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Seznam použitých zkratek 

Atm. – atmosférický tlak 

CNS – centrální nervová soustava 

CO2 – oxid uhličitý 

DT – diastolický krevní tlak 

Hb - hemoglobin 

HCO3- - hydrogenuhličitan 

Hg – chemická značka rtuti 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

mm Hg – milimetry sloupce rtuti 

O2 – záporn  dvojmocný kyslík 

pCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého 

pO2 – parciální tlak kyslíku 

SaO2- saturace kyslíku 

ST – systolický krevní tlak  

TK – krevní tlak 

VNS – vegetativní nervová soustava 

VO2 – spot eba kyslíku 
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Úvod 

Počátky saunování sahají až do doby 4000 p . n. l. a v poslední dob  prošlo 

dynamickým vývojem a zažívá nejen v České republice obrovský boom. Staví se nové 

aquaparky, jejichž nedílnou součástí je i saunový sv t, ve kterém se nachází n kolik 

druhů saun. Tato práce je zam ena pouze na sauny finské a jejich vliv na lidský 

organismus. V dnešní dob  není saunování pouze o proh átí v saun , ale vymýšlejí se 

způsoby, jak saunování zatraktivnit a p itáhnout více pozornosti medií a hlavn  

platících zákazníků. N kte í majitelé dbají p edevším na nový a atraktivní design saun 

nebo okolí sauny. Zákazníci mají v novém tisíciletí stále vyšší nároky a jejich 

požadavky na rozsah služeb saunového sv ta se zvyšují. Vznikly proto saunové 

procedury, které jsou ozdobou t chto saunových center a díky nim nabývají tato centra 

na atraktivit . Tyto procedury provád jí tzv. „sauna i“, tedy osoby zodpov dné za 

průb h saunovací procedury, která vyžaduje fyzickou zdatnost. 

Nejprve si sauna  p ipraví do v dra esenci smíchanou s vodou. Tyto saunové esence 

slouží nejen jako vůn  v saun , ale i díky svým složením podporují pocení b hem 

saunové procedury.  P ed vstupem do sauny a p ed zahájením procedury otev e sauna  

saunu a vyv trá ji, aby do ní proudil čerstvý vzduch, a díky tomu se spustí v tšina 

saunových kamen, která jsou tak nastavena. Mezitím se návšt vníci usadí na vybraná 

místa. Podmínkou saunování je ádné podložení celého t la saunovacím prádlem 

Ěprost radlem či osuškouě, aby se vylučovaný pot z t la vsakoval do prádla a nestékal 

na saunové lavice. Saunová procedura trvá v tšinou Ř až 15 minut. Sauna  polévá 

kameny a vzniklou páru rozhání pomocí ručníku nebo dalších propriet do všech koutů 

sauny a provádí tzv. termické nárazy, které saunujícím zákazníkům zintenzivní proh átí 

i požitek ze saunování. Teplota sauny je různá, ale může dosahovat až ř5 °C. Relativní 

vlhkost se po dobu procedury m ní vlivem množství vody použité k polití kamen a 

počtu saunujících zákazníků. 

Fluktuace zam stnanců na pozici sauna e je vysoká, p edevším z důvodu fyzické 

náročnosti. V rámci studia odborné literatury nebyly nalezeny žádné zmínky o vlivu 

hypertermického prost edí na t lesné systémy t chto pracovníků, tzn. vliv 

hypertermického prost edí z dlouhodobého hlediska. Proto jedním z cílů této práce je 

porovnání nam ených hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a saturace kyslíku 

v krvi sauna ů a ostatních probandů, kte í saunu nenavšt vují tak často. Tato oblast stále 
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nabízí mnoho možností k výzkumům týkající se vlivů sauny na t lesné systémy 

člov ka. 

V teoretické části této práci jsou nejprve shrnuty dosavadní poznatky týkající se účinků 

sauny na lidský organismus, p edevším na kardiovaskulární systém, respirační systém, 

pohybový a nervový systém. Zároveň je v této části práce popsán také celý saunovací 

cyklus, aby byla objasn na celá problematika týkající se saunování a byly správn  

pochopeny zm ny vzniklé v jednotlivých fázích. Další kapitola teoretické části je 

v nována fyziologii, konkrétn  fyziologii t la, respiračnímu systému, krevnímu ob hu a 

krevnímu tlaku. Všechny tyto části t la jsou významn  ovlivňovány saunováním. 

