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Anotace 

JAŠOVÁ, Jana. Preventivní protipožární systém OxyReduct a jeho možné vlivy na fyziologii 

člověka. Ostrava, 2011. 50 s. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 

 
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení moţného vlivu preventivního protipoţárního 

zařízení OxyReduct
®
 na fyziologii lidského organismu. Sestává ze čtyř kapitol. První kapitola 

je seznámením se samotným zařízením, jeho funkcí a vyuţitím v poţární ochraně. V kapitole 

druhé je zmíněna role kyslíku pro vznik a průběh reakce hoření. Další část práce je souhrnem 

základních poznatků o fyziologii lidského organismu, v němţ hraje kyslík klíčovou roli. 

Čtvrtá kapitola se soustředí na práci v hypoxickém prostředí, zásady její bezpečnosti a moţná 

zdravotní omezení. V závěru jsou uvedeny základní doporučení pro práci v prostředí 

chráněném systémem OxyReduct
®
. 
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JASOVA, Jana. Fire Prevention System OxyReduct and its Possible Effects on Human 

Physiology. Ostrava, 2011. 50 p. A Bachelor Thesis. VSB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. 

 

This bachelor thesis is focused on the assessment of the possible effect of the fire prevention 

system OxyReduct
®
 on the human physiology. It consists of four chapters. The first charter 

apprise of the device itself, its functions and use in the fire protection. In the second chapter 

the role of the oxygen for the ignition and the process of the reaction of the combustion is 

mentioned. The next part of the work is the summary of basic knowledge about the human 

physiology, in which the oxygen plays a key role. The fourth chapter focus on work in the 

hypoxic atmosphere, its safety principles and possible medical restrictions. In the conclusion 

the basic recommendations for the work in the atmosphere protected by OxyReduct
®

 system 

are mentioned. 
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Úvod  

V současné době moderních technologií je kladen důraz především na bezpečnost těchto 

technologií, ochranu informací a dat, hodnot, zdraví a práv osob. Z hlediska poţární ochrany a 

bezpečnosti průmyslu je prvořadým úkolem poţární prevence, tedy snaha předcházet 

poţárnímu riziku, zamezit vzniku poţáru, omezit jeho průběh a následné škody na minimum. 

Ideálním případem je vytvořit takové podmínky, ve kterých by k poţáru vůbec nedošlo. A 

právě na této myšlence je zaloţen preventivní protipoţární systém OxyReduct
®
. Jeho funkcí 

je chránit prostor před moţným vznikem poţáru sníţením koncentrace kyslíku, nejčastějšího 

oxidačního činidla, ve směsi vzduchu s pomocí zvýšení koncentrace dusíku, inertního plynu 

přirozeně se vyskytujícího v atmosféře. Hodnoty koncentrace kyslíku jsou upravovány podle 

typu chráněných prostor, především v závislosti na materiálech, které se v prostoru vyskytují, 

a hodnotách jejich kyslíkového čísla.  

Jednou z uváděných výhod systému je moţnost výskytu a pohybu osob v prostoru 

chráněného systémem tak, jako v běţném jiném pracovním prostoru. Hladiny koncentrace 

kyslíku se v těchto prostorech nachází často pod 15 % obj. V běţném prostředí, kde člověk 

ţije, se koncentrace kyslíku v ovzduší pohybuje okolo 21 % obj. a na tuto koncentraci je 

přizpůsoben celý lidský organismus. Vyvstává zde tedy otázka, zda sníţení koncentrace 

kyslíku neovlivní osoby, jejich fyziologické a biochemické pochody a tím také jejich pracovní 

výkonnost a pokud ano, jakým způsobem a v jakém měřítku. A právě na tuto otázku se 

bakalářská práce svým zaměřením snaţí odpovědět. 
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Rešerše  

Předmětem práce bylo vyhodnotit moţný efekt sníţené koncentrace kyslíku v ovzduší 

vytvářeném protipoţárním systémem OxyReduct
®
 na lidský organismus. K vyvození závěrů 

bylo potřeba stanovit si dílčí cíle a k těmto cílům dojít s vyuţitím dostupných informací. Ty 

jsem čerpala převáţně s pomocí tištěných a elektronických zdrojů a taky konzultací 

s odborníky v příslušných oblastech. Zdroje se neomezily pouze na domácí, vyuţito bylo i 

zahraničních, převáţně v anglickém jazyce. 

Prvním úkolem bylo zaměřit se na samotné zařízení OxyReduct
®
, jeho funkci a vyuţití 

v oblasti poţární ochrany. Vzhledem ke skutečnosti, ţe povědomí o tomto zařízení není 

v České republice prozatím nijak široké, bylo potřeba se pokusit získat informace ze 

zahraničí. Převáţnou část informací jsem získala prostřednictvím komunikace se zástupci 

společnosti Wagner Group GmbH, která systém vyvinula, další část informací 

z elektronických zdrojů, např. [30],[31].  

Další dílčí cílem bylo pochopení úlohy kyslíku v procesu hoření, zejména jeho vliv na 

vznik a průběh samotné reakce. Pro objasnění obecných principů jsem vyuţila především 

textů [1],[16] a [17] zaměřených na chemii hoření. Dalšími zdroji, jiţ více orientovanými na 

problematiku limitních hodnot kyslíku, jsou články zahraničních odborných časopisů [7],[25] 

a norma ČSN ISO 4589 [27]. 

Ke stanovení jakýchkoliv závěrů bylo dále potřeba se zaměřit na oblast medicíny, tedy 

oblast zcela odlišnou od předešlých. Zde jsem čerpala převáţně z tištěných zdrojů. Nejdříve 

bylo nezbytné pochopit fyziologii lidského organismu zaměřenou na vyuţití kyslíku. K tomu 

mi dopomohly lékařské knihy zabývající se obecnou fyziologií [9],[21],[22] nebo publikace 

specializované na určitou oblast - termoregulace [8],[26], přeměny látek [11],[13], fyziologie 

práce a zátěţe [10],[23]. Poté jsem se soustředila na poznání změn ve fyziologii způsobených 

narušením přirozených pochodů, tedy na patologickou fyziologii. O obecné patofyziologii 

pojednává např. [14], o patofyziologii zaměřené na poruchy spojené s vyuţitím kyslíku pak 

zejména [15] a [18].  

Hlavním cílem bylo zodpovědět otázku vlivu hypoxického prostředí na pohyb a práci v 

takovémto prostředí. Ústřední roli v získání odpovědí sehrály publikace z oblasti medicíny 

horské [19],[24] a letecké [6],[20]. Dílčí závěry jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách práce, 

souhrn výsledných poznatků pak v kapitole 4. 
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1 Systém OxyReduct® a jeho využití v požární ochraně 

Preventivní protipoţární systém OxyReduct
®
 je na rozdíl od jiných tradičních stabilních 

hasicích zařízení (dále jen „SHZ“) preventivním v pravém slova smyslu, neboť brání 

propuknutí poţáru v prostoru ještě před tím, neţ má vůbec šanci začít. Dosahuje toho 

vytvořením inertní atmosféry se sníţenou koncentrací kyslíku a její neustálou regulací. 

Systém funguje kontinuálně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

 

1.1 Princip funkce systému  

 

Principem zařízení OxyReduct
®
 je zamezit moţnosti vzniku poţáru sníţením 

koncentrace kyslíku v ovzduší s pomocí jeho nahrazení dusíkem. Protoţe je přítomnost 

kyslíku podmínkou vzniku a nastartování procesu hoření (více v kapitole 2), je sníţením jeho 

koncentrace narušena samotná podstata jevu.  

Aby byl prostor chráněn proti poţáru, vytváří a udrţuje v něm systém OxyReduct
®

 

atmosféru se sníţenou koncentrací kyslíku. Hladina této koncentrace je stanovena na úroveň 

okolo 0,75 % pod úrovní zapálení materiálů skladovaných v prostoru, čímţ brání jejich 

zahoření. Koncentrace v různých prostorech se tedy liší v závislosti na přítomných 

materiálech. Sniţování koncentrace se provádí s pomocí úpravy okolního vzduchu (Obrázek 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Schéma úpravy a filtrace vzduchu [30] 
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Vzduch je odebírán z okolního prostředí a přiváděn do vzduchového kompresoru, kde 

se zároveň i vysouší. Stlačený vzduch je následně potrubím přiváděn do generátoru dusíku, 

kde jsou odfiltrovány molekuly kyslíku a ostatní sloţky. Děje se tak s pomocí 

polopropustných membrán z dutého vlákna. Touto filtrací vzniká vzduch s 95 % - ním 

podílem dusíku, který je následně veden potrubím a vháněn do chráněného prostoru. Zvýšené 

mnoţství dusíku sniţuje v daném prostoru relativní mnoţství kyslíku v atmosféře. Mnoţství 

kyslíku ve vzduchu chráněného prostoru je neustále sledováno prostřednictvím kyslíkových 

čidel. Tato čidla předávají zjištěné informace o aktuálních hodnotách zpět do řídicí jednotky 

sytému, kde jsou informace vyhodnocovány. Dle aktuální potřeby je pak řízen průtok dusíku 

do prostoru a jeho udrţení na poţadované úrovni. Schéma zařízení je na Obrázku 2 [30],[31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Schéma funkce systému OxyReduct
®
 [24] 
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1.2 Použití dusíku 

 

Dusík je přirozenou součástí atmosféry. Pro lidský organismus je netoxický a 

dýchatelný. Na jeho zvýšení v atmosféře je organismus schopen se do jisté míry adaptovat. 

Na Obrázku 3 je graficky znázorněn podíl plynů v běţné atmosféře a v atmosféře vytvářené 

systémem OxyReduct
®
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Sloţení vzduchu před a po úpravě systémem OxyReduct
®

 

 

 

 

Dusík je inertní plyn. Hodnoty hustoty dusíku a vzduchu jsou velmi podobné. Proto je 

distribuce dusíku snazší neţ u jiných inertních plynů. Dusík lze získat jednoduchým 

způsobem - je generován z běţného okolního vzduchu dle aktuální potřeby. Není proto nutné 

pořizovat k systému tlakové lahve s dusíkem vyrobeným technicky. Tím jsou značně sníţeny 

náklady na provoz systému. 
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1.3 Instalace a údržba 

 

Zařízení OxyReduct
®
 je vhodné pro ochranu prostor o objemu od 20 do 200 000 m

3
. 

Velikost vybavení systému není závislá na velikosti chráněného prostoru, ale na jeho aktuální 

hodnotě výměny vzduchu. To znamená, ţe čím lépe je prostor utěsněn, tím menší je potřeba 

vybavení a tím jsou také niţší náklady na provoz. Ideální je hodnota výměny vzduchu v 

rozmezí 1 – 3 % objemu vzduchu za hodinu. Počáteční čas do dosaţení plné ochrany prostoru 

je asi 1 - 2 dny. 

K vedení plynů mimo chráněný prostor je doporučeno pouţít ocelového potrubí, 

v chráněném prostoru postačí potrubí plastové, neboť tlak na výstupu potrubí v místnosti je 

zanedbatelný. Dusíkový generátor by měl být umístěn ve vzdálenosti maximálně 30 m od 

vzduchového kompresoru, pro vzdálenost generátoru od chráněného prostoru ale ţádné 

omezení není. 

Vzduchový kompresor je napájen třífázovým napájením. Dusíkový generátor a 

kontrolní jednotka vyţadují napájení 230 V. Systém je vybaven záloţním zdrojem, takţe 

v případě poruchy zařízení není ochrana v prostoru bezprostředně ohroţena. Můţe trvat i 

několik dnů, neţ se koncentrace kyslíku v ovzduší prostoru zvýší na takovou hodnotu, kdy je 

opět moţné zahoření materiálů. Během této doby můţe být systém opět zprovozněn. Prostor 

je tedy zabezpečen proti poţáru takřka neustále. 

Přestoţe hlavním úkolem systému je zabránit vzniku poţáru nebo jeho rozšíření, stále 

ještě můţe docházet k pyrolýze (tepelnému rozkladu) materiálů. Proto se doporučuje vybavit 

chráněný prostor současně i systémem včasné detekce poţáru, nejlépe kouřovými hlásiči 

s vysokou citlivostí. 

Údrţba a kontrola systému je stejná jako u jiných poţárně bezpečnostních zařízení. 

