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Úvod 

 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolil téma Poruchy spánku. 

Je to téma, které je mi z pozice řidiče Mezinárodní kamionové dopravy blízké a které 

považuji ve vztahu ke své nové profesi za zajímavé. 

Za svou praxi jsem se několikrát setkal s případy přemáhání únavy, s mikrospánkem, 

s problémem  tzv. chrápání a s vlivem všech těchto poruch na fyzický a psychický stav 

člověka. Problémy s poruchami spánku mohou způsobit i smrt. 

Tento problém se netýká jen několika málo lidí, ale v současné civilizované a uspěchané 

době to je celosvětový a celospolečenský problém. Nejčastěji se vyskytujícím poruchou 

spánku je nespavost, v akutní podobě se s ní během života setká každý jedinec, 

v chronické podobě pak nespavostí trpí zhruba 10% populace (udává se obvykle výskyt 

kolem 20%, ale současné výzkumy odhadují její výskyt na 5 – 35%). 

Ročně dojde k mnoha zbytečným úrazům či úmrtím, která jsou způsobena 

mikrospánkem při řízení motorových vozidel a lze jen odhadnout, kolik fyzických a 

psychických problémů má na svědomí nedostatek spánku jen proto, že člověk nechce 

vnímat svou únavu nebo se nemůže zbavit problémů s nespavostí. 

Z toho důvodu bych chtěl ve své práci přiblížit problematiku spánkových poruch se 

zaměřením na nespavost, z ní vyplívá snížený práh bdělosti a sníženou soustředěnost 

nebo naopak zvýšené riziko usínání během dne. Poruchy spánku mohou doprovázet i 

nepříjemné vegetativní či somatické příznaky. Proto budou součástí práce i doporučení 

pro spánkovou hygienu, změny chování a možnosti, jak lze uvedeným problémům 

spojeným se spánkem předcházet. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1  Hlavní cíl – Navrhnout režimová opatření ke zmenšení rizik vyplývajících z poruch 

spánku, zejména ve vztahu k profesím pracujícím ve směnném režimu 

1.2  Přiblížit problematiku spánku a jeho poruch, zmapovat vliv nedostatku spánku na 

člověka a jeho pracovní výkon 
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2 Historie spánku 

 

Spánek od dávných civilizací fascinoval filozofy, spisovatele, umělce i vědce a to kvůli 

své záhadné podstatě a i významu.  

Dle dochovaných zdrojů měli již pohané 3000 let př. n. l. ve starém Egyptě svého boha 

spánku. I ve starořecké mytologii se setkáváme s bohem spánku (Hypnos), který byl 

synem bohyně noci Nyx a otcem božstva snů Morfea. Sám spánek byl celá tisíciletí 

považován za pasivní děj a ještě Shakespeare považuje smrt za "sestru spánku".  

Teprve v 19. století objevil Galvani, že nervové buňky (neurony) produkují elektrické 

výboje. Elektrická aktivita mozkových buněk je velice slabá, a tak první záznam jejich 

aktivity – elektroencefalografie (EEG) se podařil až v roce 1928 Hansi Bergerovi. Dalším 

krokem ve výzkumu spánku byl objev aktivačních oblastí, později označených jako 

retikulární formace, působících proti spánku.  

Zásadním milníkem ve výzkumu této oblasti jsou práce z období padesátých let 20. 

století chicagského profesora N. Kleitmana a jeho žáka E. Aserinského. Pozorováním 

kojenců si všimli, že v období spánku se opakují úseky spojené s rychlými záškuby 

očních víček. Rozšířením svého pozorování zjistili, že tato období jsou charakterizovaná 

i odlišnou aktivitou na EEG. V těchto úsecích, později označených jako REM fáze 

spánku, byla pozorována zrychlená srdeční činnost a dýchání.  

Dalším obohacením výzkumných metod v této oblasti bylo také vyvinutí 

polysomnografie Michelem Jouvetem v roce 1962. Rovněž byla vytvořena kritéria pro 

hodnocení jednotlivých spánkových stadií charakterizujících spánkový záznam – 

hypnogram.  

Pokroků bylo dosaženo v oblasti výzkumu chorob spojených s nadměrným spánkem – 

narkolepsie. V této oblasti se významně angažoval i československý vědec doc. Bedřich 

Roth. Sedmdesátá léta pak přinesla rozvoj v oblasti diagnózy – syndrom spánkové 
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apnoe . [ Zdroj: Nevšímalová; Šonka, 2007; www.dobry-spanek.cz ] 

2.1 Co je spánek? 

"Co je nejsladší na světě?" ptal se král rybáře v pohádce Jana Wericha… 

Spánek je základní a zásadní fyziologickou nutností, která je nezbytná pro správnou 

funkci organismu. Čili je to stav organismu, který se stále opakuje, je charakterizován 

sníženou pohybovou aktivitou a omezenou reaktivitou na vnější podněty. Je to aktivní 

a složitý děj daný výsledkem součinnosti několika oblastí v mozku. Spánek je okamžitě 

reverzibilní děj, čímž se odlišuje od kómatu. 

Sám spánek byl a bohužel stále je mnohými lidmi považován za ztrátovou dobu. Díky 

hlubokým studiím za posledních několik desetiletí, víme, že má několik rozlišovacích 

fází po celou noc. Některé tyto stupně nám poskytují odpočinek, jiné nám dovolují si 

něco pamatovat a učit se. Stručně řečeno spánková aktivita nám podporuje zdraví a 

čistí duši. Nedostatek spánku umocňuje negativní působení podnětů na člověka. 

Potřeba a délka spaní se  mění během celého životního cyklu. Jeho smysl je zejména 

důležitý pro  regeneraci celého organismu a zejména pro obnovu centrálního 

nervového systému. Beze spánku či při jeho nevyhovující kvalitě nemůže dojít 

k nezbytnému zotavení našeho těla, což se projeví zhoršením myšlení, snížením 

pozornosti a pocitem únavy následující den. Trvá-li tento stav delší dobu, dochází 

k výraznému snížení kvality života a hrozí i riziko vzniku a rozvoje závažných duševních 

onemocnění. Poruchy spánku se také vyskytují jako důsledek řady onemocnění. 

Nedostatečný spánek může být způsoben i nesprávnou životosprávou či špatnou 

spánkovou hygienou. [ Zdroj: Nevšímalová, 2009 ] 

2.2. Rytmus spánku a jeho fáze 

Centrum, které řídí rytmus spánku je uloženo v  hypothalamu. Tato část mozku, která se 

nachází nad hypofýzou, reguluje vnitřní prostředí, srdeční akci a hormonální hladiny v 
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těle. Také limbický systém jeho prostřednictvím ovlivňuje celý organismus. Nachází se 

zde i termoregulační centrum. Do hypothalamu směřuje nervová dráha ze sítnice oka, 

která je čidlem pro světlo a tmu. Vyjma intenzity osvětlení je toto ústředí ovlivňováno 

hladinami adenosinu a hormonu melatoninu. Adenosin je látka, která vzniká při 

spotřebovávání energie, a jeho nárůst je patrný zejména ve večerních hodinách -  podílí 

se na ospalosti.  Dále se významnou měrou podílí na řízení spánkové aktivity také již 

zmiňovaný hormon melatonin. [ Zdroj: Nevšímalová, 2009 ]  

Melatonin je hormon, jehož hlavním místem tvorby je šišinka, odtud je uvolňován do 

krevního oběhu. Objevuje se také v oblasti sítnice nebo zažívacího traktu. Je tvořen 

z aminokyseliny tryptofanu a jeho produkce je řízena tzv. cirkadiánními hodinami tj. 

střídání dne a noci. Jeho hladiny jsou silně závislé na střídání světla a tmy.   

Většina funkcí melatoninu je zprostředkována přes melatoninové receptory. Je tedy 

jedním z nejdůležitějších spánkových regulátorů. Je i příčinou takzvaného „lehkého 

spaní“.  Jeho snížená hladina je u pracovníků na nočních směnách dokonce považována 

za faktor pravděpodobně zodpovědný za zvýšený výskyt rakoviny. Nejen že usnadňuje 

usínání, ale také prodlužuje dobu delta fáze spánku, která je jeho nejhlubším úsekem a 

zároveň nejdůležitějším z hlediska osvěžení a regenerace organizmu. 

Melatonin je jedním z nejdůležitějších spánkových regulátorů. Přirozená tvorba 

melatoninu organismem člověka s věkem výrazně klesá (největší je v cca 16 letech). To 

může být považováno za jeden z důvodů zvýšeného výskytu nespavosti ve vyšším věku 

a u osob se sníženou hladinou melatoninu v krvi.  

 

Fáze a typy spánku 

 

Z hlediska spánku se může dospělý lidský organismus nacházet ve třech základních 

funkčních stavech: bdění NREM a REM spánku.  
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Ačkoliv NREM a REM spánek se z pohledu chování projevují podobně, činnost neuronů 

v REM fázi se podobá spíše stavu bdělosti.  

REM je anglickou zkratkou Rapid Eye Movement  

Tato fáze spánku je charakterizována kromě mihotavého pohybu očí i nízkým svalovým 

napětím.  

Aktivita mozku je během REM fáze velmi podobná jako při probuzení, proto se tento 

druh spánku označuje někdy jako tzv. paradoxní. Frekvence srdeční činnosti a dýchání je 

v této fázi nepravidelná, tělesná teplota není příliš regulována.  

REM spánek zaujímá asi 20–25 % celkové doby spánku u dospělých, jeho celková doba 

trvání je asi 90–120 minut. Části této fáze se opakují 4–5 krát v průběhu noci. Na 

začátku spánku jsou kratší a postupně se prodlužují. Na konci REM fáze se běžně 

vyskytuje krátké probuzení. Doba REM spánku se výrazně liší v průběhu věku. 

U novorozenců tvoří tato fáze až 80 % celkové doby spánku. Většina "živých" snů se 

odehrává právě v této fázi.  

U REM fáze se uvažuje, že má význam pro upevnění tzv. procedurální paměti. Ta je 

důležitá při osvojování si postupů. Dále je důležitá pro prostorovou paměť.  

NREM fáze spánku je souhrnné označení pro zbývajících 75–80 % fází spánku odlišných 

od REM.  

V této etapě se tedy neobjevují oční pohyby ani ostatní REM charakteristiky.  

Snění v této fázi je spíše výjimečné a intenzita těchto prožitků bývá slabší. Rovněž 

svalový tonus a mimovolní pohyblivost je ve srovnání s REM fází vyšší. Fázi NREM 

dělíme dále na další 4 podfáze. Podfáze 1 a 2 se považují za stadia lehkého spánku, 

podfáze 3 a 4 jsou pak stadii hlubokého spánku. 

NREM 1 se vyskytuje na počátku spánku. Projevuje se pomalými oční pohyby. Tento 

stav je spícím percipován jako částečné vědomí a vzácněji se objevují i halucinace. Zde 

se mohou vyskytnout záškuby, které v extrémních případech mohou vést až k tzv. 

syndromu neklidných nohou.  

NREM 2 etapa spánku zaujímá 45–55 % z celého spánku, je charakteristická  snížením 

svalového napětí a ztrátou vědomí spícího.  
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Přechod do části NREM   spánku je charakteristický  tzv. hlubokým spánkem neboli SWS 

(Slow Wave Sleeping – spánek pomalých vln). Úkolem této fáze je úvod do NREM 

V NREM 3 mohou spící trpět nočním děsem, náměsíčností, nadměrným pocením 

a mluvením ze spaní.  