Poslední část tvo í seznámení s pulzní oxymetrií, podstatou a způsobem m ení, které 

bylo realizováno v praktické části v rámci výzkumu. Tyto poznatky jsou dále využity v 

praktické části a zjišt né poznatky jsou aplikovány na výzkum a nam ené výsledky. 
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1. Finská sauna 

Kapacita finské sauny (dále pouze sauna) musí být tak velká, aby dovolila pohodlné 

saunování jak pro návšt vníky sedící i ležící. Jedna osoba musí mít prostor nejmén  2 

m3. Sauna musí být dob e tepeln  izolována s parot snou zábranou. Vlastnosti 

použitých materiálů v saun  se nesm jí vlivem tepla a vlhkosti m nit. St ny i strop 

sauny se obkládají materiálem dob e izolujícím teplo a dob e absorbujícím vlhkost, 

nejlépe kvalitním vyschlým d evem na povrchu obroušeným. Dve e jsou z průhledného 

materiálu nebo se zaskleným okénkem, s d ev ným madlem z obou stran a musí se 

otvírat ven. Sauna musí být vybavena alespoň jedním stupn m d ev ných lavic o ší ce 

nejmén  50 cm, p ičemž nejvyšší stupeň musí být umíst n nejmén  120 cm od stropu. 

Na osobu se podle kapacity sauna počítá s 1 m délky plošiny. Saunové topidlo musí být 

zajišt no proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Sauna musí být dostatečn  

v tratelná, s možností regulace. Musí být dostatečn  osv tlena a opat ena nouzovým 

osv tlením. Osv tlovací t lesa musí byt umíst na tak, aby nedošlo k ohrožení 

saunujících se osob. 

V saun  musí být instalován minimáln  jeden teplom r s rozsahem do 130 °C, který 

musí být umíst n nejmén  1 m od tepelného zdroje, maximáln  ve výšce 200 cm nad 

podlahou (Zákon, 2011). 

1.1.1. Druhy saun 

Sauny lze rozd lit do základních skupin, na sauny finské, sauny švédské, parní sauny, 

infrasauny a biosauny. 

Finské sauny se vyznačují nízkou vlhkostí vzduchu pohybující se od 5 %, avšak 

v n kterých může dosahovat až 25%. Teplota vzduchu se v t chto saunách udržuje 

v rozmezí 80 - 100 °C, ale může být také vyšší. V t chto saunách jsou umíst ny rošty, 

na kterých jsou položeny kameny, které je pot eba čas od času polít vodou, díky čemuž 

vznikne iluze prudkého nárůstu teploty. Ve finských saunách se nachází speciáln  

ešené v trání zajišťující cirkulaci vzduchu. Nejčast ji bývají tyto sauny vyrobeny 

z kvalitního masivu bez chemické povrchové úpravy (Pilch a kol., 2014;NetMagazines, 

s.r.o., 2013). 
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Ve švédské neboli suché saun  je pobyt velice náročný pro organismus, proto by do ní 

m li chodit pouze zdraví lidé. Teplota se zde pohybuje v rozmezí 100 – 110 °C a 

vlhkost je minimální. D evo, kterým jsou obložené zdi, by m lo být správn  vysušené a 

kvalitní. Je důležité, aby d evo nebylo chemicky upraveno (NetMagazines, s.r.o., 2013). 

V parní saun  je nižší teplota, avšak 100% vlhkost.  Teplota je zde udržována ve výši 

maximáln  60 °C, v tšinou však kolem 45 °C. Horká pára vzniklá v této saun  má 

p íznivý vliv na dýchací onemocn ní, revmatické problémy a zlepšuje prokrvení 

pokožky (Mladá fronta, a.s., 2015). 

Infrasauna je specifický druh saunování, kdy jsou jako zdroj tepla místo kamen 

využívány infrazá iče. Maximální teplota v t chto saunách je 60 °C a vlhkost se zde 

pohybuje kolem 30 – 50 °C. Po použití této sauny není pot eba provád t prudké 

ochlazení, jak je doporučeno u ostatních saun. 

