
Slunce, špína a děti
Letošní festival jsme rozdělili do čtyř hlavních témat. “Děti“, jako jedno z
hlavních témat, je kapitolou tolik obšírnou, že zaslouží jistě mnoho
pozornosti. Tento článek má za cíl podat srozumitelnou formou některá
objektivní fakta i subjektivnější názory založené na osobních zkušenostech,
částečně shrnující význam kontaktu (nejen) dětí s přírodním prostředím.

Proč je dobré býti venku? Ve smyslu “trávit volný čas v přírodě“ je to otázka v
podstatě řečnická. Přesto je v dnešní době pro mnoho rodičů i učitelů stále
důležitější, aby jejich ratolesti trávili volný čas na čerstvém vzduchu. Stejně
tak přibývá v posledních letech návodů a triků, jak dětem nabídnout pobyt v
přírodě jako tu nejlepší alternativu pro volnočasové aktivity.

Skutečnost, že dostatečný pobyt venku na slunci je pro zdravý vývoj lidského
těla zásadní, je známa (překvapivě) mnoho let. Toto tvrzení podporuje mj.
fakt, že působením určité části světelného spektra (konkrétně UVB záření) na
lidskou pokožku vzniká v těle vitamín D, který hraje zásadní roli ve vývoji
kostní tkáně u dětí. Někteří čtenáři by mohli namítnout, že vitamín D lze
získávat i jinou formou než prostým sluněním se, tedy zejména
potravinovými doplňky. Zde je ovšem nutno podotknout, že vit. D patří do
skupiny lipofilních molekul (tj. “rozpustných v tucích“), které na rozdíl od
např. vitamínu C (a dalších “ve vodě rozpustných molekul“) lidské tělo
nedokáže v případě nadbytečného množství vyloučit. Nadbytečné množství
vitamínu D v organismu pak může vést k mnohem závažnějším zdravotním
komplikacím, než případná avitaminóza. Takový způsob příjmu vit. D je
vhodný, ale pouze v nezbytném množství a zejména v ročním období, kdy se
nám slunečních paprsků dostává méně (pamětníci jistě vzpomenou na
polívkovou lžíci rybího tuku, kterou rodiče ládovali do svých dětí před každou
cestou do školy). Druhým neméně zásadním tvrzením je fakt, že metabolická
dráha vit. D získaného přeměnou derivátu cholesterolu v kůži je odlišná než
dráha vitamínu D získaného z potravy. Jinak řečeno, příjem vit. D ze stravy je
velmi vhodný, jeho přirozená syntéza při expozici na přímém slunci je však
velmi důležitá. Dalším podstatným argumentem pro vitální růst dětí je vývoj
imunitního systému každého jedince. Imunitní systém (dále jen IS) je značně
komplexní, leč velmi elegantní způsob obrany organismu před škodlivými
vlivy. Z materiálního hlediska se jedná o krevní složky (lymfocyty,
imunoglobuliny, makrofágy a další) mající svůj původ ve specifických tkáních
v těle (kostní dřeň, mízní uzliny a další). Opět nechci zabíhat do složitých
detailů celé kaskády biochemických reakcí v těle, ovšem z hlediska důležitosti
kontaktu dítěte s přírodou nelze tuto kapitolu pominout. V základu je IS
rozdělen na 2 hlavní větve: přirozená (vrozená, nespecifická) a specifická
(adaptivní) imunita. Nespecifická imunita je v různé míře přítomna již u
zygoty (oplozeného vajíčka počínajícího vývoj) všech mnohobuněčných
organismů. Prezentuje se rychlou odpovědí (v řádech minut) na potenciálně
škodlivý agens bez tzv. buněčné paměti. Naopak specifická
imunita se vyvinula až u obratlovců, reakce
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trvá řádově hodiny až dny a vytváří protilátky, které si buňky (T- a B-
lymfocyty) po první reakci pamatují a zdokonalují po zbytek života celého
organismu při každé další stejné či podobné reakci.