NREM 4 je fáze hlubší než předešlá NREM 3. Je součástí tzv. hlubokého spánku. Zde je 

probuzení spícího nejobtížnější. Pravděpodobná funkce této fáze je v tvorbě 

a upevňování paměti na data a události 

2.3 Časová posloupnost spánku a  spánková hygiena 

2.3.1 Usínání 

 

Přirozenou polohou pro spánek člověka je leh se zavřenýma očima. Usínání je vlastně 

krátká a pouze prozatímní hranice mezi bdělostí a spánkem samotným. Změna stavu 

z bdělého do spánkového se vyvíjí vždy obdobně, i když s odlišnou rychlostí. Jako první 

se objeví nápadná a pomalá tělesná gesta související se změnou polohy těla. Ty 

doprovází prohloubené dýchání a liknavé zavírání očí. V této fázi se mohou vyskytnout i 

nápadné svalové křeče, které jsou doprovázeny trhnutím celého těla, tento stav může 

způsobit i částečné, přechodné probuzení. Tyto tiky jsou projevem nervových pochodů, 

které reagují na přechod organismu k dalšímu stadiu spánku, jsou pravděpodobně 

vyvolány motorickými impulzy z mozkového centra. V průběhu usínání má každý 

jedinec sklon k polosnům a lehce podlehne jejich smyslovým klamům, na něž také 

může reagovat jakýmsi „trhnutím“,  které může vést i k probuzení.  

2.3.2 Spánek 

 

Relaxační stadium organismu projevující se stereotypní polohou těla a jeho minimálním 

pohybem, při kterém se omezuje a snižuje bdělost některých smyslů a reakcí na vnější 

podněty, zároveň klesá tělesná teplota, snižuje se krevní tlak a dochází i ke zpomalení 

dechové frekvence avšak s poměrně snadnou reverzibilitou – na rozdíl od bezvědomí či 
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komatu. Tak lze také spánek popsat. Jak již bylo zmíněno, spánek je odpradávna 

považován za něco mimořádně důležitého. I dnes se říká, že spravedliví lidé spí dobře, 

protože jejich svědomí je netíží. Bez dostačujícího spánku jsou narušeny naše 

schopnosti adaptovat se a špatně zvládáme i běžné denní starosti a případné 

problémové situace. Doba potřebného spánku se u lidí pohybuje okolo 8hodin za 24h. 

Ale délka spánku každého člověka je individuální, každý jedinec potřebuje ke svému 

spánku odlišnou dobu. U většiny savců, mezi které se řadí i člověk je spánek 

naprogramován zejména na dobu tmy. Doba spánku člověka se od jeho zrození velmi 

rapidně snižuje, a to od 17-18 hodin po jeho příchodu na svět,   až k 10-12 hodinám do 

čtvrtého roku dítěte a pak až k podstatně stabilní době 7-8,5 hodin, která by již  měla 

stačit dvacetiletému jedinci. Krátké 3-4 hodinové časové úseky spánku novorozence se 

střídají s nedlouhou dobou krmení a jsou postupně nahrazovány souvislým spánkem. 

Ve věku 4 let se již spánek většinou promění v jednu dlouhou noční dobu, ale přesto 

potřebuje dítě během dne krátkodobý spánek. Zdravý a dospělý člověk již zpravidla spí 

jednou denně. Zvláštností je, že někteří lidé se dokáží probudit v dobu, kterou si před 

usnutím takzvaně „zadali“. 

2.3.3 Probuzení 

 

Probouzení ze spánku je navrácení se do stavu bdělosti a to jak psychického a fyzického. 

Částečně se toto krátké období podobá stadiu usínání, ale obyčejně se vyvíjí daleko 

rychleji.  

2.3.4 Spánková hygiena 

 

Charakteristickým předpokladem pro zlepšení spánku a případné léčby nespavosti u 

daného jednotlivce je dodržování směrnic spánkové hygieny. Zejména u poruch spánku, 

které jsou zapříčiněny z velké části i nesprávnou životosprávou mohou tyto postupy 

vést i k regeneraci přirozeného spánku. Zvláště u řidičů z povolání a lidí, kteří pracují ve 

směnném provozu, by mělo být dodržování těchto pokynů směrodatné, neboť patří 
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k prevenci mikrospánku, který je poměrně častým problémem. 

Základním předpokladem po spánku samotném je „odpočatost a svěžest“.  Podmínkou 

odpočatosti je dostatečný a kvalitní osvěžující spánek, kterého lze docílit i dodržováním 

jednoduchých pravidel.  

2.4 Poruchy spánku – epidemiologie, etiologie, patogeneze 

2.4.1 Hypersomnie 

 

Hypersomnie je komplex spánkových poruch, které se projevují přílišnou denní 

spavostí.  

Tato chronická porucha spánku může mít i genetický původ.Projevuje se 

nekontrolovatelným usínáním v průběhu celého dne, a to v kterékoli situaci. 

Hypersomnie  představuje závažnou nevýhodu sociálního bytí postiženého jedince, 

omezuje pracovní výkonnost a má vliv i na kvalitu jeho soukromého života. Představuje 

obrovské riziko jak pro člověka, který jí trpí, tak i pro jeho okolí. 

Příznakem je porucha, která se projevuje  nutkavými záchvaty spánku, které nejsou 

kontrolovatelné. Tyto stavy trvají obyčejně jen pár minut a dotyčný se potom probouzí 

plně osvěžen. K těmto stavům  dochází v situacích, které má zdravý jedinec většinou 

plně pod kontrolou, kupříkladu zastavení autem před semaforem či během rozmluvy -  

tento status se nazývá narkolepsie. Pro tuto poruchu je charakteristické, že délka 

nočního spaní není změněna. Za hypersomnii se tedy pokládá stav, kdy nemocný spí 

více času, než je vzhůru (tedy více než 12 hodin denně), usínání dotyčného nepřesahuje 

5 minut a hypersomnie jej trápí minimálně dva týdny. Výjimku samozřejmě tvoří děti, 

které v raném období svého života mohou spát i 15h denně. 

Příčiny vzniku těchto poruch jsou různé. Může to být přepracování (v tom případě se 

však tento stav nepovažuje za nemoc) nebo přebytek melatoninu v krvi. Dále tyto 

problémy mohou vyvolat i jiné nemoci např. chřipka, demence, delirium, 

encefalopatické poruchy, onemocnění trávicího systému, různé psychické poruchy - 
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deprese, schizofrenie, ale také  HIV/AIDS nebo rakovina. 

 K prevenci vzniku této choroby se doporučuje dodržování správného životního stylu, 

kde je hlavní pravidelný pitný režim, do kterého by měl být zařazen i zelený čaj. Také by 

organismus neměl být příliš přepracován, aby nedocházelo k přílišné spavosti a 

vyčerpanosti. 

 Kromě terapie ve formě podávání farmak spočívá léčba také v psychoterapii a 

posilování imunity. [ Zdroj: Nevšímalová, 2007 ] 

  

2.4.2 Kleinův-Lewinův syndrom 

 

Kleinův-Lewinův syndrom je poměrně vzácná nemoc, která postihuje zejména 

dospívající chlapce. Vyjma podobných stavů jako u hypersomnie  má i další symptomy: 

hyperfagii (nadměrný příjem jídla) a poruchu sexuálního chování. Postižený nebývá 

schopen své pohlavní pudy plně kontrolovat. Onemocnění obvykle ustupuje samovolně 

v průběhu následujících 5–10 let.  

Má se za to, že příčinou může být nadměrná denní spavost, která se zde také projevuje, 

je následkem sníženého vylučování určité látky- hypokretinu (orexin) což je 

neuroexcitační mediátor, jenž se účastní  přenosu signálů v mozku, působí zde ve 

směru aktivace a udržení bdělosti organismu, tedy uplatňuje se v řízení spánku a 

bdělosti. Další jeho úlohou je i koordinace příjmu potravy a udržení energetické 

homeostázy v organizmu. Jeho nedostatek také úzce souvisí se stavy narkolepsie a 

špatnou kvalitou REM spánku. Špatná funkce této látky je geneticky podmíněná což 

znamená, že na toto onemocnění má dědičnost vysoký vliv.  

Vzhledem k lišícímu se základu onemocnění se v  léčbě neuplatňují léky podporující 

spánek (hypnotika), ale tzv. psychostimulancia. Nezbytná je zde samozřejmě také 

úprava denního režimu. [ Zdroj: Nevšímalová, 2007 ]  

2.4.3 Parasomnie 

 

Parasomnií se souhrnně označují abnormální projevy, které se objevují v průběhu 
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spánku nebo při probouzení se z něj. Na rozdíl od dyssomnie nepatří k  parasomnickým 

poruchám, vady spánku, které se týkají jeho délky, kvality či časování spánku jako 

například insomnie nebo již zmíněná hypersomie.  

Některé tyto vady jsou vázány na REM fázi spánku jiné na fáze NREM. Pro parasomnii je 

charakteristická pohybová činnost ve stavu změněného vědomí, vnímání a úsudku, 

často jsou provázeny i agresivitou. Tento stav skýtá pro nemocného vážné nebezpečí 

v podobě různých poranění. A jako každá nemoc se také  samozřejmě tyto stavy 

promítají do soukromého života takto nemocného jedince.  

Původ tohoto onemocnění se přičítá psychogenním vlivům a to zejména v dětství 

postiženého. Řadí se sem také noční děsy a náměsíčnost. 

Léčbou  u většiny spánkových poruch je  psychoterapie a současně by zde měla působit 

i farmaka. [ Zdroj: Příhodová; Nevšímalová; Šonka, 2007; www.dobry-spanek.cz; 

http://cs.wikipedia.org ] 

2.4.4 Náměsíčnost 

 

Somnambulismus je porucha probouzení z NREM spánku.  

Náměsíčnost je stav porušeného vědomí, v němž dochází k nekontrolovanému 

vykonávání více nebo méně složitých činností v průběhu NREM spánku (3 nebo 4 

stadium). Příznačné pro náměsíčnost je to, že se objevuje v první třetině noci, tedy od 

doby usnutí do doby kolem půlnoci a jednotlivé příhody trvají v řádu minut až půl 

hodiny.Opakují se epizody vstávání z postele během spánku, osoba bezcílně chodí a 

projevuje jen nízkou úroveň vědomí, reaktivity a dalších pohybů. Nereaguje na snahu 

okolí o komunikaci. Po probuzení, ať již během epizody, nebo příští ráno, si na událost 

nepamatuje. Tento stav se vyskytuje především v pediatrickém věku a v dospělosti 

zpravidla ustupuje. Příznačným jevem je bezděčné opuštění lůžka a chození, často 

s návratem do postele. Nezřídka dochází i k vymočení se mimo toaletu či 

různé stěhování nábytku. Postiženého nelze z tohoto stavu vzbudit, a pokud se to zdaří 
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tak je často psychicky zmaten. Je nutno pak dotyčného uklidnit a dovést zpět na lůžko. 

Hrozí zde riziko úrazu je tedy důležité u těchto dětí dbát na jejich  bezpečnost během 

spánku např. zamezit vstupu na balkon. Pokud tyto stavy  přetrvávají do dospělosti 

nebo se teprve zde objeví může to signalizovat neurologickou poruchu či užívání drog. 

V tom případě je zcela patřičná návštěva lékaře, který nejedná-li se o příznak 

doprovázející jiné onemocnění, tak  zde terapii ani nezahajuje. Pouze v případech kdy je 

tento stav již velmi častý za což je považováno 4-6krát za měsíc se nemocnému podávají 

léky na spaní. [ Zdroj: Slaměník, 2011 ] 

2.4.5 Noční můry  

 

Jsou to vady, které se projevují také v první polovině noci. Postiženy jsou převážně  děti 

ty prožívají velice intenzivní sny s otřesným až hrůzným obsahem. To se projevuje velmi 

hlasitým křikem a pláčem. Před těmito nepříjemnými sny se dotyčný snaží fyzicky bránit 

a podvědomé pohyby, které vykonává, často připomínají rvačku. Děti mají často 

otevřené oči, ale okolní svět nevnímají a jsou velmi těžce probuditelné. Také tyto sny 

mohou mít za následek vzbuzení se a spánek pak již neplní svou regenerační funkci. 