Posledním typem jsou biosauny, ve kterých je využíváno aromaterapie. P i tomto druhu 

saunování jsou do vzduchu spolu s párou vylučovány nejrůzn jší aromatické oleje 

určené speciáln  pro sauny nebo sušené léčivé bylinky (NetMagazines, s.r.o., 2013). 

1.1.2. Průběh saunovacího cyklu 

Saunování je účinné v p ípad , že se projde všemi čty mi fázemi. P ed saunováním je 

nejdůležit jší, aby jedinec nebyl vystavován fyzické zát ži a nezat žoval organismus 

t žkým jídlem. V p ípad  fyzické zát že by se m la sauna navštívit až minimáln  po půl 

hodinovém odpočinku, v p ípad  t žkého jídla by se m l pobyt v saun  posunout 

minimáln  o jednu až dv  hodiny (Grimmlová, 2015). 

1.1.3. I. fáze – p ípravná 

V této fázi je zahrnuta hygienická p íprava a p íprava na pobyt v horku. P ed zahájením 

saunování je vhodné použít WC, svléknout se do naha a osprchovat se pomocí mýdla 

nebo lze použít žínku či kartáč. Očista je pot eba nejen z hygienických důvodů, ale 

slouží také k odstran ní tzv. zátek z výstupků potních žlázek, díky čemuž je usnadn né 

následné saunování. 

P ed zahájením saunování lze provést povrchovou masáž kůže, která podráždí nervová 

zakončení v kůži, čímž dojde k rozší ení cév a místnímu prokrvení kůže. Cílem je 
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usnadnit průb h termoregulačních d jů, poté není pociťován vstup do horkého vzduchu 

tak intenzivn . 

P i saunování je nezbytná naprostá nahota. Volný p ístup k obnažené kůži zajišťuje 

neomezenou možnost působení horkého vzduchu na celý organismus a t lo je díky 

tomu schopnost zajistit volný výdej potu z nezakrytých potních žláz v p ípad  p eh átí. 

Do sauny je doporučeno nosit ručník, p ípadn  prost radlo v p ípad  studu, kterými lze 

zakrýt nejintimn jší partie. Zároveň ručník slouží p i podložení t la, aby nedošlo 

k p ímému kontaktu t la s rozpálenými pryčnami či k p enosu mykotických infekcí 

(Toulcová, 2011). 

1.1.4. II. fáze – proh ívací 

Tato fáze tvo í podstatu saunování a její opakování tvo í saunovací cyklus. 

Po vstupu do sauny je doporučeno zkontrolovat teplotu, čas a zvolit vhodnou polohu k 

saunování. Nejvhodn jší je poloha vleže Ěna b iše či na zádechě, p i které dochází k 

rovnom rnému proh átí celého t la a zároveň je t lo uvoln né a je umožn no lépe 

relaxovat. Poloha vsed  není zakázána, avšak p i ní není umožn no rovnom rné 

proh átí celého t la, protože hlava se nachází ve vyšších teplotách než nohy. Po n jaké 

dob  si t lo teplotu vyrovná, avšak trvá to až dvakrát déle než p i poloze vleže. 

Dalším důležitým bodem je určení výše pryčny. N kte í doporučují začít na nejvyšším 

stupni, kde je nejv tší teplo, a postupn  se p esouvat na stupn  nižší. Naopak n kte í 

doporučují po celou dobu zůstat na stupni stejném. Každý však na saunování reaguje 

jinak, proto je pot eba zjistit, co komu vyhovuje. Nezbytné však je, aby člov k v saun  

rychle nevstával a ned lal prudké pohyby, jinak se může dostavit závrať či motání 

hlavy. Obecn  platí, že je vhodné, aby saunující neprovád l prudké nebo rychlé pohyby 

a mluvil klidným a tlumeným hlasem, aby bylo saunování účinné a bez v tší zát že pro 

organismus. 