Vzduchový filtr by měl být vyměňován kaţdoročně. Membrány dusíkového generátoru mají 

ţivotnost nejméně 10 let [28],[30],[31]. 
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1.4 Vhodné prostory 

 

Systém je určen především pro pouţití v prostorech, ve kterých jsou uloţeny materiály 

vysoké hodnoty, materiály a zařízení choulostivé na poškození poţárem a následnými 

škodami hašení poţáru a do takových prostor, kde by přerušení provozu zařízení mělo 

závaţný dopad na bezproblémový chod v jiných oblastech. Tradiční SHZ, která reagují na jiţ 

vzniklý poţár, pouţívají často jako hasiva látky (např. voda, hasební prášek), které mohou na 

určitých typech zařízení a materiálů napáchat nevratné škody. Proto je OxyReduct
®
 vhodné 

instalovat do následujících typů prostor: 

 

 Archivy, knihovny, muzea; 

 Automatické parkovací systémy; 

 Chladírny, mrazírny; 

 Rozvodné skříně, elektrorozvodny; 

 Telekomunikační místnosti, serverovny; 

 Sklady, zásobníky, kontejnery; 

 Prostory vysoce automatizované výroby. 

 

1.5 Bezpečnost 

 

Prostory chráněné systémem OxyReduct
®
 jsou uvedeny jako vhodné pro pohyb a práci 

osob v něm. Záleţí ovšem na koncentraci kyslíku v ovzduší a na délce expozice. Nejčastěji je 

v chráněných prostorech úroveň koncentrace kyslíku 15 % obj. V takovémto prostředí je 

moţné pobývat kontinuálně maximálně po dobu šesti hodin, poté je potřeba zajistit alespoň 30 

minut přestávky v prostředí normoxickém (s běţnou koncentrací kyslíku). Někdy je pro 

zabezpečení poţární ochrany určena koncentrace kyslíku niţší, okolo 12 % obj., a i do tohoto 

prostředí je vstup osobám povolen. Doba expozice je v tomto případě ale omezena na velmi 

krátkou a před vstupem je zapotřebí absolvovat podrobnější lékařské vyšetření. Příznaky, 

které mohou nastat při vystavení hypoxickému prostředí, jsou přehledně uvedeny v Tabulce 1. 

Otázkou Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP) v hypoxických prostředích 

se detailněji zabývá čtvrtá kapitola této práce. 
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Všechny OxyReduct
®
 systémy jsou uvnitř chráněného prostoru vybaveny nejméně 

dvěma kyslíkovými čidly, které neustále sledují hladinu kyslíku v atmosféře. Pokud hladina 

kyslíku dosáhne buď horní mez (těsně pod úrovní meze vznícení paliva) nebo spodní 

bezpečnou mez, spustí se automaticky výstraţné zařízení a systém bude automaticky vypnut. 

Hladina kyslíku v chráněné oblasti tak neklesne pod bezpečnou úroveň [30],[32]. 

 

Tabulka 1 Příznaky hypoxie pro různé koncentrace kyslíku v ovzduší [30] 

Koncentrace O2 ve vzduchu Příznaky 

20.9% Bez příznaků – běţná koncentrace kyslíku ve vzduchu 

15% Ţádný okamţitý vliv na zdraví 

12% Únava a poškození úsudku 

10% Závratě a dušnost 

7% Strnulost 

5% Minimální úroveň kyslíku podporující ţivot 

2-3% Smrt do 1 minuty 
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2 Úloha kyslíku v reakci hoření 

Hoření je sloţitý chemický děj, se kterým se lidstvo seznámilo jiţ na počátku své 

existence a brzy se ho naučilo vyuţívat ve svůj prospěch. Velký význam má v chemii hoření 

kyslík Jaká přesně je jeho úloha a jak ovlivňuje procesy hoření popisuje následující kapitola. 

 

2.1 Hoření  

 

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při níţ hořlavá látka reaguje s oxidačním 

prostředkem. Je doprovázena uvolňováním tepla a vyzařováním světla Je to reakce 

exotermická. Vzniká a probíhá za určitých podmínek. Aby k hoření došlo, je potřeba 

přítomnosti: 

a) Hořlavé látky (paliva); 

b) Oxidačního prostředku (vzduch, kyslík); 

c) Zdroje zapálení s dostatečným mnoţstvím energie a vysokou teplotou (plamen, 

elektrický výboj, tepelné záření apod.). 

Hořlavá látka a oxidační prostředek spolu dohromady tvoří hořlavý soubor. K zamezení 

reakce hoření stačí narušit trojúhelník tří zmíněných faktorů (viz Obrázek 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Trojúhelník hoření [1] 
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Výsledkem zapálení můţou být různé děje, např. plamenné hoření, ţhnutí, uhelnatění a 

tlení. Po oddálení zápalného zdroje tyto děje buď pokračují, nebo končí [1],[17]. 

Při vysvětlení pojmu hoření se často pouţívá výrazů oheň a poţár. Oheň je lidmi řízené 

hoření, ohraničené určitým prostorem. Poţár je nekontrolované hoření a prostor, který zabírá, 

není předem určen [17]. 

 

2.2 Teorie oxidace hořlavin 

 

Hoření probíhá formou řetězové reakce ve třech stupních, tj. ve třech fázích: 

1. Iniciace – dodáním energie dojde v molekulách látek ke štěpení vazeb za vzniku 

jednoelektronových radikálů. Vazby v molekulách jsou různě silné, proto je 

mnoţství a druh dodávané energie také různé. Kaţdý ze vzniklých radikálů 

vstupuje do druhého stupně (pokud ho nějakým způsobem nezlikvidujeme). 

2. Propagace – vzniklé radikály zahajují a rozvíjí svou vlastní reakci. Podle 

průběhu propagačního stupně lze řetězové reakce dělit na: 

a. Nerozvětvené – v kaţdém reakčním kroku vzniká tolik aktivních 

radikálů, kolik jich do reakce vstoupilo; 

b. Rozvětvené – v kaţdém reakčním kroku se počet radikálů zvětšuje. 

Vzniklé radikály mohou navíc zaloţit a rozvíjet nové řetězové 

reakce; 

c. Degenerativně rozvětvené – hlavní řetězec je nerozvětvený, ale 

v průběhu reakce vznikají produkty, které se mohou snadno 

rozkládat za vzniku dalších radikálů, které zahájí nové reakce. 

3. Terminace – zánik radikálů (odnětím energie, vyčerpání koncentrace reagujících 

látek). U poţárů terminace odpovídá hašení [16],[17]. 

 

2.3 Oxidační prostředky 

 

Oxidační prostředky jsou látky nebo směsi látek, které dodávají hořlavému souboru 

kyslík pro průběh reakce hoření. Při oxidaci určitého prvku dochází ke změnám v jeho 

elektronovém obalu. Prvek se oxiduje, kdyţ ze svého elektronového obalu odevzdává 
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elektrony jinému prvku za současného nárůstu kladné hodnoty oxidačního čísla. Nejčastějším 

oxidačním prostředkem při poţárech je vzdušný kyslík, někdy tuto funkci plní chlor, fluor a 

některé další sloučeniny s oxidačními vlastnostmi [16],[17].  

 

2.3.1 Kyslík 

 

Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Volný se vyskytuje v atmosféře (její 

průměrné sloţení je uvedeno v Tabulce 2), vázaný ve vodě a v různých oxidech, které jsou 

základními součástmi zemské kůry (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO a další). Je biogenním 

prvkem - tvoří součást molekul organických látek. Hmotnostní zlomek kyslíku v litosféře a 

atmosféře celkem činí asi 50 %. 

 

Tabulka 2 Průměrné sloţení ovzduší atmosféry [17] 

Plynná sloţka Sloţení (ppm obj.) Sloţení (ppp hmotn.) 

   

Dusík 780 900,00 755 100,00 

Kyslík 209 500,00 231 500,00 

Argon 9 300,00 12 800,00 

Oxid uhličitý 300,00 460,00 

Neon 18,00 12,50 

Helium 5,20 0,72 

Metan 2,20 1,20 

Krypton 1,00 2,90 

Oxid dusný 1,00 1,50 

Vodík 0,50 0,03 

Xenon 0,08 0,36 

 

   

Charakteristickou vlastností kyslíku je jeho schopnost reagovat s většinou prvků buď při 

normální, nebo při zvýšené teplotě. Tyto reakce jsou často silně exotermické a po jejich 

iniciaci mohou probíhat buď spontánně (hoření) nebo aţ explozivně. Některé prvky se 
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neslučují s kyslíkem přímo, např. vzácné plyny nebo některé těţko tavitelné kovy (wolfram, 

platina, zlato). Za vhodných podmínek reaguje s kyslíkem mnoho anorganických a všechny 

organické sloučeniny. Reakce mohou být spontánní nebo mohou vyţadovat iniciaci teplem, 

světlem, elektrickým výbojem, chemisorpcí nebo různými katalyzátory. 

U poţárů je nejčastější formou oxidačního prostředku vzdušný kyslík. Obsah kyslíku ve 

vzduchu přímo úměrně ovlivňuje rychlost procesu hoření - poklesem koncentrace kyslíku ve 

vzduchu klesne i rychlost hoření. Nejmenší potřebné mnoţství kyslíku pro hoření různých 

látek je různé. Mezní hodnotou pro velkou část hořlavých látek je 15 % obj. O2.  

Pro technické účely není vzduch vţdy vhodným oxidačním prostředkem, protoţe další 

plynné sloţky vzduchu (především vysoký obsah dusíku) odebírají část reakčního tepla a 

brzdí tím rychlost probíhající reakce. Proto se při některých technologických procesech 

pouţívá vzduchu obohaceného kyslíkem (svařování plamenem) nebo i čistého kyslíku. Ještě 

vyšší rychlosti hoření neţ v prostředí stlačeného kyslíku je dosahováno pouţitím kyslíku 

kapalného. Pro velkou reakční schopnost se kapalného kyslíku dále pouţívá ve směsi 

s uhelným prachem a dřevnou moučkou jako trhaviny. 

Dalším důleţitým oxidačním prostředkem je ozon – alotropická modifikace kyslíku 

s tříatomovou molekulou (O3), která vznikne vlivem ultrafialového záření nebo elektrického 

výboje. Ozon je velmi reaktivní. Jak kapalina, tak pevná látka jsou výbušné v důsledku 

rozkladu na plynný kyslík. Plynný ozon je nestálý, rozkládá se a při vysoké koncentraci je 

explozivní jiţ při teplotě -120°C. Pouţívá se v některých speciálních případech jako 25 % - ní 

přídavek ke kapalnému kyslíku. Vzniklá směs se pouţívá jako oxidační prostředek v raketové 

technice [12],[16],[17]. 

 

2.3.2 Kyslíkaté sloučeniny 

 

Do této skupiny oxidačních prostředků řadíme takové látky, u kterých se ve styku 

s hořlavinou velmi výrazně projevuje snaha odevzdat kyslík z molekuly (tzn. přijímat 

elektrony). Podle intenzity oxidačních schopností se tyto látky dělí na silná a slabá oxidační 

činidla. Do skupiny silných oxidačních činidel patří např. chlor a brom, chlornany, kyselina 

chloristá, kyselina chromová a dichromová, kyselina manganistá a soli těchto kyselin, dále 

také koncentrovaná kyselina dusičná, peroxid vodíku a jiné peroxidy. Slaběji oxidačně působí 
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kyselina sírová a zředěná kyselina dusičná. Ke slabým oxidačním činidlům patří např. oxid 

stříbrný. 

Oxidace nemůţe probíhat bez procesu redukce. Redukční činidlo je látka, která proces 

redukce vyvolá a sama se přitom oxiduje a poskytuje elektrony. K nejznámějším redukčním 

činidlům patří uhlík v různých formách (např. koks, grafit, dřevěné uhlí, příp. oxid uhelnatý 

CO). Silně redukční vlastnosti má také vodík H2. Jako technické redukční činidlo se vyuţívá 

ţelezo Fe. Silně redukční vlastnosti, zejména v ţáru, mají také alkalické kovy, hořčík Mg a 

hliník Al. Při teplotách poţáru mohu působit jako oxidační činidla i některá hasiva, zejména 

pokud jsou ve styku s hořlavinou se silně redukčními vlastnostmi, např. reakce vody nebo 

CO2 s některými kovy za vývoje silně výbušného vodíku, popř. výbušného a toxického oxidu 

uhelnatého [16],[17]. 