Tyto stavy mají různou délku a to od několika minut až do půl hodiny, noční můry se 

přiřazují mezi poruchy REM fáze spánku.  

Způsob léčení těchto poruch se především zakládá na zvláštních psychoterapeutických 

procesech, u dospělých se také podávají prášky na spaní. I když tyto stavy sami o sobě 

vypadají opravdu hrůzně nejedná se o nic závažného. Zda postiženého vzbudit v dané 

situaci je otázkou sporu.Odborníci to nedoporučují a to z důvodu prodloužení stavu 

neklidu. Na druhé straně rodiče dětí, kteří si toto prožily, uvádějí, že právě vzbuzené 

dítě se ztišilo. Nelze se divit, že rodiče v těchto případech doporučení odborníků 

porušují málo, který rodič nebude tišit své dítě. [ Zdroj:  Slaměník, 2011 ] 
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2.4.6 Zmatená probuzení 

 

Zde je typické, že se nejčastěji vyskytují v první třetině noci a opět především v dětství. 

V případě že se tento stav vyskytuje v dospělosti, je dobré obrátit se na neurologa a to z 

důvodu vyloučení nočních epileptických záchvatů. Procitnutí v tomto případě může 

imitovat stav opilosti. Jedinec špatně formuluje svá slova, má pomalá a nekoordinovaná 

gesta a v daný moment může mít špatnou krátkodobou paměť- nevzpomene si co chtěl 

právě vykonat, co mu kdo říkal a je schopen dokola se ptát na jednu a tu samou věc. 

Ten,kdo o stavech,které dotyčného trápí nic netuší, jej může pokládat za 

dezorientovaného a pod vlivem alkoholu. Lehčí forma tohoto stavu se může projevit i 

při ranním procitnutí. 

 Léčba zde není nutná a přistupuje se k ní až při velmi intenzivních potížích. [ Zdroj: 

Nolen-Hoeksema, 2012 ] 

2.4.7 Syndrom neklidných nohou 

 

Syndrom neklidných nohou (SNN) je poměrně hodně diskutovanou záležitostí.  

Je zde totiž nejen problém z hlediska kvality spánku, ale také bývá příčinou bolestivosti 

dolních končetin. Vzácněji se tato nemoc může objevit i na horních končetinách. Toto 

může být způsobeno kupříkladu chudokrevností či poškozením nervů u těžkého 

diabetu, dále také revmatickými chorobami nebo pouze přechodně graviditou. 

Onemocnění se považuje za autoimunitní, protože často je jen doprovodným 

příznakem celkové nemoci a to znapř. renálního selhání. Za  vyvolávací faktor se 

považuje  nedostatek železa. 

Příznaky tohoto onemocnění často nastupují při odpočinku, často navečer před 

usnutím a dále pak pokračují v průběhu spánku. Zde je problémem i samotná bolest 

daných končetin. Která ze začátku může být mírná s postupem času se však horší. 
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Při terapii závažných podob tohoto onemocnění se přistupuje k použití léků nejčastěji 

ze skupiny analgetik a hypnotik. [ Zdroj: Šonka, 2007; www.ordinace.cz ] 

2.4.8 Syndrom spánkové apnoe 

 

Sleep apnoea syndrome neboli syndrom spánkové apnoe je chorobou, o které se začalo 

hovořit zhruba před 50 lety. Syndrom spánkové apnoe je dnes poměrně časté 

onemocnění, které se řadí k poruchám spánku. Je to choroba, pro kterou je typická  

porucha dýchání, jenž se projevuje zástavou dechu. Většinou je provázená chrápáním, 

které vede ke snížení zásobování organismu kyslíkem. Tyto pauzy mohou být i delší než 

10vteřin a zároveň jejich frekvence může být i více než 10 za jednu hodinu. Je to příčina 

vzniku spánkové apnoe 

 

Onemocnění zvané syndrom spánkové apnoe (SSA) se dělí na tři typy. 

 

První a zároveň nejčastější je obstrukční spánková apnoe. Tento problém představuje až 

90% všech tří typů SSA. Její původ spočívá v horních dýchacích cestách. V okamžiku 

inspiria je normálně v oblasti hltanu negativní tlak, podtlak, který má snahu zužovat 

průsvit hltanu. Ten je u zdravého člověka správně zachováván svaly ve stěně hltanu a 

jejich svalovým napětím. Tento svalový tonus je ale u postižených snížen, což muže 

směřovat k ochabnutí hltanu. 

Velkou a důležitou úlohu zde má i  velikost měkkého patra daného jedince a jeho 

patrového čípku (uvula) a to ve smyslu jejich zvětšení. Patří sem i zvětšené mandle, 

vzácněji tumory, omezeně průchodná nosní dutina a nosohltan, které tak zmenšují 

prostor v oblasti patra a hltanu. U některých pacientů je také podstatné zmenšení 

oblasti za kořenem jazyka, jenž je dáno např. vrozenou menší spodní čelistí, nebo 

samotným uložením jazyka, který je zde více vzadu. 

Individuální faktory se mohou různým způsobem také kombinovat. Nejpodstatnější 

důvod vzniku potíží spočívá v tom, že všechny tyto okolnosti působí jako původ 
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dostatečného průchodu vzduchu. 

Druhý typem se nazývá centrální a vyskytuje se při postižení centrálního nervového 

systému. U tohoto typu chybí vlastní aktivita inspiračních svalů. Důvodem poškození 

dechového centra, které sídlí v prodloužené míše mohou být různé mechanizmy např. 

zánět, mechanické poškození, farmakologické nebo cévní onemocnění. 

Třetím typem je tzv. smíšený, který je kombinací předchozích dvou. Výskyt onemocnění 

v populaci se udává v rozmezí od 1 do 10%. Objevuje se zejména nad 40 let věku a 

častěji u mužů než u žen. Podle různých výzkumů se zde poukazuje na možný genetický 

vliv původu tohoto onemocnění. Dokonce byl prokázán vyšší výskyt této choroby 

u jedinců, jejichž příbuzní prvního stupně (tj. rodiče, pokrevní sourozenci) touto 

nemocí trpí. [ Zdroj: Borzová 2009 ] 

Nočními příznaky jsou hlavně chrápání. Toto však nemocný neví. U spánkového 

apnoického syndromu je však obstrukce, která nastává při obyčejném chrápání 

kompletní, dochází zde k úplnému uzávěru hltanu a tím pádem vzduch přestane 

proudit dále do plic. Vzniká apnoická pauza. Nastalým nedostatkem kyslíku a logickým 

přebytkem oxidu uhličitého, kterého se tělo u apnoické pauzy nezbavuje, se organizmus 

aktivuje, uvedením v činnost sympatiku  dojde k probuzení pacienta. Ten si to ale někdy 

neuvědomuje, většinou jde o takzvané mikroprobuzení, po kterém okamžitě usíná Dále 

dochází k nádechu tím, se zrychlí  dechová frekvence a stoupne tlak. Tento koloběh se 

může u pokročilejšího onemocnění opakovat i více než desetkrát za jednu hodinu. 

Ráno si postižený může stěžovat na nekvalitní noční spánek a časné ranní procitnutí. 

Vyskytují se bolesti hlavy, noční pocení a nadměrné slinění v průběhu spánku. Přes den 

se objevuje nadměrná denní spavost a únava se zhoršenou schopností se soustředit. 

Vliv na tento problém mají i rizikové faktory, ke kterým  patří užití alkoholu před 

spánkem samotným, užívání některých sedativ, hypnotik a myorelaxancií. 

Prevence je samozřejmě ve vyloučení nebo k omezení rizikových faktorů. Toto se týká 
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samozřejmě těch, které odstranit lze např. vyvarovat se pití alkoholu před usnutím. 

Patří sem také dodržování správné životosprávy a především dodržování spánkové 

hygieny. Obecně se také doporučuje redukce hmotnosti u obézních pacientů a přestat 

kouřit. A také snažit se při spánku vyhýbat se poloze na zádech a raději se snažit usínat 

na boku. 

Léčba je konzervativní. Ta je především v preventivních opatřeních, ale může být i 

chirurgická - uvulopalatopharyngoplastika, či patrně  nejefektivnější metoda, kterou  je 

domácí  použití nazální přetlakové ventilace (CPAP). Přístroj, který zabezpečuje pomocí 

nosní masky správný  kontinuální přetlak v dýchacích cestách a jeho pravidelné 

používání zlepšuje průběh onemocnění a snižuje jeho smrtnost. 

2.4.9 Komplikace spánkové apnoe  

 

Již samotné chrápání, které toto onemocnění provází, obtěžuje pacientovo okolí.  Je zde 

také prokázán vztah spánkové apnoe hlavně k chorobám kardiovaskulárního systému. 

Apnoici, trpí častěji hypertenzí. Popisuje se i značný výskyt cévních mozkových příhod, 

které mají přímou souvislost s nízkou dodávkou kyslíku do mozku v průběhu 

apnoických pauz. 

Nemoc vede i k závažnému narušení spánku. Tím, že dochází k opakovanému buzení, je 

spánek nekvalitní. To pak vede k různým poruchám myšlení, intelektuálních a 

sexuálních funkcí. 

2.5 Vliv chrápání na lidský organismus v době spánku a po něm 

 

Ronchopatie tedy chrápání lze chápat jako hlučné dýchání. Jedná se o zvukový jev, který 

vzniká jakýmsi rozvibrováním měkkých tkání v horních cestách dýchacích jako následek 

inspirovaného vzduchu. Podstatným důvodem chrápání je neprůchodnost těchto cest, 

ke kterým se řadí dutina nosní s hltanem. Vdechovaný vzduch vstupuje přes dutinu 
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nosní do hltanu, jehož spodní úsek vstupuje do hrtanu. Ten je již součástí dolních cest 

dýchacích a touto cestou je vdechovaný vzduch veden do plic. Šíře hltanu, kudy vzduch 

prochází  je pak řízena svalovou kontrakcí, tato se ovšem v průběhu spánku uvolní a 

tímto důsledkem se vnitřní průsvit hltanu značně zúží.                                                

Aby tělo pokrylo své požadavky na množství vzduchu, je zvýšena rychlost inspiria a tak 

vznikají hlasité vibrace měkkých tkání (měkké patro s čípkem). Měkké patro, které se 

dotýká kořene jazyka, tvoří společně s patrem tvrdým spodinu dutiny ústní a zahrnuje i 

svaly, které dosahují do postranních stěn hltanu. Určitá příčina problému pak má 

možnost nabývat i dvojího profilu, důvodem je tedy buď neprůchodnost dutiny nosní 

(například následkem vychýlení nosní přepážky), nebo je příčina v měkkém patře.  

Tímto problémem obecně více trpí muži a to je dáno především odlišnou anatomickou 

stavbou. Muži mají obecně širší obličejové kosti a to vede k  jiným proporcím horních 

cest dýchacích. 

Chrápání jako takové má nepříznivý vliv na psychické i fyzické zdraví chrápajícího a 

samozřejmě se dotýká také jeho spolunocležníků. Dokonce může být také původcem 

partnerských problémů. Bylo prokázáno, že chrápání může způsobovat insomnii, 

zmenšuje schopnosti koncentrace, denní ospalost, vznětlivost. Ronchopatie  může být 

závažným problémem a to v okamžiku, kdy se k ní přidají apnoické pauzy. Ty již mohou 

být předzvěstí vážných onemocnění např. infarktu myokardu. 

