
Abstrakt 

Název: Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině - (Změny funkčních parametrů 

jedinců v krizové situaci) 

 

Cíle práce: Cílem studie bylo kontinuální sledování kompenzačních mechanismů, 

zejména změn ventilačně-respiračních ukazatelů, v simulované sněhové lavině. 

 

Metoda: K získání dat byl použit experiment a nestandardizovaný dotazník. Výběr 

souboru byl vzhledem ke sledované problematice přísně selektivní. Výzkumu se účastnilo 

22 probandů, ale po analýze dat bylo pro nesplnění požadovaných kritérií 11 osob vyřazeno. 

Soubor tedy tvořilo 11 zdravých mužů průměrného věku 25,3 let. Před vlastním 

experimentem byla pomocí osobního spirometru testována senzitivita na hyperkapnii 

a hypoxii (výdrž v apnoi) a dechová zdatnost (vitální kapacita plic s usilovným výdechem). 

Experimentální situaci představovalo jak dýchání do uzavřeného objemu (8 l), tak do 

vytvořené vzduchové kapsy ve sněhu (400 ml). Kontinuální záznamy oběhových funkcí 

(srdeční frekvence, krevní tlak) a ventilačně-respiračních parametrů (dechová frekvence, 

dechový objem, minutová ventilace, obsah O2 a CO2 ve vdechovaném a vydechovaném 

vzduchu, odpor při výdechu a saturace krve kyslíkem) byly snímány pacientským monitorem 

DATEX Ohmeda. Vzhledem k charakteru dat byla využita analýza rozptylu při opakovaném 

měření se dvěma faktory (dvoucestná ANOVA). 

 

Výsledky: Disertační práce byla pojata jako pilotní studie, určená pro potřeby dalších 

výzkumů zabývajících se podobnou tématikou, tzn. přežitím člověka pod sněhovou lavinou. 

Byly vypracovány technické postupy jak simulovat dýchání ve sněhu při současné eliminaci 

rizikové hypotermie. Srovnáním výsledků dvou experimentálních situací - dýchání do 

uzavřeného objemu a do vzduchové kapsy ve sněhu - byly potvrzeny hypotézy o možnostech 

difusibility respiračních plynů ve sněhu s limitací přežití danou velikostí sněhové kapsy. 

Objevily se interindividuální rozdíly ve způsobech dýchání a v možnostech jejího 

„prodýchnutí“. 

Získané výsledky mají svá omezení vycházející ze specificky různých 

experimentálních podmínek a z reakcí zdravých, fyzicky i psychicky zdatných jedinců. 
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