P i saunování je velice důležitá technika dýchání. Doporučuje se p i nádechu i výdechu 

dýchat pouze nosem. Nádech by m l být pozvolní a povrchový. V p ípad  pocitu pálení 

nosní sliznice, lze obličej i nosní dírky svlažit či si vytvo it z rukou ochrannou 

komůrku, kterou p ekryjeme nosní vstup. 
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Na záv r proh ívací fáze lze zvýšit teplotu v saun  tzv. nárazy parou. Princip spočívá v 

polití kamenů malým množstvím vody, čímž dojde k okamžitému a p echodnému 

zvýšení teploty a zároveň k silnému proh átí t la, které může vyvolat až pocit pálení 

kůže.  

V saun  lze použít kartáč, díky jehož frotáži již prokrvené kůže lze lehkým a 

povrchovým t ením dosáhnout ješt  v tšího prokrvení v místech, kde je to pot eba 

Ěhorní a dolní končetinyě. Využití kartáče má také kosmetický efekt, neboť působí jako 

p írodní peeling, pomocí kterého dochází k odstran ní zrohovat lé kůže. 

Pro dosp lé je doporučená doba strávená v saun  stanovena na Ř-15 minut, u d tí to je 

pak 3-Ř minut. Záleží op t na jedinci, jak pobyt v saun  snáší, n kdy si t lo samo ekne 

o zm nu prost edí za chladn jší. Signálem může být nap íklad pocit nep íjemného 

horka, tlak na prsou, bušení srdce, točení hlavy, apod. (Toulcová, 2011). 

1.1.5. III. fáze – ochlazovací 

Ochlazování může probíhat n kolika způsoby. Pat í mezi n  pobyt na čerstvém 

vzduchu, sprchování, polévání či post iky nebo celková koupel. 

Nejmírn jší formou ochlazení je pobyt na čerstvém vzduchu. Doba strávená na 

čerstvém vzduchu závisí na její teplot  a jeho proud ní. Účinky této formy lze 

zintenzivnit i vlastní pomocí, nap íklad chůzí či lehkými cviky. 

Další způsob ochlazení je sprcha, což je mírn jší forma. Výhodou je možnost nastavení 

teploty sprchy a postupné ochlazování částí t la než se t lo zchladí celé. 

V p ípad  polevů a post iků se využívá chladná voda s mírným proudem. Využívanou 

metodou je v tomto p ípad  metoda podle Kneippa, kdy je doporučeno ochlazovat 

nejprve dolní končetiny od prstů vzhůru, poté horní končetiny, pokračuje se na zádech 

od beder k šíji a na p ední stran  se začíná od krku k podb išku. Hlava a zátylek by se 

m ly sprchovat pouze krátce, pop ípad  se využije jen trochu vody z dlaní, nebo se 

nemusí ochlazovat vůbec. N kte í saunologové ochlazování hlavy nedoporučují 

z důvodu velké zát že na ob hový systém (Toulcová, 2011). 

Nejnáročn jší metodou je celková koupel, která má však velikou výhodu v tom, že se 

funkce kardiovaskulárního systému vrátí do normálu, dojde k zástav  pocení a 

k pocitům sv žesti. Do vody je doporučeno vstupovat pozvolna, v p ípad  že to prostor 
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dovolí, lze ho využít k n kolika plaveckým tempům nebo ke splývání, nebo alespoň 

st ídavé a rychlé pono ování. I v tomto p ípad  záleží na pocitech každého jedince. 

K celkové koupeli se využívají sudy, vany, bazénky, norné kád , ale i p írodní prostory 

Ě eky, potoky, apod.ě. Náhlé ochlazení pono ením do studené vody způsobuje závažné 

p echodné zatížení objemem a tlakem na srdce a zvyšuje možnost srdečních arytmií 

(Toulcová, 2011; Vuori, 1988). 

V p ípad  ucít ní prvního pocitu chladu, p edevším na dolních končetinách, je čas se 

vrátit do sauny. V tomto p ípad  je doporučeno se osprchovat a mírn  proh át nárty a 

lýtka vlažnou nebo teplou vodou a v saun  zvolit jako místo saunování horní stupn  

pryčny, kde lze docílit nejrychlejšího odstran ní nep íjemného pocitu chladu. 