Na chrápání má také vliv nadváha organismu a to proto, že při nadváze jsou obličejové 

měkké části mohutnější. To platí i v případě gravidních žen.A to může být způsobeno i 

hormonálními změnami. Zde se stav upraví po upravení hmotnosti jedince či po 

porodu. Existuje také spojitost s užíváním alkoholu neboť po požití určitého množství, 

které je, ale u každého individuální. Vlivem alkoholu dochází ke hlubokému spánku a 

tím k uvolnění měkkého patra. Jak již bylo řečeno, podstatným problémem je chrápání, 

při němž dochází na několik desítek vteřin k přestávkám v dýchání (spánková apnoe) a 

tím k nedostatku kyslíku, který je nezbytný ke správné funkci mozku i srdce.  Při zástavě 

dechu má organismus k dispozici méně kyslíku, srdce musí pracovat intenzivněji, třeba 

až trojnásobně. Tím se zvyšuje krevní tlak a to může vést až k prasknutí cévy v mozku s 
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trvalými následky nebo dokonce smrtí.                      

Chrápání postihuje nejen dospělé jedince, ale i děti kde je nejčastější příčinou zvětšená 

nosní mandle, ta se může spontánně zmenšit s přibývajícím věkem nebo se odstraňuje 

chirurgicky či leaserem .Tento zákrok se nazývá adenotomie.“Zvučný spánek“ se také 

může projevit prosté nachlazení spojené s rýmou, nebo různé alergické reakce.  

Samotné chrápání nepatří k dědičným chorobám, dědí se pouze typologické a 

fyziologické dispozice jedince.  

 Většina jedinců chrápe při poloze na zádech. V mnoha případech stačí prostá změna 

polohy či  polštáře, které svým tvarem umožňující lehké vypodložení krku. Takto se 

může snížit intenzita chrápání, či se dokonce omezí úplně. Dalším řešením mohou být  

inhalace speciálních směsí rostlinných silic. Dále se postižený může podrobit mutomii 

což je chirurgické či laserové snížení sliznic dolních nosních skořep 

2.6 Mikrospánek 

 

Tak se nazývá kratičký spánek trvající 3 až 15 sekund. Po této chvilince může dojít buď k  

 probuzení či naopak k hlubokému usnutí. Jestliže je mikrospánkem postižen ten, kdo 

by se měl právě v tu chvíli nejvíce koncentrovat ať už je to řidič, nebo jakýkoliv 

zaměstnanec ve směnném provozu, nastává velmi vážná situace, protože chvilka 

nepozornosti může mít katastrofální následky. Při samotném probuzení může dotyčný 

reagovat zmatečně, panicky a právě tato fáze „mikroprobuzení“ je příčinou 

mnoha nehod. Většina lidí si je velice dobře vědoma hrozby jakou může mít řízení pod 

vlivem alkoholu, ale neuvědomuje si, že řízení při ospalosti a únavě má stejně tragické 

následky. Stejně jako alkohol, ospalost a únava zvolňuje rychlost reakce a úsudku a tím 

zvyšuje riziko nehodovosti. Bohužel na rozdíl od zjištění hladiny alkoholu v krvi, 

neexistují testy, které by zjistili stupeň únavy a tak ke zhodnocení svého stavu má každý 

pouze své svědomí. 

Kdyby mikrospánek znamenal pouze to, že si přestaneme  na chvíli uvědomovat své 
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okolí, jistě by nebylo zdaleka tolik nehod jím způsobených. Problém nastává ve chvíli, 

kdy náš mozek zahájí "přepínání“ našeho organismu do režimu spánku. V této fázi nám 

totiž povolují končetiny, zmírňuje se napětí kosterního svalstva, padá hlava, a tělo se 

celé začíná pouštět do procesu regenerace a uvolnění. Pokud se například jedná o 

řidiče, tak právě u končetin, nastává první problém, protože uvolňování svalů, které 

k tomuto stavu patří, nastává nesymetricky a pak se tedy stane, že v případě 

mikrospánku  je stržen volant na jednu, nebo druhou stranu. Řidič se takto může dostat 

do protisměru, sjet ze silnice, nebo se srazit s jinou překážkou. I když se řidič včas 

probudí, často už nestihne zareagovat a zabránit tak neštěstí. [ Zdroj: Borzová, 2009 ] 

 

Samotnému mikrospánku předchází opakované snížení pozornosti, zvýšená únava a 

ospalost, jež má individuální projevy. Všeobecně však tento stav provází tyto příznaky: 

 těžkopádné reakce na vnější podněty – ukázkou např. u řidičů může být 

opožděné přepnutí dálkových světel, 

 rozostřené vidění nebo se obraz okolí začne slévat, 

 zhoršenou orientaci,  

 problémy se zpracováním informací, 

 snížená výkonnost, pozornost, 

 vystupňovaná náladovost a agresivní chování. 

Riziko mikrospánku nastává, hlavně při činnosti, která se několikrát opakuje ve stejném 

intervalu. U řidičů je krizovou oblastí dálnice. Mozek totiž dostává stále stejné podněty 

ze smyslových orgánů. Po chvíli začne tento řídící orgán nastalý monotónní cyklus 

vyhodnocovat jako klidový stav a začne nebezpečně snižovat aktivitu a nastává 

mikrospánek. 
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V této situaci pomůže často lehké vyrušení. Na silnici to může být bílá středová čára. Po 

najetí na ni případně její přejetí totiž pneumatiky každého vozidla začnou vydávat 

odlišný zvuk, než na neoznačené vozovce a mozek tak dostává další impuls, zjišťuje, že 

se situace mění a opět se aktivuje do plné výkonnosti. Celý organismus na tuto situaci 

reaguje svou aktivací, která způsobí stres a tím vyplavení adrenalinu, který okamžitě 

dokonale probudí mozek a celé tělo.  

K prevenci nebezpečí mikrospánku, patří dodržování pravidel, která jsou podobna 

pravidlům spánkové hygieny: 

- mozek sám o sobě má v určitých denních dobách různé fáze aktivity, ta po 18té 

hodině začíná postupně uvadat až do 2. hodiny ranní, v této době dochází k 

rozhodnému poklesu této činnosti. Proto je dobré snažit se co nejvíce v tuto dobu 

zbystřit své vnímání např. odchodem na toaletu. I když se totiž den předem snažíme 

vyspat a tím se na tuto situaci připravit, nemůžeme změnit náš biorytmus-zkrátka 

únavu pouze o chvíli oddálíme. 

- ostražitost a soustředěnost se samozřejmě nedá zvládnout neomezeně dlouho a i 

když se cítíme v určité chvíli odpočinutí, těžko se dá udržet tento stav celý pracovní 

proces.  Je logické a je i prokázáno, že riziko mikrospánku je dvakrát větší po 9 hodinách 

práce, než po 6ti. Z tohoto důvodu  je dobré dodržovat pravidelné přestávky a ty vyplnit 

odpočinkem, projítím se či protažením se. 

- pokud se např. řidiči střídají po spánku svého kolegy, je dobré na chvíli zastavit, ať má 

ten druhý čas se pořádně probudit popřípadě se napít, protáhnout a připravit tak 

mozek na delší aktivitu. 

 Nebezpečí mikrospánku se poznává velice těžko, a proto by člověk měl dávat pozor na 

chvíle, kdy na sobě cítí, že začíná přicházet únava nebo se zpomalují reakce a včas se 

tomu přizpůsobit. [ Zdroj: Borzová, 2009 ] 
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2.7 Nespavost, potlačování spánku a jeho důsledky 

 

Mezi časté poruchy spánku patří nespavost, ačkoliv se dlouho za nemoc jako takovou 

nepovažovala. Až současný životní styl, který mimo jiné přináší stále více příčin ke 

vzniku insomnie, zvyšuje zájem lidí o tyto problémy. Nespavost sama o sobě je velmi 

závažné onemocnění, které bez včasného lékařského zásahu vede ke snížení kvality 

života a v neposlední řadě i k  závažným psychickým poruchám. Dnes trápí přibližně 10–

15 % lidí z celkové populace. Toto číslo ale může být výrazně vyšší, protože poměrně 

dost lidí si tento stav jako poruchu spánku nepřipouští. Důvody nespavosti můžeme 

rozdělit na vnitřní a vnější. K těm vnitřním se řadí neurologická nebo jiná choroba, 

stres, bolest, svědění, dušnost a dokonce i věk. Vnějších původců je mnohem více  mezi 

hlavní patří životní styl, například také minimální fyzická aktivita, opětovný spánek ve 

dne a může to být i vliv okolního prostředí. Přílišný hluk, teplo nebo světelné efekty. 

Velkým nepřítelem dobrého a osvěžujícího spánku je také stres. K dlouhému seznamu 

příčin nespavosti lze přičíst příčiny organické nejčastěji se jedná o úzkostně depresivní 

syndrom, kdy se bez zjevné příčiny vyskytne bolest hlavy nebo páteře, palpitace, pocit 

sevření na hrudníku a kolem žaludku, vnitřní neklid a chvění. Dále se sem také řadí 

různě silné bolesti, přechodná i chronická onemocnění dýchacích cest, srdeční obtíže, 

poruchy štítné žlázy. V neposlední řadě sem spadá i směnný režim nebo časové posuny 

spánku.  

 

Co je nespavost?  

Nespavost je subjektivní pocit neosvěžujícího a nekvalitního vyspání se  a to v případě, 

že se tyto příznaky objevují minimálně třikrát týdně po dobu nejméně jednoho měsíce. 

 

Nespavost se projevuje těmito příznaky:  
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 obtížné usínání což znamená neschopnost vyvolat spánek za dobu delší než 30 

minut po ulehnutí,  

 přerušovaný spánek tedy neschopnost udržet si spánek a nemožnost opět 

usnout déle než za 30 min po probuzení,  

 časné probouzení tj. procitnutí ze spánku dříve než 30 min před plánovaným 

probuzením,  

 spánek sám o sobě je neosvěžující, nekvalitní a během následujícího dne se 

vyskytuje alespoň jeden z následujících příznaků: únava, poruchy soustředění 

a paměti, poruchy nálady, podrážděnost, narušení mezilidských vztahů, špatná 

docházka, denní spavost, úbytek energie, snížená motivace a průbojnost, 

náchylnost k chybám a nehodám, psychické napětí, bolest hlavy, zažívací obtíže 

a strach z dalšího nevyspání se. [ Zdroj: Závěšická, 2004 ] 

 

Insomnie je také charakteristická negativní změnou osobního výkonu v běžném životě 

ve spojitosti s následky, které se projevují ve dne - jako je například únava ráno či 

později během dne, náladovost, porucha soustředění a poruchy paměti. Nespavost 

sama může být i symptomem řady onemocnění. Od pravé nespavosti je však třeba 

odlišit pseudoinsomnii, což je stav, při kterém má dotyčný sníženou schopnost 

zaregistrovat, že určitou dobu strávil spánkem. Dotazy, které jsou  kladeny pacientovi u 

lékaře by neměly být zaměřeny pouze na spánek, ale rovněž i na prožití a kvalitu jeho 

dne a to proto, že mezi lidmi jsou velké rozdíly v požadavcích na dobu spánku. 

U někoho může být šest hodin spánku zcela nedostačující pro jeho regeneraci, a jiný je 

po takovém spánku svěží po následující den až do večera. 

Krátkodobá nespavost 

 Za krátkodobou (neboli akutní) insomnii se pokládá porucha spánku kratší než 4 týdny. 

Hodně často má vazbu na určitou příhodu nebo má jasný původ. Tou nejvíce se 
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vyskytující je negativní stresová příhoda vyvolávající úzkost. Tato porucha většinou 

spontánně mizí.  

Dlouhodobá nespavost 

Dlouhodobá (neboli chronická) insomnie trvá déle než 4 týdny. Může vzniknout z akutní 

nespavosti, ale také jako důsledek duševního onemocnění. Zvláště chronická nespavost 

přivádí nemocného k nadužívání léků na spaní. Neléčená nespavost nejen že snižuje 

kvalitu života, ale zároveň stupňuje nebezpečí vzniku závažných komplikací. Pro jedince, 

který trpí nespavostí, je důležité nalézt lékaře, který problémy se spánkem nezlehčuje.  

