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Dnešní počítačové děti se 
zbytečně připravují o cenný 
vitamin. Přitom by stačila
denně alespoň chvilka
pobytu na slunci. 

 Lenka Kopčáková

Asi správně tušíte, že jde o vita-
min D, nezbytný v mladém věku pro 
správné utváření kostry. Než bylo 
vynalezeno syntetické „déčko“, hro-
zila zejména u batolat křivice. 

Naše tělo si umí vitamin D přiro-
zeně vytvořit i nyní v zimě, a to už 
po pár minutách na slunci. Musí-
me však naši tvář vystavit sluneční-
mu svitu optimálně půl hodiny. Na 
ultrafi alové světlo kožní buňky oka-
mžitě zareagují a začnou produkovat 
provitamin D ze složky cholesterolu 
obsaženého v naší pokožce. 

Jenže právě v zimě, když zrovna 

slunce nejvíc svítí, školáci a studen-
ti tráví čas ve třídách, a po návratu 
domů zamíří rovnou ke svému note-
booku nebo chytrému mobilu…

 Měli bychom také vědět, že paprs-
ky ultrafi alového světla neprocházejí 
sklem, takže za oknem blahodárný 
účinek slunce nezískáme, maximál-
ně zčervenáme. Úplně ideální je 
snažit se tento defi cit s dětmi dohnat 
o víkendu, při rodinných akcích na 
lyžích, nebo procházkách kolem 
poledne, kdy slunce nejvíc svítí. 

Jak ve své knize Průvodce vegeta-
riána vysvětlují americké dietoložky 
V. Melinová a B. Davisová, obáva-
ná křivice byla zejména na počátku 
20. století velkou hrozbou pro děti 
z průmyslových měst, zahalených 
smogem. Nemoc se projevovala tím, 
že děti měly nohy typicky křivé do 
X, a někdy i deformovanou kostru.

V roce 1925 vědci zjistili, že pro 

ZIMNÍ SLUNEČNÉ dny bychom měli s dětmi maximálně využít. Doplníme si 
tak „déčko“, tolik potřebné pro zdravé kosti.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Zimní slunce potřebují děti i dospělí
prevenci a léčení křivice je ved-
le nezbytného pobytu na slunci 
důležitý i vitamin D z rybího tuku. 
A tak začalo to proslulé, a dětmi 
nenáviděné, polykání jedné lžíce 
rybího tuku denně... 

Ve 30. letech 20. století bylo 
v severní Americe použito k distri-
buci umělého vitaminu D kravské 
mléko. A ukázalo se to jako nesmír-
ně důležité opatření pro zlepšení 
veřejného zdraví. U nás v ČR se vita-
minem D obohacují rostlinné tuky. 
Dobrým zdrojem přírodního „déč-
ka“ jsou sardinky. 

 A proč je vitamin D našemu tělu 

tak prospěšný? Dokáže regulovat 
hladinu vápníku v krvi, což probíhá 
třemi způsoby: vstřebáváním ve stře-
vě, vylučováním v moči a ukládáním 
v kostech. Vitamin D ovlivňuje děle-
ní buněk způsobem, který nás chrání 
před rakovinou.

Zejména vitamin D3 napomá-
há vstřebávání fosforu a vápníku do 
krve, a proto se mu také, ve spojitosti 
s dětmi, říká antirachitický vitamin.

Dospělí by měli jít příkladem. 
„Déčko“ totiž potřebujeme tím více, 
čím jsme starší.

 Takže o víkendu a jarních prázdni-
nách, honem s dětmi do přírody!


