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Objem tekutin vypitý b hem denních jídel
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V Liberci dne 27. íjna 2014 

PITNÝ REŽIM U ŽÁK  6. RO NÍK  ZÁKLADNÍ ŠKOL LK 
 

V období kv ten – erven 2014 prob hlo dotazníkové šet ení Pitný režim žák  6. ro ník  základních 
škol, jehož cílem bylo posoudit množství p ijímaných nápoj  b hem jednoho školního dne ve vazb  
na snídani, dopolední sva inu, ob d, odpolední sva inu a ve i. Na základ  sebraných údaj  pak 
ov it, zda je pitný režim dostate ný, dále posoudit sortiment konzumovaných nápoj                           
a dostupnost nápoj  v rodin , ve škole v dob  vyu ování a ve  školní jídeln .  

Celkem byly vypln ny dotazníky od 1055 respondent  (chlapci – 574, dívky – 481; 712 žáci                 
z m stských škol a 343 z vesnických škol). Vzhledem k tomu, že nebyly shledány významné rozdíly 
mezi respondenty z m stských a vesnických škol jsou data prezentována spole . Žáci vypl ovali 
dotazníky anonymn  v rámci p edm tu výchova ke zdraví.  

Šet ení bylo realizováno v rámci regionálního úkolu  odboru hygieny d tí a mladistvých a vycházelo     
z faktu, že dostate ný pitný režim zajišt ný kvalitními tekutinami a jejich pr žný p íjem ve 
správném množství jsou p edpokladem zachování zdraví, duševní pohody a pracovní výkonnosti.                  
U d tského organismu, který je tvo en v tším podílem vody, se pot eba p íjmu tekutin zvyšuje. 
Dostatek tekutin zajiš uje látkovou vým nu, dobrou funkci ledvin a vylu ování škodlivin. Díky t mto 
skute nostem je umožn na plná výkonnost lidského t la. 

Plnohodnotná výkonnost organismu závisí na vyrovnané vodní bilanci. Pr rné denní ztráty tekutin 
iní 2,5 l a musí být dopln ny jejich p íjmem. Jedna t etina pot ebného množství tekutin je vytvo ena 

metabolickou inností, asi 900 ml získá organismus vodou vázanou v potravinách a zbývající 1,5 l 
musí p ijmout ve form  tekutin. 

Pro v kovou kategorii 10 – 13 let (žáci 6. t íd) se doporu uje p íjem z nápoj  50 ml/kg/den. Nap íklad 
pro dvanáctileté dít , které váží 43 kg, bude množství tekutin na den: 50 x 43 = 2150 ml. 

 
 

Z výsledk  vyplývá, že pr rn  více pijí 
chlapci než dívky. Chlapci pr rn  vypijí 
1390 ml a dívky 1254 ml r zných druh  
nápoj . íjem tekutin formou nápoj  
odpovídá doporu ovanému p ívodu vody 
pro tuto v kovou kategorii 
 
 
 
 
 

U obou skupin p evažuje konzumace 
slazených nápoj  v po adí limonáda, džus, 
slazený aj. Pot šující je, že dívky více pijí 

istou neochucenou vodu, což bylo možné vysv tlit nastupující pubertou a s ní v tším zájem o svoji 
hmotnost i její kontrolu.  
Nejvíce žák  odpovídalo, že pijí v rámci ob da, kdy školní jídelny nabízejí vždy jako sou ást ob da 
nápoj. Díky této skute nosti se školní jídelny pozitivn  podílejí na dodržování pitného režimu d tí. 
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Nej ast jší nápoj
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U n kterých škol, ve kterých byly pro d ti k dispozici nápojové automaty, byl patrný vliv 
dopl kového prodeje. Pakliže respondenti m li možnost si koupit nápoj v automatu, v tšina si jich ke 
sva in  vybrala sladkou limonádu. Vzhledem k tomuto zjišt ní by bylo vhodné se zamyslet nad 
zm nou sortimentu nápojových automat  p edevším v souvislosti s nar stající d tskou obezitou. 
Dotazníkové šet ení ukázalo, že p íjem 
tekutin je dostate ný, ale výb r 

ijímaných tekutin je nevhodný, jejich 
pr žný p íjem je zajišt n hlavn  ve 
vazb  na pokrmy. Pro zlepšení pitného 
režimu žák  by bylo pot ebné legislativn  
zajistit zdrav jší sortiment nápoj  
v nápojových automatech a formou osv ty 
zvýšit informovanost konzument  o 
nutnosti zm ny výb ru nápoj  v rámci 
pitného režimu. 
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