Často se zde primární důvod obtíží najít nepodaří a pak hovoříme o tzv. primární 

insomnii. [ Zdroj: Borzová, 2007 ] 

Primární insomnie 

Tento druh nespavosti je již brán jako skutečné onemocnění. Symptomy primární 

insomnie jsou stejné jako u nespavosti, jen není známa jejich konkrétní příčina. Lékař 

zde musí vyřadit psychiatrická onemocnění, neurologické , interní choroby a zneužívání 

návykových látek. Tato porucha spánku se často objevuje po 30. roce života. Právě 

k prevenci tohoto problému patří dodržování spánkové hygieny. [ Zdroj: Borzová, 2004 ] 

Sekundární insomnie 

 

Sekundární insomnie se rozvíjí již jako následek jiného onemocnění. Zde se nejdříve 

musí zaléčit popřípadě odstranit primární nemoc. V důsledku toho by mělo dojít i 

k úpravě spánku. [ Zdroj: Pletl; Příhodová, 2007; www.dobry-spanek.cz; www.ulekare.cz 

]                                                                                                                                                                                    

Potlačování spánku a jeho důsledky 

 

Spánek je opakem bdění, a je zásadní biologickou nezbytností pro život člověka. Sám o 

sobě tento děj není v žádném případě pasivní, nýbrž vysoce aktivní. V době spánku 
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dochází k regeneraci zdravého, ale zejména nemocného organismu. Proto je spánek 

důležitý především v době rekonvalescence. Pokud není tělu dopřán dostatečný a 

kvalitní spánek je velmi náchylné k různým nemocem. Nejčastější chorobou, která se u 

neodpočinutého organismu vyskytne, je právě nespavost a to v jakékoliv své formě, 

dále se mohou rozvinout různé úzkostné poruchy a deprese. Řadí se sem: 

 Bipolární porucha, 

 Poruchy vyvolané stresem, 

 Úzkostné a neurotické poruchy , 

 Schizofrenie. 

Bipolární porucha  

Toto onemocnění, které postihuje muže i ženy stejně často se řadí k vážným psychickým 

onemocněním, vzniká na základě vrozených odlišností ve fungování mozku. Většinou se 

objevuje v období adolescence a časné dospělosti. Vývoj tohoto onemocnění je velice 

ovlivňován vnějším prostředím. Bipolární porucha je pokládána za celoživotní problém, 

terapie je zde dlouhodobá. Zásadní léčbou je pravidelné užívání léků. Její nezbytnou 

součástí jsou ovšem také i psychoterapie a dodržování zásad zdravého životního stylu, 

kam patří i spánková hygiena. 

Poruchy vyvolané stresem 

Stresem je zatížení člověka výrazně nepříjemnou situací. Bezprostřední pudovou 

odezvou člověka je následný vývoj úzkostné reakce, která má vliv na navození klidného 

spánku. Tuto vlastnost jsme si uchovali z minulosti, kdy byla tato reakce na  naše 

ohrožení nezbytná pro přežití. Dnešní doba klade na člověka poměrně často vysoké 

nároky a tím jej vystavuje působení této stresové reakce, která vede i k poruchám 

spánku. 

Řadí se sem depresivní stavy, ale i PTSD – posttraumatická stresová porucha. To je 
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reakce organismu na mimořádně silný negativní zážitek např. autohavárie. Tento stav 

potřebuje na své odeznění delší dobu a zároveň užívání příslušných farmak. Patřičná je 

zde i návštěva psychoterapeuta. 

Úzkostné a neurotické poruchy  

Tyto nepříjemné stavy se vyznačují dlouhodobou úzkostí, které nemocného provází bez 

zjevné vyvolávající příčiny. Nemocný je ztrápený a uplakaný, trápí jej zejména poruchy 

usínání. Přesto, že se přes den cítí unaven a vysílen tak neusne. Generalizovaná 

úzkostná porucha se většinou objevuje s poruchou depresivní a oba tyto statusy lze od 

sebe jen těžko rozlišit.  

Schizofrenie 

Schizofrenie patří k velice těžkým duševním onemocněním. U příznaků mají převahu 

ponejvíce halucinace a bludy. Pacientům brání v usnutí především úzkostné stavy, které 

jsou tak silné, že nemocní usínají až nad ránem a to díky totálnímu vyčerpání. Tyto 

poruchy jsou bohužel velmi časté. [ Zdroj: Frederickson; Nolen-Hoeksema, 2012; 

www.dobry-spanek.cz ] 

 

Potlačením spánku nastane také narušení biologického rytmu organismu. Tato situace 

má vliv na vedení spánku pomocí jeho přirozených regulátorů. Těmi jsou obzvláště 

světelné efekty důležité pro usínání – ty se řadí k tzv. vnějšímu mechanismu a  

cirkadiánní hodiny které patří k tzv. vnitřnímu mechanismu. Následkem porušení těchto 

mechanismů je nespavost v noci a únava s ospalostí během dne, popřípadě obojí.  

Jednou z těchto poruch je zpožděná fáze spánku to znamená, že spánek je preferován 

v době mezi brzkým večerem a dopoledními, někdy až časnými odpoledními hodinami. 

Sklon k této poruše je zejména v období adolescence 

Další z takto vzniklých poruch spánku je přesunutá doba spánku.Takto se určuje 
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porucha, kdy spánek začíná v časných večerních hodinách, ale je dokončen velmi raně, 

tj. mezi 2. a 5. hodinou ranní. Tyto problémy jsou typické především ve vyšším věku.  

Volně běžící denní rytmus je název pro poruchu, kdy má jednotlivec naprogramován 

svůj vnitřní rytmus delší než 24 hodin.  Tato "mýlka" je u jedinců bez problémů 

korigována vnějšími podněty – signály vnímání světla a tmy. U člověka s touto 

poruchou tato korigace chybí.  

Pokud člověk změní časové pásmo, dostane se většinou do situace, která se nazývá, 

anglickým názvem jet lag- "rozhození" denního rytmu, toto nastane jako důsledek 

přeletu napříč několika časovými pásmy. Porucha´´, která se projeví je snahou 

organismu o okamžité vyrovnání se s rozdílem mezi vnitřními biologickými a zevními 

okolnostmi daným časem. Tyhle poruchy rytmu bdění jsou pouze dočasné a k jejich 

úpravě dojde většinou spontálně během 2–3 dnů.  

Nejčastějším důvodem k potlačování spánku je práce ve směnném provozu. U 50–60 % 

pracujících ve směnném provozu, byly zpozorovány dočasné poruchy usínání 

a jednotnosti spánku. Stav byl většinou vylepšen po několika dnech po ukončení 

pracovní činnosti na směny. Nesnáze se ale mohou dochovat i dlouhodobě a bývají 

doprovázeny poruchami pozornosti, sníženou výkonností a tělesnými obtížemi. Na 

netoleranci směnného provozu mají podíl tři podstatné faktory: narušení biologických 

hodin, nedostatek spánku a bohužel hojné následné konfliktní situace. Zásadním 

poznatkem poslední doby je zjištění, že pravidelný cirkadiánní rytmus posiluje imunitu 

a má ochranný význam i v prevenci onkologických onemocnění  

 Intenzivnější únava a ospalost bývají příčinou vyššího výskytu dopravních nehod 

a jiných úrazů a to především zejména ve směnném pracovním procesu. Porucha se 

stává závažnou a vyžaduje pozornost lékaře, jestliže trvá déle než 1 měsíc. [ Zdroj: 

Lotus, 2012; www.dobry-spanek.cz; www.ulekare.cz ] 
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2.8 Další zdravotní problémy spojené se spánkem 

 

Už naši předkové věděli, že spánek je důležitý pro naše zdraví.  S kvalitou spánku 

člověka úzce souvisí jeho psychický i fyzický stav a totéž platí i naopak, kvalitu spánku je 

možno pokládat za jakési "zrcadlo" do duševního a fyzického stavu jedince. Následek 

nespavosti není pouze zhoršená nálada a zpomalené rozumové funkce vedoucí ke 

sníženému výkonu daného jedince. Vlivem nedostatečně regeneračního spánku 

dochází i k poruchám sebekontroly a v zaměstnání to může vést až k pracovnímu úrazu. 

Nekvalitní spánek má za následek i další zdravotní problémy. Lidé trpící dlouhodobou 

nespavostí mají sklon k alkoholismu,nadměrné konzumaci stimulačních látek a ke 

zneužívání léků.  

V podstatě největší riziko, ale představuje vyšší možnost vývoje závažných duševních 

poruch. Dlouhodobě špatný spánek či jeho nedostatek vede k již zmiňovaným 

depresivním poruchám. Insomnie může být ale i spouštěčem k propuknutí jiných 

psychických nemocí. A pokud má člověk tyto problémy a nezáleží na tom, zda jsou 

v počátku nebo již rozvinuté, velice rychle se přidají komplikace v podobě řady dalších 

zdravotních problémů. Patří sem snížení imunity, váhový přírůstek vedoucí až k obezitě 

a sním spojené riziko diabetu, na který se již jen nabalují další zdravotní komplikace - 

hypertenze, CMP či infarkt myokardu a v poslední době i rakovina. 

Vše to vlastně jde ruku v ruce, a nelze to oddělit. Lidé, kteří nespí, mají častější 

psychické problémy, se kterými souvisí fyzické zdraví, a lidé, kteří mají psychické 

problémy, častěji nespí. 

Zdravotní problémy spojené se spánkem mohou být také neurologického původu. 

Změna kvality spánku a s ní spojená regenerace celého organismu v těchto případech 

nebývají hlavní příčinou. Ale přesto, podstatně snižují kvalitu života nemocného a tím 

také ztěžují již tak jeho vážný stav.  

Patří sem například i Parkinsonova choroba. 
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Jedná se o degenerativní onemocnění mozku, jehož projevy jsou ztuhlost, nerovnováha 

a klidový třes. Pacienti si mnohdy stěžují na problémy s usínáním. Patří sem i nadměrná 

spavost během dne. [ Zdroj: Slaměník, 2011; Nolen-Hoeksema, 2012; www.poruchy-

spanku.cz ] 

 

2.9 Terapie poruch spánku 

 

Léčba poruch spánku zásadně závisí na jejich vyvolávající příčině a na tom zda se jedná 

o problém nespavosti samotné či o onemocnění které tyto potíže způsobuje. Léky, 

které se dosud používají k terapii těchto obtíží, jsou poměrně rozšířené. Rozhodně se 

ale nedá říci, že bezpečné, a to zejména při dlouhodobém užívání. Proto vždy patří do 

rukou lékaře a nemocní by si je bez konzultace s odborníkem neměli ordinovat sami. Při 

jejich hojném užívání může dojít ke vzniku závislosti na nich. 

Pokud jsou insomnie nebo jiné poruchy spánku neléčeny, tak nejen že podstatně snižují 

kvalitu života, ale také stupňují možnost vzniku závažných a mnohdy letálních 

komplikací. Je důležité, aby se pacient, který se trápí nespavostí dostal k lékaři včas a 

své potíže nebagatelizoval. 

Zásadním léčebným úkonem by mělo být navrácení přirozeného spánkového rytmu. 

Jednou z cest k tomuto cílu je psychoterapie, která ale není vhodná pro každého, další 

možností jsou farmaka, fyzikální a lázeňská léčba, akupunktura a v poslední řadě různé 

podpůrné aktivity, kam patří spánková hygiena, aromaterapie a zdravý životní styl. 
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2.9.1 Farmakoterapie 

 

Jedná se o nejčastější a nejúčinnější prostředek v léčbě nespavosti.  