 

2.4 Spotřeba vzduchu při hoření 

 

Jak uţ bylo uvedeno, poţár probíhá nejčastěji v prostředí vzduchu. Ze směsi vzduchu 

vstupuje do oxidační reakce pouze O2, tedy jeho 1/5. Zbylé 4/5 z celkového objemu do reakce 

nevstupují, ale svou přítomností ovlivňují její průběh (odebírají energii, zaujímají objem atd.). 

Nejmenší mnoţství vzduchu, kterého je zapotřebí ke spálení hmotnostní nebo objemové 

jednotky hořlaviny se nazývá teoretické mnoţství vzduchu. V Tabulce 3 jsou uvedena 

teoretická mnoţství vzduchu potřebná pro hoření některých látek. Jak plyne z tabulky, poţáry 

různých látek jsou různě náročné na mnoţství vzduchu. Nejméně vzduchu je zapotřebí při 

poţárech plynů typu CO a H2, příp. směsi plynů s jejich vysokým obsahem [17]. 
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Tabulka 3 Teoretické mnoţství vzduchu pro hoření [17] 

 

 

2.5 Kyslíkové číslo  

 

Snaha o charakterizaci různých parametrů poţáru a jejich numerické vyjádření vedla 

k zavedení mnoha různých zkoušek. Potřeba jejich sjednocení vedla ke vzniku řady 

mezinárodních norem a výsledky standardizovaných zkoušek tak mají univerzální vyuţití. 

Stanovení limitního obsahu kyslíku pro reakci hoření, známé u nás jako tzv. kyslíkové číslo 

(dále téţ jako „OI“), je popsáno níţe. 

OI je nejniţší koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem, při níţ materiál hoří za přesně 

definovaných podmínek zkoušky. Čím niţší je tedy hodnota OI, tím menší mnoţství kyslíku 

Hořlavina 

Nezbytné mnoţství vzduchu ke spálení 1 kg 

hořlaviny 

v kg v m
3
 

Acetylen 15,4 11,9 

Metan 12,3 9,5 

Propan 30,6 23,8 

Butan 39,8 30,5 

Oxid uhelnatý 3,0 2,4 

Svítiplyn 6,5 5,0 

Vodík 3,0 2,4 

Vodní plyn 2,9 2,2 

Aceton 9,45 7,35 

Benzen 13,2 10,1 

Benzín 15,0 11,1 

Petrolej 14,8 11,5 

Ropa 14,0 10,8 

Toluen 13,3 10,3 

Dřevo 5,9 4,6 

Rašelina 7,5 5,8 
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je zapotřebí pro proces hoření a tím snáze látka hoří. Zkouška se provádí v atmosféře 

s nastavitelným obsahem kyslíku, při teplotě 23±2°C. Vzorek zkoušeného materiálu je 

umístěn v drţáku ve svislé poloze a zapaluje se plamínkem plynového hořáku na jeho horním 

konci. Tvar a rozměry zkušebních vzorků jsou stanoveny normou. Po zapálení materiálu 

(max. 30 s) se odstraní zapalovací plamínek a sleduje se další průběh hoření. Porovnává se 

doba hoření nebo délka ohořelé části s určenými limitními hodnotami. Opakováním zkoušky 

pro řadu vzorků při různých koncentracích kyslíku ve směsi se postupně určí koncentrace 

minimální. Úpravou aparatury se stanovuje kyslíkové číslo za zvýšené teploty. Stanovení 

kyslíkového čísla je jedna z nejrozšířenějších zkušebních metod a je popsána např. v ČSN 

ISO 4589-2, ČSN ISO 4589-3 a dalších normách.  

Při zapalování se materiálu dodává minimum energie nutné pro jeho zapálení a hoření 

při zkoušce probíhá ve směru shora dolů, tedy v nejméně vhodné poloze. Další procesy 

spojené s šířením plamene musí být energeticky pokryté teplem hořícího materiálu. Mnoţství 

vznikajícího tepla je při zkoušce závislé pouze na koncentraci kyslíku v prostředí, v němţ 

hoření probíhá. Kyslíkové číslo materiálu je vyjádřeno koncentrací kyslíku, při níţ materiál 

po zapálení do 3 minut uhasne. Zvýšíme-li ale koncentraci kyslíku, bude hoření pokračovat 

dále. Při koncentračních podmínkách kyslíkového čísla tedy není materiál schopen 

samovolného šíření plamene a nenastane druhá fáze hoření – propagace.  

Kyslíková čísla běţných materiálů se pohybují mezi hodnotami 17 – 40, značné 

mnoţství má kyslíkové číslo vyšší neţ 21, coţ přibliţně odpovídá obsahu kyslíku ve vzduchu. 

Za samozhášivé jsou označovány materiály kyslíkovým číslem 27 a vyšším. Přehled 

kyslíkových čísel některých materiálů je uveden v Tabulce 4 [4],[27]. 
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   Tabulka 4 Hodnoty kyslíkového čísla vybraných materiálů [1],[5] 

Druh materiálu Kyslíkové číslo, % obj. O2 

Bavlna 18,6 

Celulóza 19,6 

Dřevo borovicové 22,2 

Dřevo bukové 25,0 

Kaučuková pěnová guma 16, 9 

Papír 20,8 

Parafinová svíčka 16,0 

Polyethylen 17,0 – 18,0 

Polypropylen 17,5 – 18,5 

Polystyren 18,0 – 20,0 

Polyuretan 18,5 – 20,0 

PVC lehčené 21,2 

Vlna 23,8 

 

2.5.1 Faktory ovlivňující stanovení kyslíkového čísla 

Stanovení kyslíkového čísla je sloţitým problémem, neboť v reálném prostředí se 

podmínky mohou od laboratorních značně lišit a tedy bude odlišný i průběh hoření. Bylo 

proto snahou zkoušet, které faktory ovlivňují stanovení mezní koncentrace kyslíku nejvíc. 

Postupně byly stanoveny následující faktory: 

 

A. Vlhkost vzorku – OI vzrůstá přibliţně lineárně s vlhkostí materiálu; 

B. Rozměry vzorku – změny v rozměrech vzorku změní jeho profil, coţ ovlivní 

ohřívání vzorku a způsob, jakým hoří. Obecně – čím tenčí vzorek, tím niţší OI; 

C. Teplota – s rostoucí teplotou se sniţuje OI; 

D. Tlak – s rostoucím tlakem se sniţuje OI; 

E. Způsob zapálení – zapálení zespod dává niţší OI neţ zapálení shora; 

F. Sloţení plynu a průtok plynu; 

G. Zápalný plyn a doba zapalování [7],[25]. 

 

Lze předpokládat, ţe mnohé z faktorů budou mít na hoření materiálů vliv i v prostředí 

skutečného poţáru. 
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3 Fyziologie lidského těla v reakci na kyslík 

Člověk ţije v atmosféře bohaté na kyslík. Přítomnost kyslíku v prostředí, ve kterém 

člověk ţije, je nezbytná. Lidský organismus vyuţívá tento prvek pro potřeby svého 

metabolismu. Převáţná část kyslíku přijatého do organismu je spotřebována na získání 

energie z různých substrátů přijímaných v potravě. Menší část kyslíku je pouţita k syntéze 

některých látek při biochemických reakcích. 

 

3.1 Dýchání 

 

Dýchací soustava je v úzkém aktivním spojení se zevním prostředím. Zajišťuje příjem 

kyslíku z atmosféry a výdej oxidu uhličitého do atmosféry. Dýchání přispívá i k ochraně a 

obraně organismu a podílí se na termoregulaci. 

Dýchací systém je tvořen horními a dolními cestami dýchacími. Horní cesty dýchací 

zahrnují nos, ústní dutinu, hrtan a průdušnici. Zde se vdechovaný vzduch zahřívá, zvlhčuje a 

zachytávají se zde pevné částice. Dolní cesty dýchací tvoří průdušky, průdušinky a plicní 

sklípky (alveoly) – zde dochází k vlastní výměně plynů s krví. 

 

3.1.1 Plicní ventilace 

 

Výměna vzduchu mezi plícemi a vnější atmosférou je zajištěna plicní ventilací. 

Zvětšením objemu plic se v nich vytvoří podtlak, který umoţní nasátí vzduchu z atmosféry. 

Hlavními dýchacími svaly člověka jsou bránice a zevní meziţeberní svaly. Na konci vdechu – 

inspiria – se tlak v plicích vyrovná s tlakem atmosférickým. K výdechu – exspiriu - dojde po 

relaxaci inspiračních dýchacích svalů vlivem elastičnosti plic a hrudníku.  

V klidu je dechová frekvence 12 aţ 20 cyklů za minutu (průměrně 16) a při kaţdém 

cyklu se vymění asi 0,5 l vzduchu (dechový objem). Minutová ventilace plic jen tedy asi 6-10 

l vzduchu. Při usilovném nádechu lze do plic nasát další zhruba 3 l vzduchu (inspirační 

rezervní objem), při usilovném výdechu pak lze z plic vytlačit asi 1 l vzduchu (exspirační 

rezervní objem). Při maximálním nádechu a maximálním výdechu tedy člověk můţe vyměnit 

s okolím aţ 4,5 l vzduchu (vitální kapacita plic). Po maximálním výdechu zůstane ještě 

v plicích asi 1 ¼ l vzduchu – tzv. reziduální neboli zbytkový objem, který se výměny vzduchu 
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s okolím neúčastní. Výměny se dále neúčastní sloupec vzduchu v dýchacích cestách 

představující mrtvý prostor, fyziologicky je to asi 150 ml vzduchu. 

Klidová spotřeba kyslíku je asi 250 ml/min, produkce CO2 asi 200 ml/min. Při zvýšené 

potřebě kyslíku (zejména při intenzivní svalové činnosti) roste dechový objem a dechová 

frekvence a minutová ventilace můţe dosáhnout i dvacetinásobku klidové hodnoty. 

Maximální dosaţitelná spotřeba kyslíku (aerobní kapacita) se zvyšuje vytrvalostním 

tréninkem [6],[9],[21]. 

 

3.1.2 Výměna plynů v plicích – respirace 

 

Přesun kyslíku z alveolů do krve plicních kapilár a CO2 v opačném směru nazýváme 

respirací. Probíhá na základě difúze, která závisí na ventilaci alveolů, průtoku krve plícemi, na 

vzájemném vztahu obou těchto faktorů v různých oblastech plic a na difúzní schopnosti plicní 

tkáně. Cesta difuze je velmi krátká, proto můţe snadno docházet k vyrovnání parciálních tlaků 

plynů v krátkém čase. Koncentrace dýchacích plynů v alveolech závisí na alveolární ventilaci. 

Při rychlém a povrchním dýchání se podíl mrtvého prostoru na celkovém objemu 

ventilovaného vzduchu zvětšuje a alveolární ventilace se zmenšuje, naopak při pomalém 

hlubokém dýchání se podíl vzduchu z mrtvého prostoru zmenšuje a alveolární ventilace 

stoupá. 

Difuzní schopnost plicní tkáně má pro dýchání u člověka zásadní význam. 

V alveolárním vzduchu jsou parciální tlaky pro O2 13,33 kPa a pro CO2 5,33 kPa, ve venózní 

krvi alveolárních kapilár pro O2 asi 5,33 kPa, pro CO2 6,13 kPa. Pro O2 tedy z alveolu 

ke kapilárám existuje tlakový gradient asi 8,0 kPa. Tyto rozdíly tlaku jsou podmínkou difuze 

plynů alveolární membránou do kapilár a dále do erytrocytů. Difuze se mění s časem a 

s průtokem krve kapilárou. Venózní krev přitékající kapilárou k alveolu je chudá na kyslík a 

tlakový rozdíl vzhledem k alveolu je proto největší [18],[21].  

 

3.1.3 Transport dýchacích plynů 

 

Kyslík je v krvi z větší části přenášen vazbou na červené krevní barvivo hemoglobin, 

obsaţený v červených krvinkách (erytrocytech). Hemoglobin se tím mění na oxyhemoglobin. 