Dle počtu opakování saunovacích cyklů je určen také celkový efekt, který může být: 

- 1x dráždivý Ěiritačníě 

- 2x povzbudivý Ětonizačníě 

- 3x uvolňující Ěrelaxačníě 

- 4x útlumový Ěinhibičníě 

- 5x únavový (exhaustivní) (Toulcová, 2011). 

1.1.6. IV. fáze – závěrečná 

Po ukončení všech saunovacích cyklů a po posledním ochlazení by m la následovat 

krátká a studená sprcha, tentokrát bez použití mýdla. Není doporučeno sprchovat se 

teplou vodou, která by nastartovala další proh átí organismu a tím pocení. 

Poté by m l následovat oddych, který může být aktivní či pasivní. Oddych by m l 

probíhat na lavici v chladn jším prost edí. Pasivním způsobem se rozumí pololeh na 

lavici nebo pohodlný sed na lehátku, k esle, apod. V p ípad  útlumového či únavového 

saunování lze odpočinek doplnit krátkým spánkem. Aktivní odpočinek je vhodný pro 

první dva druhy saunování, tedy dráždivý a povzbuzující, kdy se aktivitou chápe 

p im ený pohyb, jako chůze či volný b h. 

Nutností po celou dobu saunování je dodržování pitného režimu, neboť je důležité 

dostat do t la zp t minerály, vodu a vitamín C, které se pocením ztratily (Toulcová, 

2011). 
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1.2. Ochlazovna sauny 

K ochlazení t la se z izuje vn jší nebo vnit ní ochlazovna.  

Vnit ní ochlazovnu tvo í ochlazovací sprcha, p ípadn  v kombinaci s ochlazovacím 

bazénem nebo jiným ochlazovacím za ízením. Bazén a sprchovací za ízení jsou 

umíst ny uvnit  objektu, v blízkosti sauny. St ny a dno bazénu musí být opat eny dob e 

omyvatelným povrchem. Povrch musí být hladký a nepórovitý s protiskluzovou 

úpravou dna. B hem provozu bazénu musí být voda trvale p ivád na ke dnu a odtékat 

p epadem. Dno musí mít spád k výpustnímu otvoru. Vstup do bazénu musí být opat en 

schůdky se zábradlím či vstupním žeb íkem s madly. Voda v bazénu nebo voda ke 

sprchování v ochlazovn  musí odpovídat požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu 

v um lých koupalištích s výjimkou teploty a musí plnit ochlazovací efekt.  

Vn jší ochlazovnu tvo í venkovní prostor pro ochlazování t la vodou nebo vzduchem 

spojený s ostatními prostorami sauny. Je vybavena lavicemi z hladkého, snadno 

omyvatelného materiálu, a v p ípad  z ízení bazénu ve vn jší ochlazovn  musí tento 

bazén odpovídat požadavkům stanoveným v zákon . Pro zimní období je nutné zajistit 

p ístupovou komunikaci k bazénu proti namrzání, nebo jinak zabezpečit proti úrazu 

způsobenému uklouznutím. V saun  musí být alespoň 1 sprcha na 4 místa v saun  

(Zákon, 2011). 

1.3. Odpočívárna sauny 

Velikost odpočívárny musí činit minimáln  2 m2 na jedno místo sauny. Odpočívárna 

musí být vybavena lehátky nebo k esly v počtu odpovídajícím kapacit  sauny, s 

omyvatelným povrchem. Podlaha v odpočívárn  musí být snadno čistitelná (Zákon, 

2011). 

Minimální velikosti jak sauny, tak jejího bezprost edního okolí, včetn  minimální 

intenzity osv tlení je uvedena na Obrázku 1. 
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Obrázek 1 - Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny 

 

Zdroj: Mikolášek, 2007 

1.4. Fyzikální vlastnosti saunování 

Saunování je fyzikální procedura, kde se st ídá účinek vysoké teploty s relativn  nízkou 

vlhkostí a s účinkem následného ochlazení, které může být různorodé. Můžeme využít 

polevu či sprchy studenou vodou, pono ením v ochlazovacím bazénku se studenou 

vodou nebo jen pobytu v chladn jší prost edí. 