 Neboť léky pomáhají i těm nemocným, kteří minimálně nebo vůbec nereagují na 

psychoterapii. Na rozdíl od psychoterapie je také podstatně pohodlnější, neboť 

nevyžaduje tak časté návštěvy odborníka. Ovšem má i svá rizika a k hlavním patří 

závislost na lécích. Dnes může lékař nemocnému předepsat léky těchto skupin: 

 benzodiazepiny, 

 Z-látky, 

 melatoninová hypnotika. 

 

Benzodiazepiny  

 

Jejich první použití spadá do počátku 70. let a mělo význam v léčbě poruch spánku 

opravdu velký význam.  I dnes jsou docela často užívanou skupinou léků. 

"Představitelé" této skupiny léku urychlují usínání, redukují počet nočních buzení a 

celkově protahují dobu spánku. Prodlužují, ale období tzv. lehkého spánku. Jejich 

utlumující účinky pak mohou přetrvávat i ve dne. Jejich uživatel se může cítit  utlumení 

i během dne. Je nutné zde zmínit riziko vzniku závislosti, které je bohužel značně 

vysoké, stejně jako u barbiturátů. Na rozdíl od nich jsou tyto léky značně bezpečnější a 

to i případě  předávkování.  

Z-látky 

 

Tyto léky patří k poměrně mladým neboť se začaly používat v léčbě na počátku 90. let 

Jedná se skupina tzv. Z látek neboli nebenzodiazepinových hypnotik.  

Nebenzodiazepinové  látky nemají společné chemické složení a z jejich označení    je 
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patrné že nejsou ani odvozeny od benzodiazepinu. Tyto látky byly v dané době ideální 

hypnotika, protože splňovaly většinu nároků. Měly cílenější účinek. Působily podobně 

jako benzodiazepiny, ale s tím rozdílem že nevyvolávaly svalovou slabost.  

Bohužel i zde byla prokázána jako následek dlouhodobého užívání závislost. Jako další 

negativum se projevilo že sice napomáhají navození spánku avšak ten je 

neplnohodnotný tudíž  spánek neplnil svou zotavovací funkci dokonale. 

Melatoninová hypnotika 

 Melatonin je hormon, který produkuje šišinka v mozku. Výše jeho hladiny v organismu 

se  mění v průběhu celého dne. I proto je dnes posuzován jako jeden z hlavních faktorů 

podílejících se na regulaci spánku a bdění. Léky s jeho obsahem se dnes úspěšně 

používají k léčbě nespavosti. Preparáty, které ho obsahují nepůsobí tlumivě 

a nevyvolává nežádoucí pocity "ospalosti" i přes den. Jeho velkou předností je také to 

že nevyvolává závislost a má minimální nežádoucí účinky. [ Zdroj: Šonka; Nevšímalová, 

2007; Příhodová; Pletl, 2007; www.dobry-spanek.cz ] 

 2.9.2 Adjuvantní terapie 

 

Adjuvantní neboli podpůrná terapie poruch spánku. Do této kategorie patří 

akupunktura. 

 

Akupunktura je léčebná metoda stará tisíce let, která vychází z  napichování jehel do 

takzvaných akupunkturních bodů na lidském těle. U nás tato metoda terapie není příliš 

rozšířena, ale v samotné Číně je považována za tradiční medicínu, s níž se běžně léčí již 

několik století. Zde je nutné svěřit se do rukou opravdového odborníka. Podobným 

principem jako akupunktura funguje i akupresura-při této léčbě se nepoužívají jehličky, 

ale určité body na lidském těle se mačkají prsty. Konkrétně při nespavosti se 

doporučuje tlačit prsty na bod, který leží uprostřed čela a jemná masáž obou spánků, 

která by měla přibližně 7-10 minut. 
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Fyzikální a lázeňská péče 

 

Také fyzikální terapie může být součástí léčby nespavosti.  

Při spánkových poruchách se často užívá léčby světlem (více než 2500 luxů), ta může 

mít kladný vliv na náš spánkový cyklus. Světlo aplikuje pouze specialista. Tato metoda je 

účinná zejména u pacientů trpících sezonními depresemi a u poruch cirkadiánního 

rytmu, ale také u pracujících ve směnném provozu.  

 Lázeňská péče, kam patří různé koupele, lázně a pití vod hraje i dnes významnou roli 

při léčbě různých onemocnění. Je obecně známé, že koupel celého těla nebo lázeň 

nohou uvolňuje tělo a uklidňuje mysl. Z tohoto důvodu je tato péče dobrým doplňkem 

léčby a to nejen nespavosti.  

Aromaterapie - „Léčba vůní“  

Dobrému spánku také mohou napomoci uvolňující a uklidňující účinky vůní oleje či 

esencí obsahující extrakt z bylin nebo ovoce například z meduňky, levandule, 

grapefruitu, vodního melounu. Je důležité, aby vybrané vůně nebyly těžké a dotyčného 

nedráždily. Existují různé druhy esencí, některé se mohou aplikovat 

aromaterapeutickou masáží, která má nejdelší účinky. Jiné inhalací či formou vodní 

lázně. Tato příprava na spánek je vhodná zejména pro děti. Koupel by měla mít pro dítě 

příjemnou teplotu, doporučovány jsou také extrakty z levandule, pomeranče či 

heřmánku.  

Zdravý jídelníček 

Dnes už víme, že to co jíme i to jak jíme, ovlivňuje nejen naše myšlení a cítění, ale 

i spánek. Například mléčné výrobky podněcují tvorbu melatoninu, který zvyšuje kvalitu, 

spánku.  
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Jako protiklad můžeme použít různé potravinové doplňky, především umělá sladidla, ta 

zvyšují bdělost, proto je dobré se potravinám a nápojům, které je obsahují před 

ulehnutím ke spánku vyhnout.  Usínání rovněž znesnadní příliš těžká a kořeněná 

večerní jídla. Patří sem i alkohol a nápoje obsahující kofein.  

Bylinky 

V přírodě se také dá nalézt nepřeberné množství bylin, které podporují usínání. Ovšem 

je třeba s nimi nakládat opatrně a pokud možno až po konzultaci s lékařem, neboť 

některé z bylinek mohou způsobit poměrně nepříjemné alergické reakce. 

Na první místo lze zařadit  Meduňku lékařskou (Melissa officinalis) známá zejména 

svými zklidňujícími účinky. Je výborným pomocníkem při stavech neklidu a nespavosti, 

zároveň snižuje napětí v organismu.  

Velmi podobné účinky má i Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), která se již po 

staletí používá k terapii únavy a sklíčenosti. Dnes má využití především při léčbě 

úzkosti, neklidu, nespavosti a nervového napětí.  

Valeriana officinalis neboli Kozlík lékařský se i dnes užívá při léčbě nespavosti, neklidu, 

 nervozity a při depresích. Právě tato bylinka může ve větší koncentraci způsobit 

nemalé zdravotní potíže čítající cefaleu , halucinace a křeče. 

Také známí chmel otáčivý (Humulus lupulus), který  se používá, jako přísada do piva se 

může užít i jako nálev před spánkem. Může zmírnit nepříjemné stavy při nervové 

podrážděnosti či rozrušení.  

Jako poslední zde mohu uvést Mučenka pletní (Passiflora incarnata) ta má zklidňující 

a spasmolytické účinky. Může se využít též při problémech se spánkem, stresu, úzkosti 

a při nervozitě. [ Zdroj: Kafka, 1991 ] 
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2.9.3 Režimová opatření 

 

Behaviorální terapie 

Do režimových opatření patří takzvaná Behaviorální terapie, díky které se u pacienta 

snažíme změnit jeho špatné návyky, které směřují ke spánkovým poruchám. Zároveň je 

zde snaha o ovlivnění nesprávných názorů a myšlenek, které také mohou přispívat 

k špatnému stavu nemocného. Zkrátka se jedná o souhrn psychoterapeutických metod 

a technik, za pomoci kterých se usiluje o odstranění příčin nespavosti. 

První část této léčby je cílena na eliminaci či případné odstranění špatných myšlenek, 

které provázejí nespavost a vlastně jsou tak důvodem ke druhotným problémům 

s usínáním.  

Druhá část této terapie, je přímo zaměřena na chování daného jedince. Terapeut usiluje 

o odstranění návyků a zlozvyků nemocného, které zhoršují usínání a kvalitu spánku, 

a současně jej naučit správné spánkové hygieně.  

Tyto psychoterapeutické postupy jsou účinné u 70–80 % pacientů s nespavostí. Díky 

správnému dodržování spánkové hygieny se zkrátí se doba mezi ulehnutím a usnutím, 

zároveň zvýší se celkový čas spánku a zlepší se i jeho kvalita. Účinek této terapie může 

být až 2 roky po ukončení léčby.  

Relaxační terapie 

Jedním z dalších režimových opatření je relaxační léčba. Podkladem pro činost 

s pacientem je zaměření se na pozorování intenzitu emočních a fyziologických aktivit. 

Práce s nemocným se zde dělí na různé relaxační techniky, z nichž každá má svůj 

význam. Například  myorelaxace což je postup pro snížení somatického napětí. A 

techniky jiné třeba meditace ta se praktikuje pro uvolnění duševního napětí meditace. 

Úprava podnětů 
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Základem této terapie je vědomí, že příčinou insomnie mohou být i podmíněné reflexy, 

jenž jsou spojeny s dobou ukládání se na lůžko a s celkovým prostředím ložnice. Cílem 

je spojit tyto faktory s rychlým usnutím. Pacient tedy dostane několik poučení, které je 

třeba dodržovat: 

  lehat si pouze, když je ospalý, 

 pokud se v noci probudí, měl by přejít do jiné místnosti a vrátit se, až když je 

opět ospalý, 

  bez ohledu na délku svého spánku mít pravidelnou hodinu vstávání ráno, 

 bránit se zdřímnutí si během dne. 

Zkušenosti s tímto postupem ukázaly, že tato léčba je účinná jak při špatném usínání, 

tak při přerušovaném spánku. 

 Spánková hygiena 

Dodržování zásad spánkové hygieny je základním předpokladem pro léčbu nespavosti. 

To je nedodržování následujících základních pravidel, které podporují odpočinek. 

 

Zásady spánkové hygieny: 

 Snažit se uléhat ke spánku ve stejnou dobu a také vstávat ve stejném čase (i když 

tady se názory odborníků v poslední době poněkud rozcházejí – někteří totiž 

doporučují nefixovat se na určitý čas spánku, ale orientovat se podle únavy), 

 nespat během dne, 

 zůstávat na lůžku jen po dobu spánku, 

 pokud se nepodaří usnout do 30 minut, je lépe vstát a dělat nějakou 

nezajímavou a monotónní práci,  
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 při poruše usínání potlačit negativní myšlenky, neplánovat zítřejší pracovní den 

apod., 

 ložnice by měla být klidná a bezpečná s pohodlným lůžkem, 

 před spánkem je třeba ložnici vyvětrat (doporučená teplota v místnosti je max. 

21°C, ale raději méně), 

 usínat při dostatečném zatemnění a v tichu, 

 pomáhá i cvičení (pozor ale na návštěvy fitness center v pozdních nočních 

hodinách, to vhodné není ), 

 alkohol by neměl být používán k navození spánku (riziko vzniku návyku), 

 silný černý čaj nebo kávu pít naposledy kolem 14.-15. hodiny, 

 nezbytný je dostatečný přívod tekutin (hlavně nesycené minerálky), večer pak 

pomáhá teplé mléko s medem nebo kakao, případně některé bylinné čaje (např. 

meduňka, kozlík lékařský) nebo už hotové směsi, které lze zakoupit v lékárně, 

 kuřáci by v průběhu noci ani krátce před spaním neměli kouřit, 

 v pozdním odpoledni a večer jíst lehce stravitelná jídla.  