Menší mnoţství kyslíku, asi 5 %, je fyzikálně rozpuštěno v plazmě. Vazba kyslíku na 
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hemoglobin je labilní a mnoţství kyslíku, na které se váţe, je určeno parciálním tlakem. Při 

stoupající tenzi O2 stoupá sycení hemoglobinu kyslíkem (vzrůstá procento hemoglobinu), při 

klesající tenzi se kyslík z hemoglobinu uvolňuje. V tepenné krvi je sycení asi 97 %, v ţilní asi 

73 %. Vazebná kapacita hemoglobinu klesá s teplotou a kyselostí krve. CO2 se na hemoglobin 

váţe jen z asi 23 %, dalších 7 % je volně rozpuštěno v krvi. Většina (70 %) se v krvi nachází 

v podobě bikarbonátového iontu HCO3-, který je hlavní sloţkou mechanismu řízení pH krve. 

Vyšší koncentrace CO2, resp. HCO3-, zvyšuje kyselost krve a tím i uvolňování kyslíku ve 

tkáních [18],[21].  

 

3.1.4 Vnitřní dýchání 

 

Dýchání vnitřní (tkáňové, buněčné) je proces výměny krevních plynů mezi krví, 

tkáňovým mokem, buňkami a naopak a uskutečňuje se opět difúzí. Kyslík se spotřebovává při 

řetězovitě spojených chemických reakcích, při nichţ z výţivných látek je postupně 

uvolňována v nich obsaţená energie. Přitom vzniká CO2 a voda. Rychlost a průběh vnitřního 

dýchání je ovlivněno dýchacími enzymy [15],[21]. 

 

3.1.5 Regulace dýchání 

 

Dýchání je řízeno respiračním centrem uloţeným v prodlouţené míše, ze kterého se 

převádějí impulsy na dýchací svaly a tak se uskutečňují rytmické dýchací pohyby. Činnost 

dechového centra je do jisté míry automatická a autonomní, mají však na ni vliv různí činitelé, 

kteří se dají zahrnout pod pojem nervová a látková (chemická) regulace. Dýchací centrum je 

citlivé na koncentraci CO2 v krvi, pokles pH (acidózu), ale je celkem málo citlivé na 

nedostatek kyslíku v cirkulující krvi. Větší nedostatek kyslíku působí přímo na dechové 

centrum. Celkový nedostatek kyslíku v organismu působí nepřímo reflexně přes 

chemoreceptory zvýšení ventilace tak, ţe pokles O2 v arteriální krvi vybavuje jejich 

podráţdění [15],[21]. 
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3.1.6 Kyslíkový transportní mechanismus 

 

Kyslík se v atmosféře vyskytuje pod určitým parciálním tlakem, který je závislý na 

nadmořské výšce. Úkolem transportního mechanismu organismu je dopravit část tohoto 

kyslíku na místa potřeby tak, aby se v nich vyskytoval pod dostatečným parciálním tlakem. 

Transport je uskutečňován za neustálého poklesu parciálního tlaku kyslíku (viz Obrázek 5). 

Mnoţství takto transportovaného kyslíku je v normálním organismu určeno velikostí jeho 

spotřeby v jednotlivých tkáních. V některých orgánech a tkáních se můţe spotřeba kyslíku 

měnit v závislosti na jejich funkčním stavu. Nárůst spotřeby v těchto tkáních zvýší spotřebu 

kyslíku celého organismu a tím o dodávku kyslíku do organismu. Na zvýšení spotřeby kyslíku 

se nejvýrazněji uplatňuje zvýšená svalová činnost, při níţ můţe spotřeba dosáhnout hodnot 10 

aţ 15 - krát vyšších, neţ jaké jsou hodnoty odpovídající klidovému metabolismu. Spotřeba 

pak dokonce můţe převýšit schopnost kyslíkového transportního mechanismu z atmosféry do 

tkání [14],[15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Pokles pO2 při transportu kyslíku [18] 
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3.1.7 Zvláštnosti v transportu kyslíku některým tkáním 

 

Existují určité rozdíly ve způsobu, jakým je kyslík transportován a dodáván různým 

tkáním a orgánům. Některé z těchto zvláštností uvádím v následujícím textu. 

 

1. Zásobování mozku kyslíkem 

Otázka dodávky kyslíku mozkové tkáni je značně sloţitá. Jedním z důvodů této 

sloţitosti je to, ţe mozek není tak homogenní tkáň, jako např. myokard. Mozek jako celek má 

vysokou intenzitu aerobního metabolismu a malou anaerobní toleranci, proto můţe být při 

nedostatku kyslíku velmi rychle nevratně poškozen. Mozek spotřebuje asi 20 % z bazální 

minutové spotřeby kyslíku. Hlavním konzumentem kyslíku v mozkové tkáni jsou neurony. 

Spotřeba kyslíku se zvyšuje v těch neuronech, které jsou aktivovány. Z krve protékající 

mozkem je extrahováno relativně více kyslíku v porovnání s průměrnou extrakcí, normálně se 

extrahuje asi 30 - 33 % kyslíku. Významnou vlastností mozkové cirkulace je vysoký stupeň 

autoregulace, mozková tkáň je schopna udrţet si konstantní průtok krve při měnícím se 

krevním tlaku.  

Na rozdíl od některých jiných orgánů mozek nemění významně svoje celkové nároky na 

zásobování kyslíkem v závislosti na svém aktuálním funkčním stavu. Zdá se však, ţe 

s aktivací různých oblastí mozku dochází v nich ke změněným nárokům na zásobování 

kyslíkem, popř. glukózou. Je moţné prokázat změny prokrvení některých částí mozku při 

různých činnostech, např. při otevření očí, při pohybu končetinou, čtení, řešení problémů 

apod. Tyto změny distribuce mozkového prokrvení jsou pravděpodobně zprostředkovány 

reakcí mikrocirkulace na lokální tenzi kyslíku a CO2.  

Jedním z faktorů, které mohou měnit průtok krve mozkem, je zásobování mozkové 

tkáně kyslíkem. Sníţená dodávka kyslíku způsobuje vasodilataci mozkových cév s následným 

zvýšením průtoku krve (aţ na dvojnásobek normálních hodnot). Cévní reakce na hypoxii však 

nastává aţ po značném poklesu dodávky kyslíku. Významný vliv na mozkovou cirkulaci má 

také CO2. Hyperkapnie průtok krve mozkem zvyšuje a hypokapnie sniţuje. Změny průtoku 

krve mozkem nastávají rychle po změně pCO2 v arteriální krvi, realizují se prakticky během 

jedné minuty. Hypokapnie se můţe vyskytnout např. v souvislosti s hypoxií vyvolanou 

poklesem pO2 ve vdechovaném vzduchu s následnou hypoventilací. Dalším způsobem, jak 
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udrţet dostatečnou dodávku kyslíku, je zvýšení extrakce kyslíku z protékající krve (také aţ na 

dvojnásobek). 

Zásobování mozku kyslíkem nemá příliš významnou rezervu, která by zajišťovala 

dostatečnou dodávku kyslíku mozkové tkáni při různých poruchách transportu kyslíku. Při 

nedostatečnosti kyslíkového transportního mechanismu zajišťuje však tento transportní 

mechanismus přednostně dodávku kyslíku centrální nervové soustavě (dále jen „CNS). Děje 

se to prostřednictvím redistribuce minutového srdečního výdeje ve prospěch CNS a myokardu 

na úkor prokrvení řady jiných tkání a orgánů [15],[19].  

 

2. Zásobování myokardu kyslíkem 

Myokard (srdeční sval) představuje rytmicky pracující sval, který stále vykonává 

značnou práci. Energeticky náročné je zvláště vytváření tlakového gradientu v cirkulaci. 

Energetický výdej také značně závisí na srdeční frekvenci a na rychlosti kontrakce. Spotřeba 

kyslíku myokardem je asi 12 % z celkové bazální spotřeby kyslíku, značně se zvyšuje při 

zvýšené srdeční práci (v některých případech se můţe zvýšit aţ pětkrát). Jestliţe se zastaví 

rytmické kontrakce myokardu, spotřeba kyslíku naopak výrazně poklesne. 

Přestoţe je myokard značně homogenní tkáň, existují v něm určité rozdíly v intenzitě 

aerobního metabolismu a v intenzitě spotřeby kyslíku. Celkový průtok kyslíku je závislý na 

průtoku krve a obsahu kyslíku v arteriální krvi. Průtok krve myokardem je ve vztahu 

k intenzitě spotřeby kyslíku malý, proto aby byla zabezpečena dostatečná dodávka kyslíku, 

musí docházet k relativně velké extrakci kyslíku z protékající krve. Průměrná extrakce je asi 

65 % kyslíku. Průtok krve různými částmi myokardu zhruba odpovídá regionálním rozdílům 

ve spotřebě kyslíku, takţe stupeň extrakce kyslíku z protékající krve je všude přibliţně stejný. 

Zvýšení průtoku krve myokardem je prakticky jediným moţným způsobem, jak se můţe 

zvýšit dodávka kyslíku do této oblasti. Průtok krve myokardem se velmi citlivě upravuje tak, 

aby odpovídal aktuální spotřebě kyslíku. Sníţení průtoku kyslíku myokardem má za následek 

vasodilataci a zvýšení má naopak za následek vasokonstrikci koronárního řečiště a sníţení 

průtoku krve myokardem. Průtok krve ovlivňují ještě další faktory, i kdyţ méně neţ kyslík. 

Vzestup pCO2 a pokles pH zvyšují průtok koronárním řečištěm a opačné změny vyvolávají 

vazokonstrikci koronárních cév. Koronární cirkulace je také ovlivňována vegetativním 

nervovým systémem.  
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Energetický metabolismus myokardu má také určité specifické rysy. K produkci ATP 

(adenosintrifosfát, sloučenina schopná uvolňovat energii pro potřeby buňky) pouţívá nejen 

glukózu, ale také mastné kyseliny, laktát a aminokyseliny. Z těchto látek pak vyuţívá tu, která 

je v protékající krvi v nejvyšší koncentraci (normálně jsou to mastné kyseliny). Energetický 

metabolismus myokardu vyuţívá převáţně aerobního způsobu tvorby ATP. Schopnost získat 

ATP anaerobní glykolýzou je velmi omezená, proto můţe v srdci vzniknout jen malý 

kyslíkový dluh [15],[19].  

 

3. Zásobování kosterního svalu kyslíkem 

Hmota kosterních svalů představuje asi 40 % z celkové tělesné hmotnosti. V klidu 

protéká svaly asi 1 litr krve za minutu, tj asi 20 % z minutového srdečního výdeje. Extrakce 

kyslíku z krve protékající svaly představuje asi 25 % z protékajícího mnoţství. Protoţe se 

spotřeba kyslíku ve svalech můţe při jejich kontrakcích výrazně zvýšit, mění se při svalové 

činnosti všechny uvedené údaje. Sval vykonává při činnosti buď mechanickou práci a 

produkuje teplo (jestliţe dochází při jeho kontrakci k pohybu) nebo při izometrických 

kontrakcích (při nichţ vyvine pouze sílu, aniţ vykoná práci) přeměňuje chemickou energii na 

teplo. Spotřeba ATP můţe při svalové činnosti dosáhnout velkých hodnot, proto musí mít 

svaly velkou kapacitu pro syntézu ATP a CP (kreatinfosfát, látka bezprostředně dodávající 

energii buňkám), a tedy i spotřebu kyslíku.  

