznavanje 
simptomov atletske triade. Nadaljnja obravnava športnikov 
pa zahteva diskretno in takojšnje strokovno ukrepanje46.

13. ZAKLjUČeK

Prehrana z visoko vsebnostjo OH in primerno pitje tekočin 
sta ključna dejavnika za optimalno telesno pripravljenost 
tekačev na dolge proge. glede na intenzivnost in trajanje 
telesne dejavnosti so priporočljivi različni prehranski 
pristopi, ki so individualno pogojeni. Potrebno je primerno 
hranjenje pred, med in po dejavnosti. višji vnos OH in 
uživanje različnih tipov OH lahko pozitivno vplivata na 
telesno pripravljenost in športne dosežke. Polnjenje 
glikogenskih zalog se priporoča pri dogodkih, ki trajajo več 
kot 90 minut. Priporočljivo je preprečevanje dehidracije s 
pitjem primernih tekočin v količinah, ki preprečijo izgubo 
telesne mase za več kot dva do tri odstotke.

gastrointestinalne motnje se lahko zmanjšajo z ustreznimi 
prehranskimi ukrepi; hiponatriemija, ki je velikokrat 
posledica prekomernega vnosa vode, s pitjem primernih 
tekočin v primernih količinah. Pozornost je potrebno 
nameniti tudi preprečevanju, zgodnjemu odkrivanju in 
ustrezni obravnavi tekačev, ki se soočajo s pomanjkanjem 
železa in tistimi, ki imajo prenizko telesno maso.
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