[ Zdroj: Kafka, 1991; Nevšímalová, 2007; www.dobry-spanek.cz ] 
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3 Praktická část 

 

3.1 Vliv zaměstnání na kvalitu spánku a zdraví 

Pro optimální a nejpřesnější zhodnocení jsem sestavil dotazník pro zaměstnance 

v jednosměnném provozu, který jsem rozdělil na pracovníky v dělnické profesi a 

vedoucí profesi, dále na pracující v dvousměnném, třísměnném a nepravidelném 

provozu. Tito pracovníci byli rozděleni do čtyř věkových kategorií /20-30let, 30-40 let, 

40-50 let a 50-60 let/. Výsledky jsou nakonec posouzeny nejdříve jednotlivě a nakonec 

všechny kategorie dohromady. 

Výsledkem je zjištění náročnosti zaměstnání na kvalitu spánku, který podstatně 

ovlivňuje pracovní výkon, zdravotní stav a duševní pohodu člověka. 

 

3.1.1 Dotazník: Jak spíte? 

1. Do které věkové skupiny patříte 

    20-30 let 

    30-40 let 

    40-50 let 

    50-60 let 

2. Jak náročné máte zaměstnání 

     -fyzicky  náročné 

     -psychicky náročné 

     -psychicky i fyzicky náročné 

3. V jakém směnném provozu pracujete 

     -jednosměnný 

     -dvousměnný 

     -třísměnný 

     -nepravidelný 

4. Večer chodíte spát 

     -nejpozději do 22 hodin 
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     -nepravidelně 

5. Když si lehnete do postele, obvykle usnete  

     -do 15 minut 

     -po době delší než 15 minut 

6. Po probuzení a případném vykonání potřeby 

     -znovu usnu do 10 minut 

     -usínám až po době delší než 10 minut 

7. Obvykle se vzbudíte 

     -až po zazvonění budíku a obtížně 

     -v plánovaném čase a bez obtíží 

     -mnohem dříve, než bych chtěl/a vstát 

8. Jak se obvykle cítíte po probuzení 

     -bdělý/á 

     -ne zcela odpočatý/á 

     -unavený/á 

9. Kolik hodin denně spíte 

     -méně jak 6 hodin 

     -6 hodin 

     -8 hodin  

     -10 hodin 

     -víc jak 10 hodin 

10. Jak byste popsal/a kvalitu svého spánku 

     -velmi dobrá 

     -uspokojivá 

     -špatná 

11. Přemáháte spánek během dne 

     -ano 

         -ne 

12. Špatný spánek zhoršil v poslední době 

     -moji schopnost se soustředit 

     -můj klid, častěji jsem nervozní, netrpělivý/á 

     -spánek moji psychiku nezhoršuje 
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13. Trpíte bolestmi hlavy 

     -občas 

     -často 

    -vůbec 

14. Váš krevní tlak je 

     -normální 

     -vysoký 

     -nízký 

 

3.1.2 Výsledky u dělnické profese v jednosměnném provozu 

 

Věk 20-30 let  -    chodí spát nepravidelně 

- spí klidně více jak 10 hodin 

- ospalost se během dne neobjevuje 

- během spánku se budí minimálně 

- usínají okamžitě 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- budí se až po zazvonění budíku  

- kvalita spánku je velmi dobrá 

- nemají žádné zdravotní problémy 

- cítí se v psychické a fyzické pohodě                                                                      
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Věk 30-40 let -     chodí spát do 22 hodin 

- spí 6-8 hodin denně 

- ospalost se během dne objevuje nepravidelně 
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- během spánku se probudí dvakrát ,znova usínají do 15 minut 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- budí se v plánovaném čase bez obtíží 

- kvalita spánku je uspokojivá 

- nepociťují žádné zdravotní problémy 

- občas se cítí psychicky a fyzicky unaveni 
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Věk 40-50 let -     chodí spát nejpozději do 22 hodin 

- spí 6-8 hodin 

- ospalost během dne se objevuje častěji 

- během spánku se budí dvakrát, znova usínají do 15 minut 

- znova usínají do 15 minut 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- budí se v plánovaném čase a bez obtíží 

- kvalita spánku je uspokojivá 

- zdravotní stav odpovídá jejich věku 

- zdravotní stav odpovídá jejich věku 

- jsou mírně psychicky a fyzicky unaveni 
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Věk 50-60 let -     chodí spát nepravidelně 

- rozmezí dob spánku je 5-10 hodin 

- ospalost během dne je častá 

-  budí se i čtyřikrát za noc a znova usínají  někdy až po 20 minutách 

- po probuzení se cítí unaveni 

- budí se po zazvonění budíku 

- kvalita spánku je méně uspokojivá 

- zdravotní stav odpovídá jejich věku 

- cítí se psychicky a fyzicky unaveni 
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Shrnutí dotazníku – dělnické profese v jednosměnném provozu: u lidí ve věku 20-30 let 

se neobjevují závažné problémy, jejich spánek je kvalitní, organizmus je odpočatý 

nevyskytují se zdravotní problémy. 

Ve věkové kategorii 30-40 let a 40-50 let jsou rozdíly jen nepatrné. Kvalita spánku je 

stále dobrá. Zdravotní stav,  psychická a fyzická výkonnost člověka odpovídá jeho věku. 

Kategorie 50-60 let je od ostatních značně rozdílná. Největší rozdíl je v délce spánku a 

jejich probouzení během spánku. Přes všechny rozdíly je i v této skupině podle dalších 

průzkumů vše v pořádku a odpovídá danému věku k dané fyzické námaze. 

Porovnávací graf všech věkových skupin v dané kategorií: 
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3.1.3 Výsledky u vedoucích v jednosměnném provozu 

 

Věk 20-30 let-    chodí spát nepravidelně 

- spí  8-10 hodin 

- ospalost se během dne neobjevuje 

- během spánku se budí minimálně 

- usínají okamžitě 
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Věk 30-40 let -     chodí spát nepravidelně 

- spí 6 hodin denně 

- ospalost během dne je častá 

- během spánku se budí až třikrát a znova usínají až po 30 minutách 

- po probuzení se cítí málo odpočatí 

- ráno se budí mnohem dříve než chtějí 

- kvalita spánku je neuspokojivá 

- trpí bolestmi hlavy, časté změny krevního tlaku 
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- cítí psychickou i fyzickou únavu a změny nálad 
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Věk 40-50 let –    chodí spát nepravidelně 

- spí 6 hodin denně 

- ospalost během dne je častá 

- během spánku se budí dvakrát až třikrát, znova usínají za 20 minut 

- budí se v plánovaném čase s obtížemi 

- po probuzení se cítí málo odpočatí 

- kvalita spánku je méně uspokojivá 

- mají problém s krevním tlakem a trpí bolestí hlavy 

- cítí psychickou i fyzickou únavu  
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Věk 50-60 let –    chodí spát do 22 hodiny 

- spí 6-8 hodin 

- ospalost během dne není častá 

- během spánku se budí dvakrát, znova usínají do 10 minut 

- budí se v plánovaném čase a bez obtíží 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- kvalita spánku je dobrá 
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- mají problém s krevním tlakem, bolest hlavy se neobjevuje 

- jsou psychicky i fyzicky vyrovnaní  

Graf 9 
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Shrnutí dotazníku – vedoucích v jednosměnném provozu:  lidé ve věku 20-30 let mají 

kvalitní spánek, netrpí žádnými zdravotními problémy a jejich psychický i fyzický výkon 

je stejný jako u dělnické profese. 

U věkové kategorie 30-40 let je v odpovědích a na grafu jasně vidět, že došlo 

k prudkému poklesu na kvalitě spánku, na kterém se podílí vedoucí zodpovědnost a 

psychické nasazení. 

Nekvalitní spánek se u této profese odráží hlavně na jejich zdraví.  

Při přečtení odpovědí zjistíme, že nejčastější odpovědí na zdraví je problém s krevním 

tlakem a bolestí hlavy. Mimo dotazník odpovídali, že mají i žaludeční problémy a trpí 

depresemi. 

Pracovním přetížením a velkou psychickou zátěží nemá jejich tělo čas na potřebný 

odpočinek a regeneraci.  

Lepší není výsledek ani u kategorie 40-50 let. Jsou zde nepatrné, ale nepodstatné 

rozdíly. Spánek je nadále nekvalitní a zdravotní problémy přetrvávají. 

 Spánek v poslední testované kategorii 50-60 let se podstatně zlepšuje. Zde je jasná 

psychická vyrovnanost, která spánek zkvalitňuje. Tělo dostává tolik potřebnou energii a 

regeneraci. 

Co se týká zdraví, moc se nezlepší. Bolesti hlavy polevují, žaludeční problémy ustupují, 

ale krevní tlak se nám srovnat nedaří. Stále zde působí nedostatek spánku 

z předchozích let. 

 

Porovnávací graf všech věkových skupin v dané kategorii: 
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3.1.4 Dvousměnný a třísměnný provoz 

Jsou to lidé pracující v pravidelně se střídajících směnách, které vykonávají i v nočních 

hodinách. 

Střídání směn je tvořeno pravidelně, aby docházelo k stejnému cyklu spánku, ale 

z důvodu nočních směn neodpovídá jeho biologickým hodinám a potřebám. 

Nejčetnější odpovědi: 

Věk 20-30 let – chodí spát  nepravidelně 

- spí více jak 10 hodin 

- ospalost během bdění není častá 

- během spánku se budí minimálně 

- usínají okamžitě 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- budí se až po zazvonění budíku 

- kvalita spánku je velmi dobrá 

- nemají žádné zdravotní problémy 

- cítí se v psychické a fyzické pohodě 
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Věk 30-40 let – chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin 

- během bdění se objevuje potřeba spánku 

- během spánku se budí jednou, po probuzení znova usínají do 10 

minut 

- usínají okamžitě 

- po probuzení se cítí méně odpočetí 

- budí se až po zazvonění budíku 

- kvalita spánku je méně uspokojivá 

- nemají žádné zdravotní problémy 

- cítí se v psychické a fyzické pohodě 

- při noční směně mají větší potřebu jíst 

Graf 12 
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Věk 40-50 let - chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin 

- během bdění se objevuje potřeba spánku 

- během spánku se budí dvakrát, po probuzení znova usínají do 20 

minut 

- usínají do 30 minut 

- po probuzení se cítí málo odpočatí 

- budí se v plánovaném čase s obtížemi 

- kvalita spánku je neuspokojivá 

- při noční směně mají větší potřebu jíst 

- mají vyšší krevní tlak  

- cítí psychickou i fyzickou únavu  
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Věk 50-60 let - chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin 

- během bdění se objevuje častá potřeba spánku 

- během spánku se budí dvakrát, po probuzení znova usínají do 20 

minut 

- usínají do 30 minut 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- probouzejí se bez obtíží 

- kvalita spánku je uspokojivá 

- mají vyšší krevní tlak,vyšší hladinu cukru v krvi 

- cítí psychickou i fyzickou únavu 

Graf 14 

0

20

40

60

80

100
kvalita spánku

zdravotní stav

fyzická a

psychická

výkonnost

 

Shrnutí dotazníku - dvousměnný a třísměnný provoz: organizmus  lidí ve věku 20-30 let 

pracující ve více směnném provozu s nočními směnami  je zatím  přizpůsobiví k daným 

podmínkám. S postupujícím věkem, kategorie 30-40  let se kvalita spánku zvolna mění 

k horšímu. nejzřetelnější je změna u věku 40-50 let, kdy kvalita spánku je neuspokojivá, 

zvyšuje se krevní tlak a přísun potravy v nočních hodinách, která se projevuje i do další 

věkové kategorie 50-60 let. 

Zde je kvalita spánku hodnocena kladně, ale k zůstávajícím zdravotním  problémům 
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vysokého krevního tlaku se ještě přidává zvýšená hladina cukru v krvi a o psychické a 

fyzické únavě nemluvě. 