Ve svalech jsou rozlišitelné tři typy svalových vláken. První typ získává energii 

převáţně aerobním způsobem při značné spotřebě kyslíku. Jako substrát pro tvorbu ATP 

pouţívají vedle glukózy i kyselinu mléčnou, mastné kyseliny a aminokyseliny. Druhým 

typem jsou svalová vlákna, která získávají ATP převáţně anaerobní cestou z glykogenu či 

glukózy a produkují přitom značné mnoţství kyseliny mléčné. Třetí typ jsou svalová vlákna 

„smíšená“, která spojují biochemické vlastnosti aerobních i anaerobních glykolytických 

vláken. Zatímco anaerobní vlákna, schopná rychlého zahájení činnosti, se rychle vyčerpají, 

aerobní jsou mnohem vytrvalejší a mohou při dostatečném přísunu kyslíku vykonat podstatně 

větší práci.  
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Vzhledem k velké spotřebě ATP během svalových kontrakcí vyţaduje kaţdá 

déletrvající činnost svalu zvýšenou dodávku kyslíku. Protoţe svalová kontrakce začne náhle a 

zvýšená dodávka kyslíku se realizuje jako reakce na ni s určitým zpoţděním, dojde vţdy na 

zahájení svalové činnosti k určitému vyčerpání svalových energetických rezerv a vznikne tak 

kyslíkový dluh. Přísun kyslíku do pracujícího svalu se zvýší dvěma mechanismy - zvýšenou 

extrakcí kyslíku z protékající krve a zvýšeným průtokem krve. Zatímco první mechanismus 

můţe přispět ke zvýšení dodávky kyslíku velmi rychle, zvýšení průtoku krve svalem se 

uskuteční se zpoţděním, ale můţe zvýšit dodávku kyslíku mnohonásobně. Klidový průtok 

krve svalem je malý, během činnosti se můţe cévní svalové řečiště mnohonásobně rozšířit a 

průtok krve se tak můţe několikanásobně zvýšit. Velikost vasodilatace a dodávka kyslíku se 

přizpůsobuje intenzitě metabolické přeměny. Průtok krve svalem a dodávka kyslíku do 

pracujícího svalu jsou omezovány zvýšením tonu uvnitř svalu při jeho kontrakci, protoţe 

dochází ke kompresi cévního řečiště. Difuzi kyslíku svalovými buňkami usnadňuje 

myoglobin, který jinak slouţí jako zdroj kyslíku pro začátek svalové činnosti, popř. velmi 

krátkodobou svalovou činnost.  Myoglobin má vysokou afinitu ke kyslíku, takţe jej uvolní aţ 

při značném poklesu pO2. Takové podmínky pro utilizaci kyslíku myoglobinu vznikají na 

začátku svalové činnosti, kdy silně poklesne pO2 [2],[15],[19]. 

 

3.1.8 Zásoby kyslíku v organismu 

 

Dospělý organismus potřebuje v tělesném klidu asi 250 ml O2 za minutu. Při různých 

činnostech toto mnoţství můţe značně stoupnout. Organismus nemá ţádné podstatné zásoby 

kyslíku, proto nelze bez závaţných důsledků přerušit jeho přívod na dobu delší neţ několik 

minut. Zásoby jsou představovány především kyslíkem obsaţeným v krvi (necelých 1000 ml) 

a v plicích, zde v závislosti na aktuálním obsahu vzduchu (asi 300 ml na konci výdechu a asi 

800 ml po maximálním nádechu). Malé mnoţství fyzikálně rozpuštěného kyslíku je ve 

tkáních a ve svalech, kde je navázán na myoglobin. Při klidové spotřebě představuje toto 

mnoţství funkční rezervu na dobu asi 4 - 7 min.  
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Člověk si existenci nepatrných zásob kyslíku vůbec neuvědomuje. Stálý přívod kyslíku 

do organismu je zajišťován zcela automaticky bez vědomé kontroly tak, aby odpovídal 

aktuálním nárokům jednotlivých tkání na spotřebu kyslíku [15],[18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Zásoby kyslíku v organismu [18] 

 

3.1.9 Kyslíkový dluh 

 

Klesne li přívod kyslíku do organismu pod hodnotu aktuální spotřeby, můţe tento 

pokles organismus po omezenou dobu tolerovat, vzniká přitom tzv. kyslíkový dluh. Po 

obnovení dodávky kyslíku je v organismu zadrţováno více kyslíku, neţ odpovídá aktuálnímu 

výdeji. Na vzniku kyslíkového dluhu se podílí více sloţek. Jednak je to vyuţití omezených 

přítomných zásob kyslíku, vyčerpání ATP a CP a také vyuţití anaerobní glykolýzy, pří níţ se 

hromadí kyselina mléčná. Průběh „splácení“ tohoto kyslíkového dluhu lze rozdělit na dvě 

sloţky - pomalou a rychlou. Rychlá náhrada probíhá s poločasem 15 aţ 30 s a za tuto dobu se 

doplní kyslíkové zásoby a metabolické hotovosti ATP. Odstranění kyseliny mléčné v pomalé 

fázi můţe trvat i více neţ hodinu, kyselina je při ní částečně oxidována na CO2 a H20 a z části 

pouţita k resyntéze a doplnění zásob glykogenu. Tento pochod je energeticky závislý a 

v konečném důsledku organismus na úhradu kyslíkového dluhu potřebuje více kyslíku, neţ 

jaký byl jeho deficit [2],[15].  
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3.2 Hypoxie 

 

Pod pojmem hypoxie obecně rozumíme nedostatek kyslíku. Je to stav, při kterém je 

nedostatek kyslíku v některých částech organismu nebo v organismu celém. Pro optimální 

mnoţství kyslíku se pouţívá termín normoxie. A protoţe má kyslík v organismu člověka 

nezastupitelnou úlohu, jakékoliv narušení v jeho transportu a vyuţití můţe mít zásadní 

význam. 

3.2.1 Klasifikace hypoxie 

 

Příčiny nedostatku kyslíku lze rozdělit do dvou skupin: 

a) sníţení pO2 ve vdechovaném vzduchu; 

b) porucha v některé části kyslíkového transportního mechanismu nebo 

v metabolickém vyuţití kyslíku [15]. 

Ve snaze kompenzovat poruchu různé příčiny hypoxie se porušují nebo aktivují různé 

sloţky kyslíkového transportního mechanismu. Vyvolávají tak často charakteristický 

patofyziologický obraz, jehoţ průběh se můţe lišit také při různých intenzitách vyvolávající 

příčiny a různém trvání hypoxie. 

Nejznámější klasifikace hypoxických stavů je dělení na hypoxii: 

a) hypoxickou (nízký pO2 ve vdechovaném vzduchu); 

b) hematogenní/transportní (porucha přenosu kyslíku krví); 

c) ischemickou neboli stagnační (sníţený průtok krve); 

d) histotoxickou (sníţená utilizace kyslíku) [18]. 

 

Nedostatek kyslíku v atmosféře nebo porucha v systému transportujícím kyslík mohou 

být různě kvantitativně vyjádřené a postihují pak transport kyslíku s větší či menší mírou. O 

tom, s jakou intenzitou budou tkáně postiţené, rozhoduje také moţnost kompenzace poruchy 

prostřednictvím kyslíkového transportního mechanismu. Poruchu v zásobování organismu 

kyslíkem lze podle stupně rozdělit do dvou kategorií. 

 

1. Poruchy v transportu kyslíku, které jsou plně kompenzovány kyslíkovým 

transportním mechanismem, takţe tkáním organismu je přiváděno takové mnoţství kyslíku, 

které pokrývá jejich metabolickou potřebu. Ve všech tkáních jsou gradienty pO2 dostatečně 
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vysoké k tomu, aby difuze kyslíku do míst potřeby nebyla menší, neţ je spotřeba kyslíku 

metabolismem (nedosahují kritické hodnoty). Spotřeba kyslíku celým organismem ani 

jednotlivými orgány tak není sníţena. Nedostatkem kyslíku v tomto případě trpí pouze 

receptorové struktury, které zajišťují kompenzační reakci kyslíkového transportního 

mechanismu. (periferní chemoreceptory, lokální mechanismy upravující afinitu krve ke 

kyslíku a funkci mikrocirkulace). Protoţe kyslíkový transportní mechanismus pouţívá 

k udrţení dodávky kyslíku do tkání část své funkční rezervy, sniţuje maximální mnoţství 

kyslíku, které můţe v případě zvýšení potřeby kyslíku do organismu dodat. Tento stav se také 

označuje jako hypoxie funkční. Stupeň hypoxie, při němţ není sníţena spotřeba kyslíku, se 

vyskytuje např. při pobytu v atmosféře s niţším pO2, při anémii apod. Vyskytuje se tedy při 

mírném nebo středním narušení transportu kyslíku do tkání, pokud má organismus moţnost 

tuto poruchu kompenzovat. 

 

2. Závaţnější poruchy v zásobování organismu kyslíkem jsou provázeny sníţením 

spotřeby kyslíku. Postihuje-li závaţná porucha v transportu kyslíku pouze malou oblast 

organismu, nemusí se pokles spotřeby kyslíku v postiţeném místě projevit měřitelným 

poklesem spotřeby kyslíku celým organismem, přestoţe sníţení jeho spotřeby můţe být 

v místě poruchy značné (např. při infarktu myokardu, mozkových příhodách apod.). Vede-li 

porucha v transportu kyslíku k poklesu gradientů pO2 ve velkých oblastech tkání nebo 

organismu a je-li tento pokles natolik velký, ţe mnoţství kyslíku difundujícího do tkání je 

menší neţ jeho metabolická potřeba, sníţí se spotřeba kyslíku celým organismem. K tomu 

dochází při celkových závaţných poruchách kyslíkového transportního mechanismu (např. při 

těţkém cirkulačním šoku) [14],[15]. 

 

3.2.2 Trvání hypoxie 

 

Porucha v zásobování organismu kyslíkem můţe trvat velmi krátkou dobu, při menší 

intenzitě můţe trvat i mnoho let, popř. celý ţivot. Kyslíkový transportní mechanismus 

obsahuje řadu mechanismů, kterými můţe čelit vzniku nedostatku kyslíku pro tkáňový 

metabolismus. Pouze některé z těchto mechanismů jsou však rychle mobilizovatelné. Při 

pomaleji vznikající poruše dlouhodobého charakteru je její kompenzace vyjádřena ve větší 

míře. Mluví se pak o adaptaci organismu nebo jeho aklimatizaci [15],[18]. 
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3.2.3 Příznaky hypoxie 

 

Příznaky hypoxie mohou nastupovat nenápadně, bývají rozmanité, individuálně odlišné, 

ale u daného jedince vţdy stejné. Obecně připomínají opilost.  

Mezi subjektivní příznaky hypoxie patří: 

- úzkost nebo euforie; 

- bolesti hlavy; 

- závratě;  

- šumění v uších; 

- celková slabost;  

- únava; 

- nevolnost; 

- pocity tepla a chladu; 

- mravenčení. 

 

K objektivním příznakům hypoxie se řadí: 

- zrychlené dýchání a tepová frekvence; 

- poruchy logického myšlení, krátkodobé paměti a koncentrace; 

- zhoršené smyslové vnímání; 

- zhoršená pohybová koordinace; 

- cyanóza (namodralé zbarvení rtů a konečků prstů); 

- obluzení aţ ztráta vědomí (při těţším stupni postiţení). 

V případě nedostatečného prokrvení kontrahujících se svalů můţe být příznakem 

hypoxie také bolest. 

Z klinických a laboratorních vyšetření jsou pro diagnózu důleţité hodnoty červeného 

krevního obrazu a hodnoty krevních plynů. Dále frekvence pulsu, krevní tlak, zátěţové 

vyšetření ergometrické. Biochemické laboratorní vyšetření, které svědčí o hypoxii tkání, je 

zvýšení hladiny laktátu v krvi (to nastává pouze při rozsáhlé hypoxii, která postihuje kosterní 

svaly) [6],[14],[19]. 
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3.2.4 Změny organismu při hypoxii 

 

Při hypoxické hypoxii dochází vlivem sníţeného parciálního tlaku kyslíku v atmosféře 

k poklesu parciálního tlaku v alveolárním vzduchu a v důsledku toho také k poklesu 

parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi. Klesá proto i saturace hemoglobinu kyslíkem a 

mnoţství kyslíku rozpuštěné v krvi fyzikálně a tedy obsah kyslíku v arteriální krvi a průtok 

kyslíku tkáněmi.  

Vlastní příčinou poškození buněk hypoxií je především nedostatek ATP. Poškozená 

buňka neudrţí iontové gradienty mezi intracelulárním a extracelulárním prostorem. U buněk 

vzrušivých tkání, neuronů a svalů, způsobí nedostatek ATP porušení schopnosti přenosu 

signálu nebo kontraktility. Také buňky jiných, nevzrušivých tkání mohou kromě sníţení své 

specializované funkce při hypoxii zahynout. 

Při poruchách v transportu kyslíku se často charakteristicky mění činnost orgánových 

systémů účastnících se na přenosu kyslíku z atmosféry do tkání. Postihne-li nedostatek 

kyslíku určitý orgán nebo určitou tkáň, můţe se podle její citlivosti a stupně postiţení změnit 

její činnost (většinou sníţení specifických funkcí). Stupeň poškození tkáně můţe být tak 

velký, ţe dojde k zániku funkčních buněk a k jejich náhradě vazivovou tkání. 

