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ZDRAVÉ BUDOVY, ZDRAVÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE

Príbeh slnka v sprche sa začal pred 
osemnástimi rokmi v Holandsku na 
technickej univerzite, kde študovali budúci 
inžinieri Merijn a Oscar. Oscarovmu otcovi 
sa po čase nepozdával synov výzor. 
Náročné štúdium a rovnako náročný 
študentský život zanechali na ňom stopy, 
preto mu otec daroval horské slnko. Oscar 
si ho umiestnil nad posteľ a každý deň 
ráno si ho na pár minút pustil, išiel do 
sprchy a do školy. Pri tomto zabehnutom 
rituáli si raz po krátkom spánku zapol 
horské slnko a zaspal. Prebudil sa červený 
ako paradajka. Išiel do sprchy a vtedy 
vznikol nápad na slnko v sprche, ale 
bezpečné a krátke. Tento nápad zaujal aj 
Merjina a spoločne ho rozvíjali. Prihlásili 
sa s ním aj do študentskej súťaže a vyhrali 
ju. Z peňažnej odmeny zostrojili funkčný 
model, s ktorým absolvovali ďalšiu súťaž 
v USA, ktorú takisto vyhrali.
Slnečné svetlo sa všeobecne považuje za 
škodlivé, pretože môže poškodiť 
pokožku, no ak je ho primálo, je to 
rovnako škodlivé – chýba nám vitamín D. 
Základná filozofia slnečnej sprchy spočíva 
v tom, že človek si bez straty času – po-
čas ranného alebo večerného sprchova-
nia – užíva priaznivý vplyv ultrafialového 
svetla v spektre B a infračerveného svetla, 
ktoré preniká hlboko do pokožky. To 

Pripravila: Adela Motyková 
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SLNEČNÁ SPRCHA  
A VEDA ZA TÝMTO 
POVETERNOSTNÝM 
PARADOXOM

Slnečný dážď je meteorologický jav, pri kto-
rom prší, kým svieti slnko. Tento fenomén 
vniesli do kúpeľní bývalí študenti priemyselné-
ho dizajnu na Technologickej univerzite Delft 
v Holandsku Merijn Wegdam a Oscar Meijer. 
Spoločne vynašli spôsob, ako si každý môže 
užívať slnečné žiarenie a jeho zdravotné 
výhody na dennej báze pri sprchovaní. 
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zanecháva pocit uvoľnenia a zmierňuje 
ťažkosti s chrbticou a krkom. Slnečná 
sprcha nie je solárium, ktoré pracuje so 
širokým spektrom UV žiarenia. V tejto 
sprche dostáva človek len UV v spektre B 
v zdravej dávke – 8 až 10 minút. Táto 
dávka zodpovedá slnečnému žiareniu  
na horách alebo pri mori v dĺžke asi  
15 minút. 

Myšlienka zavedená do života
Po študentských súťažiach začali Oscar 
a Merjin vyvíjať modely pre trh. Spolupra-
covali pritom s nezávislým holandským 
výskumným inštitútom pre aplikovaný 
vedecký výskum – TNO a s medicínskymi 
špecialistami z akademickej nemocnice 
v Leidene (LUMC) a fakulty medicíny 
v Amsterdame (VUMC). Všetky modely 
slnečnej sprchy boli, samozrejme, 
podrobené schvaľovaniu; spĺňajú všetky 
prísne smernice EÚ na inštaláciu a okrem 
toho ich testovali európske skúšobné 
agentúry a majú značku kvality CE.
Slnečná sprcha dokáže navodiť pocit 
sviežosti mysle, vitalitu a pomáha pri 
rôznych zdravotných problémoch. 
V Holandsku ju dodávajú na kožné kliniky, 
do dermatologických ambulancií a formou 
prenájmu aj priamo pacientom, ktorí ju 
potrebujú. Náklady na prenájom prepláca 
zdravotná poisťovňa.
Modely slnečnej sprchy dovoľujú zapnúť 
buď ultrafialové svetlo UVB, alebo 
infračervené svetlo /IR/. Systém sa medzi 
cyklami štyri minúty chladí. UVB sa 
odporúča ráno, na začiatku dňa. Dodá telu 
iskru, vitalitu a prinúti ho vyrobiť vitamín 
D. Infračervené svetlo sa odporúča pred 

spaním. Úplne telo uvoľní a prehreje svaly, 
kĺby a chrbticu. Ocenia to najmä tí, ktorí 
celý deň sedia za pracovným stolom, sú po 
dlhej ceste autom alebo po športovom 
výkone. 
Najúčinnejšie sú modely, ktoré obsahujú 
oba systémy – UVB aj IR, sú dostupné 
v zabudovanom aj nástennom variante. 
Ďalšie modely sú menšie a majú len 
infračervené svetlo. Zabudované modely 
slnečnej sprchy možno umiestniť do 
nových kúpeľní, no dajú sa nainštalovať aj 
do klasickej panelákovej kúpeľne – do 

jestvujúceho sprchovacieho kúta, kde 
zaberú plochu zhruba 30 × 30 cm. Do 
menších kúpeľní alebo existujúcich 
renovovaných sú určené nástenné rohové 
modely. Všetky majú veľkosť na celé telo 
alebo špeciálne na dolnú časť chrbta. 
Ovládanie je jednoduché, rovnako aj 
údržba. 
V Holandsku je slnečná sprcha fenomén 
a montuje sa do päťdesiatich percent 
kúpeľní. Azda sa vďaka obrovským 
zdravotným benefitom stane fenoménom 
aj u nás.   ❖