Pravidelné střídání směn nemá podstatný vliv na spánek, ale zřejmě na něho působí 

noční provoz. 

Porovnávací graf všech věkových skupin v dané kategorii: 
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3.1.5 Lidé pracující v nepravidelných pracovních směnách 

 

Nepravidelné pracovní směny jsou prováděny v nepřesně stanovených intervalech. 

Každý zaměstnanec nastupuje do práce v jakoukoliv dobu, která není přesně stanovena 

jako u ostatních směných provozů. Týká se zejména pracujících v záchranném systému, 

vlakových čet, řidičů autobusové a kamionové dopravy . 

 

Nejčetnější odpovědi: 

Věk 20-30 let –    chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin denně 

- během bdění nemají potřebu spánku 

- během spánku se budí jednou,po probuzení znova usínají do 10 

minut 

- usínají do 20 minut 

- po probuzení se cítí odpočatí 

- budí se až po zazvonění budíku 

- kvalita spánku je velmi dobrá 

- nemají žádné zdravotní problémy 
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- cítí se v psychické a fyzické pohodě 

Graf 16 
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Věk 30-40 let –    chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin denně 

- během bdění se objevuje častá potřeba spánku 

- během spánku se budí dvakrát,po probuzení znovu usínají do 15 

minut 

- usínají do 20 minut 

- po probuzení se cítí méně odpočatí 

- budí se v plánovaném čase s obtížemi 

- kvalita spánku je méně uspokojivá 

- nemají zdravotní problémy 

- cítí menší psychickou a fyzickou únavu 
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Věk 40-50 let –    chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin denně 

- během bdění se objevuje častá potřeba spánku 

- během spánku se budí až třikrát,po probuzení znova usínají do 20 

minut 

- usínají do 30 minut 
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- po probuzení se cítí málo odpočatí 

- budí se v plánovaném čase  

- kvalita spánku je neuspokojivá 

- mají vyšší krevní tlak 

- cítí psychickou a fyzickou únavu 

Graf 18 
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Věk 50-60 let –    chodí spát nepravidelně 

- spí 6-8 hodin denně 

- během bdění se objevuje častá potřeba spánku 

- během spánku se budí až třikrát, po probuzení znova usínají do 30 

minut 

- usínají do 30 minut 

- po probuzení se cítí málo odpočatí 

- budí se v plánovaném čase  

- kvalita spánku je neuspokojivá 

- mají vyšší krevní tlak, vyšší hladinu cukru v krvi 

- cítí psychickou a fyzickou únavu 
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Shrnutí dotazníku – nepravidelné pracovní směny: Opět je vidět, že mladý organizmus 

ve věku 20-30 let se lépe vyrovnává s nepravidelností spánku než další věkové skupiny. 
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Nepravidelnost  ulehání  se velmi odráží  na kvalitě spánku a tím se horší zdravotní stav, 

fyzický a psychický výkon. 

Od věkové kategorie 30-40 let jdou křivky strmě dolu. Kvalita spánku se v dalších  

věkových kategoriích 40-50 a 50-60 let nelepší, ale zhoršuje. Důsledkem je zhoršující se 

zdraví , psychický a fyzický stav jedince. 

Zde zřejmě nepůsobí jen  práce v nočním provozu, ale velký vliv má i nepravidelné 

ulehání ke spánku. 

 

Porovnávací graf všech věkových skupin v dané kategorii: 
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3.2  Vyhodnocení celého průzkumu 

 

Jak nám ukazuje průzkum v jednotlivých pracovních podmínkách je na tom nejlépe 

dělnická profese v jednosměnném provozu, kde se nenabourává přirozený biologický 

rytmus. 

 U vedoucí profese si člověk většinu problému ohledně spánku způsobuje sám svým 

pracovním nasazením. Domnívám se, že u této skupiny nemá velký vliv na jejich zdraví a 

výkon kvalita spánku, ale psychické a fyzické zatížení.To ovlivňuje i spánek. 

Ve dvousměnném a třísměnném provozu se ukazuje, že střídání směn nezpůsobuje 

člověku větší problémy, ale je ovlivněn prací v nočních hodinách. Noční provoz narušuje 

biologický rytmus člověka. Způsobuje dřívější zdravotní problémy a útlum výkonu než 

v předešlých skupinách. 

Nejhorší se jeví poslední sledovaná skupina pracující v nepravidelných směnách. 

Sledovaná křivka zřetelně klesá a nelepší se. Člověk v tomto provozu má velmi 

nabouraný přirozený biologický rytmus díky jeho časovým nepravidelnostem spaní, 
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buzení a pracovním nasazením. Kvalita spánku je velmi špatná, tím je ovlivněno zdraví a 

výkon. Organizmus se nemá čas regenerovat a životní pochody se nestačí 

přizpůsobovat . 

Grafické porovnání všech skupin ve věku 20-30 let: 
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Grafické porovnání všech skupin ve věku 30-40 let: 

Graf 22 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 skupina 2 skupina 3 skupina 4skupina

Kvalita spánku

zdravotní stav

fyzická a psychická

výkonnost

 

Grafické porovnání všech skupin ve věku 40-50 let: 
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Grafické porovnání všech skupin ve věku 50-60 let: 

Graf 24 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 skupina

kvalita spánku

zdravotní stav

fyzická a psychická

výkonnost

 

3.3 Návrh režimových opatření ke zmenšení rizik vyplývajících 

z poruch spánku  

 

Nejlepší možné řešení je změna pracovního zařazení do jednosměnného provozu, ale u 

většiny vyloučená. 

Navrhuji : 

- dodržovat správnou životosprávu, 

- nepřemáhat pocit spánku, 

- spát 8 hodin denně, 

- nechodit spát, když ještě necítíme potřebu spánku, 

- jít si lehnout, když cítíme únavu, 

- není-li to nutné, nechodíme spát během dne /myslím tím spánek delší jak 20 minut/ , 

- před spaním nepít alkohol, kávu a černý čaj. 
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4 Diskuse 

 

Spánek je pro nás bezesporu příjemným zakončením náročného dne. Bereme-ho však 

jako běžnou a neměnnou součástí  života. 

Nikoho nenapadne, že jeho nedostatkem hrozí určitá nebezpečí. Domnívám se, že je to 

jeden z důvodů mnoha zdravotních obtíží, depresí, náladovostí a zbytečných úmrtí. 

Omezíme spánek, hned máme více času na zábavu, přátelé, můžeme vydělat víc peněz, 

lépe využijeme den, ale už nevidíme jak organizmus trpí. Nemá čas na regeneraci, 

nasbírat nových sil pro další den a naše smysli se nemají kdy uvolnit. Jsme k spánku 

prostě lhostejní, až náhlí kolaps nás dovede k zamyšlení nad jeho důležitostí. 

Domnívám se, že hlavně v dnešní uspěchané době má být celá veřejnost informována o 

jeho důležitosti a dopadech. 

Při výzkumu jsem se často setkával s názory typu – spánek mě okrádá o čas, je 

nedůležitý, nespavost mě nemůže ohrozit. V dalším případě naopak spánek oceňují, ale 

jejich způsob života a zaměstnání jim nedovolí se spánkem správně zacházet. 

Řešením problému bych viděl ve větším výzkumu v dané, dosud málo probádané 

oblasti, následné medializaci, informovanosti veřejnosti a poučení zaměstnavatelů 

k úpravě pracovní doby. 

Svým výzkumem vlivu pracovní doby na spánek, zdraví, fyzickou a psychickou 

výkonnost  jsem se snažil poukázat na nepřirozenost daným relaxačním potřebám na 

náš organizmus. 

Sám mám osobní zkušenosti jako řidič mezinárodní kamionové dopravy 

s nepravidelnou pracovní dobou a jejím působením na můj spánek a tím vzniklé 

problémy. 

Překvapilo mě kolik pracovních profesí a zaměstnavatelů vyžaduje více směnných a 

nepravidelných pracovních provozů. Zejména jde o profese vyžadující soustředění a 

dobrou psychiku. 

Zjistil  jsem, že v lékařství pro nedostatek personálu je po lékařích, sestrách a 

záchranářích vyžadováno mnoho služeb navíc, které se odehrávají v nočních službách 

kdy je spánek nepravidelný a vyčerpání organizmu značné. Přesto se snaží odvádět svou 

práci co nejlépe, protože na nich závisí život člověka. 
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Za nejzajímavější považuji, že během výzkumu jsem se setkal s lidmi, kteří přes veškerá 

úskalí spojena s nedostatkem spánku nemají žádné zdravotní ani psychické problémy. 

Těch je však jen kolem 2% z celé skupiny lidí. 

Každý z nás má vlastní rozum a odpovědnost, kterou by měl použít při přístupu a 

naslouchání potřebám vlastního organizmu a tím ochránit nejen svůj život, ale i ten cizí. 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zmapovat poruchy spánku a přiblížit jeho 

vliv na psychickou, fyzickou výkonnost a zdraví člověka. 

V teoretické části jsem se zaměřil na vysvětlení co je spánek a jeho centrum. Popsal 

jsem zde jeho význam a vlastnosti. Dále jsem přiblížil rozdělení fází, typy spánku a 

spánkovou hygienu pro zlepšení spánku a možnou léčbu nespavosti. 

Posledním bodem teoretické části byly důsledky spojené s poruchy spánku a následná 

léčba. 

Spánek je stále podceňovaná část v lidském životě a není stále řádně osvětlen. Proto 

jsem se ve své praktické části zaměřil jak směnný pracovní režim působí na náš spánek 

a organizmus. 

Snažil jsem se položenými otázkami daným skupinám zjistit a přiblížit ostatní veřejnosti 

působení pracovního režimu na jejich spánek, který ovlivňuje zdraví, psychiku a 

výkonnost, ale také dát doporučení pro zlepšení kvality jejich spánku. 

Jak jsem již uvedl na začátku své práce, je bohužel stále spánek širokou veřejností 

považován za ztrátu času. 

Domnívám se, že cíle jsem splnil. 

Věřím, že má práce přispěje informacemi a zjištěným průzkumem k pochopení 

důležitosti spánku na náš život. 
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RESUME 

 

Diplomová práce s názvem Poruchy spánku se věnuje problematice spojené se 

spánkem. 

Zabývá se působením nedostatku spánku na zdraví,psychickou a fyzickou výkonnost 

člověka. Práce je rozdělena na dva základní celky, teoretickou a praktickou část. 

V úvodu teoretické části je spánková historie včetně vysvětlení, co spánek je. V dalších 

kapitolách je nastíněna fáze spánku, spánková hygiena, poruchy spánku. Navazující 

kapitoly se věnují vlivu nedostatku spánku na práci a zdraví člověka. Následující kapitoly 

jsou věnovány terapii poruch spánku a režimovému opatření. 

Praktická část je tvořena výzkumem lidí pracujících ve směnném provozu a jeho vlivu na 

spánek a zdraví. 

Poslední kapitoly jsou věnovány vyhodnocení zjištěných výsledků a porovnání všech 

věkových skupin. 

 

Klíčová slova: Poruchy, nedostatek, fáze, terapie, vliv, zdraví. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Дипломная работа о нарушениях сна освещает проблемы связанные с процессом 

сна. 

 

Описывает влияние недостатка сна на здорове, на психическое ревновесие и 

физическую работоспособность. Работа делится на две основные части 

теоретическую и практическую. 

 

В начале теоретической части рассказывается о истории изучения сна, что такое 

сон. Дальше описывается структура сна, функции сна и его нарушения. 

Следующая часть посвящается влиянию сна на работоспособность и здоровье 
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человека. Далее разбирается терапия нарушений сна и общие правила 

нормального засыпания. 

 

В практической части анализируется группа людей, работающих вахтовым 

способом, и влияние етого способа работы на сон и здоровье. 

В последней главе оцениваются результаты исследования и сравниваются с 

различными вековыми категориями . 
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