Nejcitlivěji reaguje na hypoxii zrakové čidlo (pokles zrakové citlivosti a ostrosti, zúţení 

zorného pole aţ ztráta zraku) a některé funkce CNS, např. schopnost učit se, reakční rychlost 

aj. Při akutní hypoxii CNS mají změny osobnosti určitou podobu s opilostí, při chronické 

hypoxii převládá celková únava a podráţděnost. Intenzívní hypoxie CNS způsobuje ztrátu 

vědomí. Brzy na hypoxii reaguje také srdeční sval [14],[15],[19]. 

 

3.2.5 Kompenzační reakce při stavech hypoxie 

 

Fyziologický mechanismus transportu kyslíku ze vzduchu k mitochondriím a jiným 

částem buňky má několik částí. To umoţňuje určité kompenzování poruch a udrţení 

dostatečně vysoké tkáňové tenze kyslíku. Některé tyto kompenzace jsou vysoce účinné (např. 

zvýšení průtoku krve při anémii), jiné jsou účinné málo (např. zvýšení plicní ventilaci při 

nízké saturaci arteriální krve kyslíkem). Kompenzační reakce mohou zajistit dostatečnou 

dodávku kyslíku tkáním v tělesném klidu nebo při nízké fyzické aktivitě organismu. Vţdy ale 

znamenají sníţení maximální moţné dodávky kyslíku tkáním. 
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Také rychlost kompenzace je různá. Některé kompenzační reakce jsou při poruše 

transportu kyslíku aktivovány velmi rychle. Např. po poklesu arteriálního pO2 jsou dýchací 

centra stimulována z periferních chemoreceptorů a plicní ventilace se zvýší během několika 

sekund. Rychle reaguje i cirkulace. Jiné kompenzace se uskuteční aţ během několika hodin 

(sníţení afinity krve ke kyslíku) nebo i několika dnů a týdnů (zvýšení počtu erytrocytů a 

koncentrace hemoglobinu v krvi) [14],[15],[18]. 

 

3.2.6 Léčba hypoxie 

 

Terapie hypoxických stavů spočívá v odstranění příčiny. To ale není vţdy moţné a 

postupy jsou jen částečně účinné. Důleţité je zajištění dostatečné plicní ventilace, která má 

význam pro dobrou oxygenii krve protékající plícemi a pro vylučování CO2. Pouţívá se 

k tomu farmakologické stimulace dechových center a různých typů podpůrného nebo 

automatického mechanického dýchání (plicní ventilátory). Zajištění dostatečné vazebné 

kapacity krve pro kyslík lze dosáhnout pomocí krevní transfúze. Nejčastějším léčebným 

postupem je inhalace vzduchu obohaceného kyslíkem nebo čistého kyslíku. Principem této 

kyslíkové terapie je snaha o zvýšení obsahu kyslíku v arteriální krvi.  Kyslík je aplikován buď 

za normálního barometrického tlaku (normobarická oxygenoterapie) nebo za zvýšeného 

barometrického tlaku (hyperbarická oxygenoterapie). U normobarické terapie často není 

cílem velké zvýšení hodnoty pO2 v arteriální krvi nad její normální hodnotu, ale na hodnoty 

v rozmezí 10 – 13 kPa. Dalším cílem normobarické oxygenoterapie je zvýšení saturace O2. 

Hyperbarická oxygenoterapie se aplikuje ve speciální přetlakové komoře. Dosáhne se tím 

zvýšení obsahu kyslíku ve tkáních, vzestupem tlakového gradientu pro kyslík se zvýší difuze 

kyslíku z kapilár do tkání a zvýší se transportní kapacita krve pro kyslík. Významně se 

zvyšuje tenze kyslíku v arteriální krvi (pO2 se můţe zvýšit aţ na 300 kPa) a mnoţství 

fyzikálně rozpuštěného kyslíku. Význam hemoglobinu při přenosu kyslíku relativně klesá. 

Hyperbarická oxygenace odstraňuje nebo zmenšuje následky všech forem hypoxie, je však 

moţno ji provádět jen na velmi krátkou dobu z důvodu toxicity kyslíku [14],[15]. 
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3.3 Vliv teploty na organismus a jeho spotřebu kyslíku 

 

Člověk patří k homoiotermním ţivočichům a udrţuje svou tělesnou teplotu v úzkém 

rozmezí kolem 37°C. Tato relativně konstantní a vysoká teplota umoţňuje normální průběh 

metabolismu v těle nezávisle na kolísání teploty zevního prostředí. Tělesná teplota i za 

normálních okolností kolísá ze dne na den a rovněţ v průběhu dne v rozmezí do 1°C. Pouze 

během dlouhodobé fyzické zátěţe, v nemoci nebo v extrémních zevních podmínkách tělesná 

teplota stoupá. Je to dáno nepoměrem mezi tvorbou a odvodem tepla. Tělesná teplota naopak 

klesá v extrémním chladu, kdy kompenzační mechanismy jiţ nepostačují pro její udrţení. 

Rozlišujeme teplotu tělesného jádra a tzv. tělní slupky. Tělesné jádro zahrnuje velké 

tělní dutiny - dutinu břišní, hrudní a dutiny hlavy. Tělní slupku tvoří ostatní orgány, zejména 

kůţe, podkoţí a končetiny. Přísné udrţování teploty v úzkém tepelném rozmezí kolem 37°C 

se týká jen teploty tělesného jádra, teplota tělní slupky se můţe měnit v relativně velkém 

rozsahu v závislosti na tepelných podmínkách okolí. Teplota tělesné slupky přitom klesá od 

vnitřních partií k povrchu těla a od hlavy k akrálním partiím.  

Tvorba tepla je funkcí energetického metabolismu. V klidu se teplo tvoří ve všech 

metabolicky aktivních orgánech, zejména v játrech. Při fyzické zátěţi se teplo vytváří 

především v pracujících svalech, aţ 70 % celkové produkce, na ostatní orgány připadá 

zbývajících 30 %. Výrazně k tomu můţe přispět zvýšená teplota okolí [14],[26]. 

 

3.3.1 Regulace tělesné teploty 

 

Teplota těla je regulována mechanismem zpětné vazby, ve kterém hraje důleţitou roli 

hypotalamus. Ten je centrálním orgánem koordinujícím tvorbu a výdej tepla a funguje 

podobně jako termostat. Informace přebírá z periferních chladových a tepelných 

termoreceptorů v kůţi, z vnitřních termoreceptorů reagujících na teplotu krve a z centrálních 

receptorů uloţených v předním hypotalamu a v páteřní míše. Termoregulační centrum je 

velmi citlivé a reaguje jiţ na změny teploty krve řádově setiny °C.  

Podráţdění tepelných receptorů vede k otevření krevních kapilár v kůţi a k odvodu 

tepla do okolního prostředí tzv. suchou výměnou - vedením, prouděním nebo sáláním. Krev 

přebírá funkci chladicího media tím, ţe odvádí teplo z místa jeho vzniku (ve svalech) ke kůţi, 

odkud je předáváno do okolního prostředí. Pokud suchá výměna tepla nestačí odvést 
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přebytečné teplo, nastupuje mokrá výměna tepla – pocení. Ochlazovací účinek má pouze pot, 

který se odpaří. Jestliţe produkce potu nestačí k odvodu přebytečného tepla nebo vysoká 

relativní vlhkost znemoţňuje odpařování potu, teplota těla stoupá a dochází k hypertermii. Při 

nadměrné tepelné zátěţi a selhávající termoregulaci se vasodilatace koţních cév mění ve 

vazokonstrikci, dochází ke křečím a můţe nastat smrt v důsledku nevratného poškození 

mozku.  

V chladu je potřeba sníţit tepelné ztráty a zvýšit produkci tepla. Zvýšení tepelné 

produkce je moţné svalovou činností a třesem nebo metabolickou produkcí tepla. Velké 

mnoţství tepla se tvoří především v játrech. Tato chemická termoregulace je řízena 

prostřednictvím hormonů (adrenalin, noradrenalin, tyroxin). Tyto mechanismy mají různou 

účinnost. Svalová práce vyvolává zvýšení prokrvení povrchových částí těla a tím pokles jejich 

izolační kvality. V extrémním chladu se tak tepelné ztráty mohou zvětšit. Účinnější se tedy 

jeví netřesová produkce tepla. Fyzikální termoregulace při pobytu v chladném prostředí 

spočívá ve vazokonstrikci koţních arteriol. Nejdůleţitější obranou organismu proti chladu je 

zvýšení tepelně izolačních vlastností oděvu [8],[14],[26]. 

Řízená hypotermie je často pouţívána např. v lékařství při kardiochirurgických a 

neurochirurgických výkonech. Pokles tělesné teploty totiţ sniţuje spotřebu kyslíku tkáněmi 

(Obrázek 7) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Vliv sniţující se teploty tělesného jádra na spotřebu kyslíku [14] 
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3.3.2. Chladová zátěž v pracovním prostředí 

 

Zátěţ organismu v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek při práci 

v chladu je určována fyzikálními parametry mikroklimatu (teplotou vzduchu, rychlostí 

proudění vzduchu, vlhkostí a radiací), metabolickou produkcí organismu a izolačními 

vlastnostmi oděvu. Celková hypotermie v důsledku dlouhodobého pobytu v chladném 

prostředí vede k poklesu teploty tělesného jádra. Při poklesu pod 36°C dochází ke zvýšení 

produkce tepla v těle ve snaze kompenzovat tepelné ztráty. Teplota 35°C je spojena 

s maximálním třesem, při 34°C nastupuje porucha vědomí, při teplotě 32 aţ 31°C dochází ke 

ztrátě vědomí, TK je neznatelný, zornice jsou rozšířené, ale ještě reagují na světlo. Při 28°C 

jsou zornice necitlivé na světlo, hrozí fibrilace komor aţ zástava srdce. Při 20°C nastává 

zástava srdce a při 17°C dochází k vymizení EEG.  

Na pracovištích, kde tepelné podmínky jsou niţší neţ přípustné, musí být zaměstnanci 

vybaveni adekvátním ochranným oděvem, aby byly zajištěny tepelně neutrální podmínky 

(teplota tělesného jádra 36 aţ 37°C). Izolační vlastnosti oděvu jsou sniţovány prouděním 

vzduchu. Jestliţe tepelně izolační vlastnosti oděvu nepostačují k zajištění tepelně neutrálních 

podmínek organismu, musí být práce přerušována a zaměstnancům musí být umoţněn 

odpočinek v místnostech s optimální teplotou. Velký význam má ohřívání studených částí 

těla, dostatek tekutin a stravy. Vyčerpání, dehydratace, hlad, poţití alkoholu a drog, anémie a 

poruchy krevního oběhu zvyšují náchylnost k poškození z chladu. 

První pomoc při hypotermii je zabránit dalším ztrátám tepla a co nejdříve zajistit ohřátí 

postiţeného. Pokud je postiţený při vědomí, je moţno podávat horké nápoje.  Hypotermické 

oběti v bezvědomí (niţší neţ 34°C) musí být zahřívány externě, nejlépe ponořením do vody 

teplé 38 aţ 42°C [10],[23],[26]. 

 

3.4 Energetický metabolismus 

 

Stejně jako jiné ţivé organismy musí i ten lidský získávat energii ze svého okolí. Lidský 

organismus potřebuje k získání energie kyslík. Hlavními energetickými zdroji jsou pro 

člověka energie z chemických vazeb obsaţených v sacharidech, lipidech a proteinech. 

K uvolnění energie je zapotřebí spálení těchto látek za přítomnosti kyslíku. Spalování 

substrátů probíhá v organismu postupně. Většina biologických oxidací probíhá jako 
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dehydrogenace, důleţitou roli zastávají enzymy odebírající látkám vodík – dehydrogenázy. 

Kyslík se s tímto vodíkem spojuje za vzniku vody. 

Organismus potřebuje energii k udrţení tělesné teploty, k činnosti orgánů a k práci. 

Příjem a výdej energie mají být v rovnováze. Při negativní energetické bilanci dochází ke 

spotřebování tkání vlastního těla, při pozitivní bilancí se ukládá nadměrné mnoţství tuku. 

Hlavním energetickým zdrojem metabolismu je glukóza. Energii obsaţenou v glukóze 

vyuţívá organismus jejím převedením do formy energeticky bohatých sloučenin, zvláště 

ATP. ATP se vytvoří během odbourávání molekuly glukózy na molekuly kyseliny mléčné. 