Spojitost mezi pobytem v přírodě a zdravím u dětí je (doufám) zcela patrná.
Dítě hrající si venku v lese, na louce či v potoce totiž přichází do kontaktu se
vším co je přirozené a ve zdravé míře. Nespecifická složka IS jej chrání před
infekcí při drobných oděrkách a poraněních, zatímco specifická složka se
intenzivně učí; učí se rozpoznávat co je v pořádku a co už škodí a musí být
zničeno. Navíc, obě složky spolu velmi efektivně spolupracují a zdokonalují
tak systém ochrany integrity jedince. Pořekadlo “co se v mládí naučíš, k stáru
jako když najdeš“ zde dalo by se říct platí absolutně. Přímá souvislost mezi
IS a autoimunitními chorobami je evidentní již z názvu zmíněných poruch, ne
toliko jako souvislost IS s rozvojem alergií v lidské populaci za relativně
krátké období několika desítek let. Alergická reakce může být mírná či
naopak závažná až letální, ale skutečně je “extrémně přehnanou“ odpovědí
organismu na neznámý či podezřelý prvek v organismu.

Člověk ovšem není pouhé seskupení atomů držících se pohromadě
energetickými vazbami kopírující princip stolní hry „hrajeme si s magnety“
(atomisté snad prominou), nýbrž také stvoření duchovní. Fyzickou podstatu
bytí lze opsat matematickými vzorci, ovšem stejně tak důležitou psychickou
formu jedince je potřeba udržovat a rozvíjet naprosto identicky. Řešíme-li
význam kontaktu s přírodou pro člověka na úrovni materiální (která je
bezesporu důležitá pro rozumové odůvodnění), “postačí“ nám vědecká studie
srovnávající kolísání některých hormonů ze vzorku desítek tisíc subjektů.
Dozvíme se, že existují velmi silné drogy, tzv. vnitřní opiáty, které tělo
přirozeně produkuje při vyšší fyzické aktivitě v různé míře v závislosti na
vztahu jedince při dané aktivitě v průběhu experimentu. Tyto informace jsou
bezesporu velmi hodnotné, ovšem svého největšího významu nabývají až při
dalším zkoumání toho, jak to může pomoci člověku trpícímu nějakou
chorobou, patogenním projevem, v důsledku nedodržení zásadních principů
kvalitního života. Běžnému uživateli života pomůže spíše osobní zkušenost,
jež by se dala vyjádřit myšlenkou: “v přírodě je krásně“.

Ano, ať už jsme fanoušky matematiky Fibonacciho posloupností,
programátoři fascinovaní hledáním konce výpočtů fraktálních obrazců,
renesančními umělci s perspektivou jen pro zlatý řez, nebo Vás “jen“
fascinuje šnečí ulita, všechny nás spojuje jedno – smysl pro krásu. Smyslů
máme mnohem více než zrak, sluch, čich, hmat, chuť, rovnováha, humor,
erotika, ironie, či krása, ale právě smyslem pro krásu lze nejlépe nasytit svou
duši, neboli psýché, a rozvíjet tak přirozenou formou duševní zdraví. Jestliže
čistota je půl zdraví, pak nečistota je (ta druhá)
půl zdraví, to je velmi primitivní logika, jež ovšem
nabývá v kontextu toho článku snad nebývalých
rozměrů, neboť není lepšího doporučení než:

“Držte se zlaté střední cesty“.

Význam dostatečného pobytu ve venkovním prostředí a zejména v přírodě
spočívá ve zdravém vývoji lidského organismu již od útlého mládí. Dostatečný,
ne však nadbytečný příjem vit. D je u dětí důležitý pro kvalitní vývoj kostí,
správnou funkci ledvin a v neposlední řadě i správné fungování imunitního
systému. Dále je pro děti důležitý kontakt s přírodním prostředím z hlediska
vývoje imunitního systému,který zajišťuje nejen přirozenou ochranu těla před
vnějšími škodlivými vlivy, ale také vhodnou reakci organismu na tyto
potenciální patogeny. Spolu s fyzickým zdravím jde ruku v ruce i duševní
komfort, lépe řečeno psychické zdraví. To, jakožto rovnocennou složkou
lidského organismu, lze nejlépe rozvíjet ve vhodném venkovním prostředí.
Sluneční energie pohání na planetě Zemi celý koloběh vody, tedy i většiny
biogenních prvků, je zcela nezbytným prvkem pro růst rostlin v procesu
fotosyntézy a jak bylo zjištěno i pro růst (mimojitých) lidského organismu.
Čerstvý vzduch, krom specifických koncentrací molekul plynů (dusík, kyslík,
CO2,…) obsahuje také pevné částice, jako například pyly, na které si
organismus při vhodném styku s nimi nemusí vždy vytvářet intolerance.
Stejným způsobem se tělo učí poznávat všechny součásti přirozeného
životního prostředí a správně na ně reagovat. Pravidelné mytí rukou je zdraví
prospěšné, stejně jako se občas trochu ušpinit.
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