Tyto biochemické pochody se nazývají glykolýzy. Pokud glykolýza probíhá za nepřítomnosti 

kyslíku, jde o glykolýzu anaerobní. V nepřítomnosti kyslíku je to jediný moţný zdroj ATP. 

Tento zdroj je ovšem velmi omezený z důvodu omezených zásob glukózy a glykogenu 

v buňkách a také pro svou malou efektivnost tvorby ATP, neboť se při ní z jedné molekuly 

glukózy uvolní pouhé 2 molekuly ATP. Mimo to se v tkáních hromadí produkt anaerobní 

glykolýzy – kyselina mléčná, která sniţuje pH a vyvolává acidózu. Druhým způsobem 

glykolýzy je glykolýza v přítomnosti kyslíku, tzv. glykolýza aerobní. Takovýto způsob 

získávání energie je mnohem efektivnější, můţe se při něm vytvořit aţ 38 molekul ATP. 

Navíc nemusí být substrátem pouze glukóza, buňky mohou pro tvorbu energie vyuţít i jiné 

látky, např. kyselinu mléčnou, mastné kyseliny a aminokyseliny.  

Lidský organismus je na tomto způsobu tvorby ATP vysoce závislý a nemůţe bez něho 

existovat více neţ několik minut. Kyslík je v organismu vyuţit z 85 aţ 90 % právě k produkci 

ATP [11],[15],[22].  

 

3.4.1 Ovlivnění metabolismu 

 

Na přeměnu látek a energií působí řada vlivů, které mění metabolismus i 

mnohonásobně. Jsou to zejména potrava, zevní teplota a svalová činnost. Nejvýraznější je vliv 

svalové činnosti. Vydatnější svalová práce zvyšuje metabolismus i několikanásobně.  

Teplota ovlivňuje metabolismus ve smyslu termoregulačním (metabolismus „zahřívá“ 

organismus), takţe čím vyšší je teplota, tím niţší je metabolismus a opačně. To však platí jen 

v určitém rozmezí. Za extrémních teplot, při kterých uţ termoregulace selhává, je vztah mezi 

teplotou a metabolismem přímo úměrný (při přehřátí přeměna látek stoupá, při podchlazení 

klesá). 
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Přijatá potrava zvyšuje metabolismus dvojí cestou. Je to práce ţláz a hladkých svalů 

trávicího ústrojí a tzv. specifický dynamický účinek ţivin. Ţiviny přijaté do organismu 

zvyšují metabolismus samy o sobě. Nejvýraznější účinek mají bílkoviny, zvyšují za 3 - 4 

hodiny po poţití metabolismus o 20 - 40 %, nebo smíšená strava o 10 - 12 %, nejméně tuky. 

Hladovění sniţuje metabolismus nejen proto, ţe se sniţuje tělesná hmotnost, ale klesá i 

metabolismus přepočtený na 1 kg hmotnosti [11],[22]. 

 

3.4.2 Způsoby krytí energetických požadavků  

 

Práce organismu člověka je zajišťována procesy v organismu přeměňujícími chemickou 

energii v mechanickou. Tyto přeměny jsou závislé na zásobě výţivných látek v buňkách a 

krvi, zejména ATP, CP a makroergních substrátů (cukry, tuky, bílkoviny). Základním 

zdrojem energie pro činnost kosterního svalstva je energie vznikající štěpením ATP. Té je 

však ve svalových vláknech uloţeno velice málo, a proto je nutné její průběţné obnovování. 

Krytí energetické náročnosti pohybové činnosti se uskutečňuje následujícími způsoby. 

 

1. Anaerobní fosfátový systém 

Tento systém vyuţívá aktuálních zásob makroergních fosfátů (ATP – CP) přímo ve 

svalové buňce a energii z nich získává anaerobním způsobem. Při tomto štěpení ATP se 

současně aktivuje její obnova ze svalových rezerv CP. Systém zajišťuje maximální 

krátkodobé aktivity jen na 5 - 15 sekund. Rychlost, mnoţství uvolněné energie a následující 

výkon je ale vyšší neţ u dalších způsobů krytí energie. Při úplném vyčerpání zásob dojde 

k jejich zpětnému obnovení zpravidla do 2 – 3 minut (u trénovaného organismu i dříve). 

Rychlost uvolňování ATP (metabolický obrat) činí 4,0 – 4,5 mol/min. 

 

2. Anaerobní laktátový systém 

Vyuţívá k obnově ATP anaerobní štěpení cukru ve formě svalového a jaterního 

glykogenu. Zajišťuje krytí energie pro aktivity maximální intenzity po dobu 45 – 90 s. 

Současně dochází ke zvýšené produkci laktátu. K jeho postupnému odbourání dochází 

s pomocí kyslíku v průběhu 30 – 80 minut při aktivním odpočinku, při pasivním odpočinku se 

tato doba zdvojnásobuje. Metabolický obrat je 2,0 – 2,5 mol/min. 
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3. Aerobní systém 

 Krytí energie je zprostředkováno za přítomnosti kyslíku a zajišťuje střední a mírné 

intenzity zatíţení. Energetické zdroje jsou ze svalu – glykogen (44 %) a triacylglyceroly (32 

%) a z krve – glukóza (13 %) a mastné kyseliny (11 %). Zmíněné zdroje jsou prakticky 

neomezené a mohou s dostatečným přísunem kyslíku celkově poskytnout velké mnoţství 

energie. Zapojení tohoto systému do obnovy ATP nastává přibliţně po 2 - 3 minutách 

souvislé činnosti. Konečným produktem všech reakcí v tomto systému je voda a CO2, který 

organismus bez problému vyloučí. Charakteristickým rysem aerobních aktivit je schopnost 

organismu vykonávat je souvisle po delší dobu (3 minuty aţ několik hodin) a to ve střední 

intenzitě. Náhrada glykogenu při úplném vyčerpání nastává aţ po 46 hodinách. Metabolický 

obrat je pomalejší, činí 1,0 – 1,5 mol/min. 

 

Anaerobní práh (stresový práh) je z pohledu intenzity zatíţení hraniční hodnotou pro 

aerobní cvičení. Je nazýván také jako metabolický přechod mezi převáţně oxidačním a 

oxidačně – neoxidačním krytím energetických nároků. V průběhu zatíţení začne prudce 

narůstat podíl neoxidační úhrady energie spolu s kumulací krevního laktátu. Z hlediska 

energetického zajištění jde o hraniční intenzitu pohybu a práce, kde převaţuje aerobní obnova 

ATP s menší mírou zastoupení anaerobní obnovy ATP a kde zdrojem energie je převáţně 

cukr. 

Aerobní práh je hraniční hodnota intenzity pohybu, kde převaţuje aerobní obnova ATP 

a zdrojem energie jsou převáţně tuky. Veškeré děje v organismu probíhají za dostatečného 

přísunu kyslíku a nedochází k přílišnému narušování homeostázy. Je to nejvyšší intenzita 

zatíţení v aerobním pásmu, kdy nedochází ke zvýšené tvorbě laktátu [2],[11]. 
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4 Práce v hypoxickém prostředí 

Na pohyb a práci v hypoxickém prostředí se doposud pohlíţelo převáţně z oblasti 

horské medicíny nebo letectví. V současnosti je ale hypoxie vyuţívána pro poţární prevenci, 

pro výškový trénink ve sportu a pro mnoho dalších účelů a v důsledku toho je vystaveno 

hypoxii čím dál více pracovníků a ostatních osob. Přestoţe zde jsou jisté fyziologické rozdíly 

mezi skutečnou nadmořskou výškou a výškou simulovanou (isobarickou) výškou, tyto rozdíly 

nejsou pro oblast pracovního lékařství významné. Termín „výška“ zahrnuje v této části práce 

stav simulované výšky dosaţené isobarickou hypoxií nebo „ekvivalentní výška“, coţ je 

termín často pouţívaný pro tlak v kabině letadel. 

Důleţitým faktem je, ţe zařízení s isobarickou hypoxií mohou osoby kdykoliv opustit a 

ţe nad zaměstnanci pracujícími v takovýchto zařízeních je moţný dohled (tzv. kontrolovaná 

hypoxie). Proto lze v takových zařízeních předpokládat niţší riziko neţ během skutečného 

pobytu ve vysoké nadmořské výšce, kdy není ani moţnost úniku z hypoxického prostředí 

během krátké doby, ani není moţné zajistit dohled osobou nevystavenou hypoxii (tzv. 

nekontrolovaná hypoxie) [24]. 

 

4.1 Stanovení rizikového profilu 

 

Pro stanovení rizikového profilu expozice hypoxii by měly být zohledněny následující 

faktory: 

 nadmořská výška nebo ekvivalentní nadmořská výška (% O2); 

 délka expozice; 

 výškový profil, aklimatizace (včetně střídavé hypoxie); 

 pracovní zatíţení v podmínkách hypoxie; 

 rodilý horal versus rodilý obyvatel níţin [24]. 

 

V prostorech chráněných protipoţárním preventivním zařízením OxyReduct
®
, určených 

jako pracovní prostředí, se ekvivalentní výška nejčastěji pohybuje mezi 1700 m – 2600 m, coţ 

v podmínkách isobarické hypoxie odpovídá koncentracím okolo 17,0 aţ 14,8 % O2 (± 0,2). 

Přepočet hodnot viz Obrázek 9. V některých zvláštních případech jsou pracovníci v těchto 
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prostorech vystaveni ekvivalentní výšce 2700 m - 3800 m.  Délka expozice je omezena na 

maximum několika hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek 8 Parciální tlak O2 ve vztahu k nadmořské výšce [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek 9 Koncentrace O2 ve vztahu k nadmořské výšce [24] 

 

 

Reakce organismu na takové prostředí mohou být značně rozlišné. Lidé 

s onemocněními dlouhodobého charakteru mohou v této výšce trpět váţnými problémy, 
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zatímco zdravé osoby mohou tuto výšku snášet dobře. Délka expozice je krátká na rozvinutí 

akutní horské nemoci (dostavuje se po 6 aţ 96 hodinách expozice) a také je pod limitem, kdy 

mohou vzrůstat závaţná neurologická rizika. V letecké medicíně je tato doba zvána „dobou 

uţitečného vědomí“. Její délka určuje maximální časový interval, v němţ je osoba schopna 

racionální, vědomím plně kontrolované činnosti (viz Tabulka 5) [6],[15].  

 

  Tabulka 5 Hodnoty tlaků O2 v závislosti na nadmořské výšce dle ICAO [24] 

Nadmořská 

výška 

% O2, 

izobarické 

podmínky 

Atmosférické podmínky pO2 

Doba užitečného 

vědomí 

[m]  [mmHg] [hPa] [mmHg] [hPa]  

0 20,9 760,0 1013,0 158,8 211,7 

Bez omezení 

500 19,7 716,0 954,6 149,6 199,5 

1 000 18,5 673,8 898,3 140,8 187,7 

1 500 17,4 634,0 845,3 132,5 176,7 

2 000 16,4 596,0 794,6 124,6 166,1 

2 500 15,4 560,0 746,6 117,0 156,0 

3 000 14,5 525,8 701,0 109,9 146,5 

3 500 13,6 493,0 657,3 103,0 137,3 

4 000 12,7 462,0 616,0 96,6 128,8 

4 500 11,9 432,6 576,8 90,4 120,5 

5 000 11,1 404,8 539,7 84,6 112,8 

5 500 10,4 378,6 504,8 79,1 105,5 

>30 min. 6 000 9,7 353,6 471,4 73,9 98,5 

6 500 9,1 330,0 440,0 69,0 92,0 

7 000 8,5 307,8 410,4 64,3 87,7 3 – 5 min. 

10 500 5,0 183,0 244,0 38,2 50,9 cca 1 min. 

12 900 3,4 123,5 164,7 25,8 34,4 15 – 30 sec. 
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4.2 Vliv hypoxie na pracovní výkon 

 

S rostoucí nadmořskou výškou se sniţuje maximální aerobní kapacita organismu. U 

neaklimatizovaných osob klesá maximální pracovní zatíţení lineárně o 10 aţ 15 % na 

kaţdých 1000 m výšky (začátek je uvaţován ve výšce 1500 m nad úrovní moře). Při akutní 

expozici hypoxickému prostředí se při fyzické zátěţi zvýší plicní ventilace a minutový srdeční 

výdej více neţ při normálním pO2. Během velmi náročné nebo namáhavé práce ve více neţ 

3000 m se stává více a více limitujícím faktorem difúze kyslíku a u osob vykonávajících 

intenzivní práci se bude sniţovat saturace hemoglobinu kyslíkem. Tyto pracovní podmínky 

jsou výhradně pro zdravé osoby, a dokonce i potom musí být vzata v úvahu omezená 

(sníţená) pracovní zátěţ (Obrázek 10) [24]. 

 

 

        Obrázek 10 Pokles maximálního pracovního výkonu s rostoucí nadmořskou výškou [24]  

 

4.3 Zdravotní aspekty 

 

Před samotným zahájením pobytu a práce v hypoxickém prostředí by měli pracovníci 

podstoupit specializované lékařské vyšetření a jejich stav by měl být průběţně sledován 

s pomocí pravidelných lékařských prohlídek. 
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Pro expozice odpovídající koncentraci 15,0 – 14,8 % obj. O2 by zdravotní prohlídka u 

pracovního lékaře měla být zaměřena v prvé řadě na anamnézu osoby. Zjištěno by mělo být 

následující: 

 Ukazatele kardiopulmonálních onemocnění nebo podstatné omezení maximální 

pracovní zátěţe; 

 Závaţné onemocnění nebo operace v posledním roce; 

 Problémy během pobytu ve výškách v minulosti; 

 Předpoklad vysokého nebo extrémního pracovní zatíţení ve výškách. 

Pokud osoba vykonává pravidelně a bez potíţí nějaký aerobní vytrvalostní sport, dá se 

bez dalšího zdravotního vyšetření předpokládat, ţe vystavení této osoby podmínkám výše 

zmíněného typu hypoxie nepředstavuje pro ni ţádná závaţná rizika. 

V případech, které nejsou po kontrole pacientovy anamnézy zcela jasné, by měla být 

poţadována další laboratorní nebo odborná technická vyšetření: 

 Závaţná anémie: krevní obraz; 

 Plicní hypertenze: echokardiografie; 

 Onemocnění plic: spirometrie a ergometrie; 

 Onemocnění srdce: ergometrie, zátěţová echokardiografie. 

Pokud jsou pracovníci vystaveni ekvivalentní výšce 2700 m – 3800 m, lékařská 

procedura by měla navíc zahrnout vyšetření krevního obrazu, ergometrii a spirometrii 

[23],[24]. 

Pracovníci v ekvivalentní výšce větší neţ 3800 m (koncentrace 13 % obj. O2 a niţší) by 

měli být kontrolováni stejně, jak je uvedeno výše pro 2700 m – 3000 m. U těchto pracovníků 

je ale vhodné, aby byli před jejich prvním vstupem do hypoxického prostředí tomuto typu 

prostředí vystaveni alespoň jednou - zkušebně. Expozice musí vzít v úvahu druh, 

předpokládanou délku trvání a obzvláště ekvivalentní výšku (pO2) expozice během práce. Pro 

úkol, který má být vykonáván v kontrolovaném prostředí hypoxické místnosti po omezenou 

dobu by měla být postačující akutní expozice 1 - 2 hodin výšce ekvivalentní takové, ve které 

bude práce později prováděna. Během expozice by osobám měly být sledovány hodnoty 

saturace O2, tepová frekvence a projev symptomů spojených s výškou.  

Osoby s váţnějšími kardiovaskulárními chorobami, osoby trpící anémií nebo těhotné 

ţeny by neměly být pro práci v hypoxickém prostředí odpovídajícím výšce více neţ 3800 m 

vystaveny vůbec (viz. Tabulka 6). 
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Tabulka 6 Dočasné nebo trvalé kontraindikace pro pobyt v hypoxickém prostředí [24] 

Diagnóza Doba, po kterou by se osoba měla vyhnout zvýšené 

nadmořské výšce/hypoxii 

Mrtvice  3 měsíce 

Infarkt myokardu 6 týdnů, pokud je bez komplikací 

 10 týdnů (a více) v případě komplikací (např. závaţná 

arytmie) 

Aorto-koronární bypass  2 – 3 týdny 

PTCA (koronární angioplastika) 3 dny 

Implantace koronárního stentu 3 – 10 dnů 

Implantace kardiostimulátoru Po kontrole správnosti funkce 

Akutní broncho-pulmonární infekce Zákaz expozice aţ do zotavení 

Astma (vyvolané zátěţí) Zákaz expozice, pokud není dostatečně léčeno 

 

4.4 Zásady práce v hypoxickém prostředí 

 

Pokud skutečná nebo ekvivalentní výška nepřesáhne 2700 m (resp. 14,8 % O2 

v isobarických podmínkách) a doba expozice nepřesáhne více neţ několik hodin, není po 

dobu běţného pracovního dne nutné počítat s pauzou navíc, protoţe riziko poruch je zde 

velmi malé. Pokud je ale práce v hypoxické místnosti dlouhodobějšího charakteru nebo trvá 

celý den, osobám by mělo být doporučeno opustit hypoxický prostor na přestávku alespoň po 

kaţdých 4 hodinách. Pokud jsou neaklimatizované osoby vystaveny ekvivalentní výšce 2700 

m – 3800 m, mělo by jim být doporučeno udělat si po kaţdých 2 hodinách expozice pauzu 

v normoxickém prostředí alespoň na 15 minut. Pokud jsou vystaveny více neţ 3800 m, tato 

pauza by měla být prodlouţena na 30 minut. Neaklimatizovaní pracovníci by se měli vyhnout 

expozici vyšší neţ 4500 m (12 % obj. O2).  

Všem pracovníkům by mělo být doporučeno opustit hypoxické prostory, pokud se necítí 

dobře. Vzdálit se do normoxického prostoru ihned, jakmile je to moţné, je nejjednodušší a 

nejdostupnější léčbou. Protoţe onemocnění související s výškou nenastupují náhle, času na 

ústup z prostoru je v kontrolovaném prostoru dostatečný. Pokud symptomy zcela vymizí po 

15 – 30 minutách, osoba můţe znovu vstoupit do prostoru. Pokud se stav postiţené osoby 
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nezlepší ani po více neţ půl hodině, měla by jí být před příští expozicí doporučena konzultace 

s lékařem. 

Maximum pracovního zatíţení by mělo být zváţeno u všech pracovníků. Pokud práce, 

která má být vykonána, není moc namáhavá (např. kancelářská práce) a ekvivalentní výška 

nepřesáhne 2700 m, stačí vědět, ţe osoba je schopna bez potíţí vystoupat jedno rameno 

schodiště nebo ujít bez zadýchání 80 – 100 m po rovině.  

Při práci v ekvivalentní výšce nad 4500 m by pracovníci měli být pro jistotu pozorováni 

pověřenou osobou, která je vně hypoxického prostoru, ale současně v neustálém kontaktu 

s osobami uvnitř. Optimálně by pro takový účel měla být zřízena dohlíţecí místnost 

konstruována s velkým oknem do vedlejší místnosti. Bezpečnost můţe být dále zvýšena 

přítomností kyslíkové lahve a masky a měl by být také k dispozici „na zavolání“ 

specializovaný lékař. Pro výšky nad 5000 m (11 % obj. O2) by měl být tento lékař v blízkosti 

pracoviště přítomen osobně [24]. 

Osoby pracující v hypoxických podmínkách by měli být proškoleny o moţných rizicích, 

měli by být seznámeny s příznaky akutní hypoxie a s jejím zvládáním. Důleţité je poučit 

pracovníky o dodrţování pravidelného pitného a stravovacího reţimu, samozřejmostí by měl 

být zákaz uţívání alkoholu a návykových látek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Závěr 

Předmětem bakalářské práce bylo vyhodnotit moţný dopad sníţené koncentrace kyslíku 

v ovzduší vytvářeném protipoţárním systémem OxyReduct
®
 na lidský organismus. Bylo 

potřeba zaměřit se na dílčí otázky - objasnit princip funkce zařízení OxyReduct
®
, fyziologické 

pochody v lidském organismu ve vztahu ke kyslíku a změny spojené s jeho nedostatečnou 

dodávkou. 

Protipoţární systém OxyReduct
®
 vytváří v uzavřeném prostoru inertní atmosféru, která 

brání vzniku a rozšíření poţáru. Inertizace je dosaţeno pomocí zvýšení koncentrace dusíku, 

který vytěsňuje kyslík a sniţuje tak jeho koncentraci v ovzduší. Kyslík obsaţený ve vzduchu 

je nejběţnějším oxidačním prostředkem, jeho přítomnost je podmínkou vzniku a průběhu 

reakce hoření. Obsah kyslíku ve vzduchu přímo úměrně ovlivňuje rychlost procesu hoření - 

poklesem koncentrace kyslíku ve vzduchu klesá i rychlost hoření. Mezní hodnotou pro velkou 

část hořlavých látek je 15 % obj. O2. Hodnota koncentrace kyslíku v ovzduší vytvářeném 

systémem OxyReduct
®
 je nastavena na tuto a niţší hodnoty v závislosti na materiálech 

vyskytujících se v chráněném prostoru. Limitujícím faktorem je také vyuţití prostoru pro 

pohyb a práci osob, neboť lidský organismus je schopen se vypořádat se sníţenou koncentrací 

kyslíku jen do určité míry.  

Z hlediska fyziologie je přítomnost kyslíku v lidském organismu nezbytná pro jeho 

běţnou funkci. Přechod kyslíku z okolní atmosféry k místům potřeby v organismu probíhá 

difúzí, na základě rozdílu parciálních tlaků. Sníţením koncentrace kyslíku v ovzduší poklesne 

jeho parciální tlak a také tlakové gradienty v transportu kyslíku se sníţí. Tkáně jsou 

nedostatečně zásobovány kyslíkem a dochází k hypoxii. V důsledku hypoxie a nedostatku 

energie vyuţitelné z ATP dochází ke sníţení specializované funkce a činnosti buněk, tkání a 

orgánů nebo dokonce k jejich zániku. Organismus se snaţí nedostatek kompenzovat různými 

mechanismy (např. zvýšení plicní ventilace, úprava krevní cirkulace). Míra postiţení tkání a 

míra kompenzace závisí na míře hypoxie a jejím trvání. Nejcitlivější je na hypoxii zrakové 

čidlo, CNS a myokard. Mezi příznaky hypoxie patří celková slabost, nevolnost, bolesti hlavy, 

zrychlené dýchání a zvýšená tepová frekvence, poruchy koncentrace, zhoršené smyslové 

vnímání a zhoršená pohybová koordinace. Účinky hypoxie prohlubuje chlad, konzumace 

alkoholu a drog a fyzická zátěţ. Závaţný dopad můţe mít hypoxie především na osoby trpící 

onemocněním dýchacích cest a kardiovaskulárního systému. Nejrychlejším způsobem léčby 
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hypoxie v prostředí určeném pro poţární prevenci je odchod z hypoxického prostoru do 

prostředí s běţnou koncentrací kyslíku v ovzduší, případně pouţití kyslíkového přístroje. 

V souhrnu platí pro práci v prostředí systému OxyReduct
®
 následující obecné zásady. 

Kaţdý pracovník by měl absolvovat specializované lékařské vyšetření. Dále by měl být 

obeznámen s vlivem prostředí a s příznaky hypoxie, aby na ně mohl včas účinně zareagovat. 

V případě jakékoliv fyzické či psychické indispozice by měl být zváţen jiţ samotný vstup do 

hypoxického prostoru, protoţe nastavené podmínky mohou tuto indispozici ještě prohloubit. 

Pracovník by měl dodrţovat dostatečný pitný a stravovací reţim, vyhnout se konzumaci 

alkoholu a návykových látek. Oděv by měl být přizpůsoben teplotním podmínkám pracovního 

prostředí. Musí být adekvátně sníţena energetická náročnost vykonávané práce a délka 

pracovní doby. Pracovníkům musí být umoţněno opustit pracovní prostor v případě projevu 

příznaků hypoxie a musí být také zajištěna přiměřená terapie. 

Práce můţe poslouţit všem, kdo mají zájem o instalaci preventivního protipoţárního 

zařízení OxyReduct
®
. Dále je určena pro všechny, kdo se pohybují v oblasti poţární ochrany, 

jako seznámení se s tímto protipoţárním zařízením. 
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