Mezi termofyzikální faktory působící na osobu v saun  jsou teplota vzduchu, vlhkost 

vzduchu, rychlost pohybu vzduchu a tepelný žár kamen a vnit ní plochy sauny Ěst ny, 

saunové pryčnyě ĚMikolášek, 2007ě. 

1.4.1. Horká část 

P i vytáp ní sauny je využito chladn jšího vzduchu z vn jšku kabiny, který je p ivád n 

pod topidlo. Vzduch nasátý horkým topidlem se oh eje a stoupá nad topidlo a podél 

st n, kde se smíchává s chladn jším a vlhčejším vzduchem v okolí kabiny. Evaporací 

vody z potu saunujících osob nabývá vzduch na hmotnosti a tím pádem klesá a 

odv trávacím otvorem ve spodní části kabiny odchází pryč nebo je op t nasáván 

zespodu topidlem ĚMikolášek, 2007ě. 
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1.4.2. Chladná část 

Tato část obsahuje nejen bezprost ední okolí sauny, kde teplota vzduchu odpovídá 

klimatu okolí sauny, ale i vnit ní ochlazovny jako ochlazovací bazének, kde teplota ve 

ve ejných saunách dosahuje maximáln  10 °C. Tyto plochy by m ly být dob e 

odv trávány a co nejvíce p izpůsobeny vn jšímu klimatu. Intenzita může být upravena 

výb rem ochlazujícího prost edí ĚMikolášek, 2007ě. 

1.4.3. Tepelná výměna 

Působení tepla a chladu p i saunování ovlivňuje celý organismus a vyvolává reakce ve 

všech systémech lidského t la. 

P i vstupu do sauny do t la vniká teplo z prost edí sauny a t lesná teplota se zvyšuje. 

Vým na tepla se zajišťuje konvekcí, kondukcí, radiací, evaporací a kondenzací vody. 

Tyto formy tepla odpovídají principům termokinetiky v saun : 

- Teplo je kinetická energie molekul, tzn. že i horký suchý vzduch v saun  izoluje 

organismus od tepelného zdroje a tím snižuje riziko poškození organismu. 

- Teplo je součtem kinetických energií všech molekul daného prost edí. Za 

p edpokladu polití tepelného zdroje (kamen) v saun , nebo odpa ením vody 

z potu se intenzita saunování zvyšuje podle tepelné kapacity horkého vlhkého 

vzduchu. 

- Teplo jako forma energie, která se může m nit na jinou formu energie. Sálání 

tepla jako forma infraradiace žhavého jádra topidla na principu slunečního 

zá ení ĚMikolášek, 2007ě. 

Vým na tepla konvekcí Ěproud nímě, tj. nekoordinovaným pohybem molekul vzduchu. 

Závislá je od rozdílu teploty kůže, vzduchu a rychlosti pohybu vzduchu, kde se 

uplatňují dva systémy, vnit ní konvence závislá od průtoku krve jádrem a obalem t la a 

vn jší, závislá od pohybu vzduchu a vody kolem t lesného obalu. 

Radiace Ězá eníě je závislá od teploty st n a saunových lavic. Jedná se o rozdíly tepla 

mezi povrchem t la a okolními st nami místnosti. Tvo í až 60 % celkových ztrát tepla 

t la, na kterých se podílí p ibližn  Ř5 % povrchu t la. 

Evaporace (vypa ováníě kapaliny je závislá na rozdílu tlaku páry mezi povrchem kůže a 

vzduchem, od vlhkosti kůže a rychlosti pohybu vzduchu. Ztráta vody kůží je podmín ná 
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odpa ováním a pocením s následným vypa ováním. Indiferentní teplota pro lidský 

organismus je ve vzdušném prost edí od 25 – 29 °C a 34 – 36 °C ve vodním prost edí, 

kdy se člov k v klidu nepotí a ztráta tepla je zabezpečena pouze odpa ováním. Pocení 

začíná p i teplot  vzduchu kolem 2Ř – 29 °C. 

Kondukce (vedení) závisí od teploty sedací části lavice a její tepelné vodivosti. P evod 

tepla do organismu je tím v tší, čím je v tší tepelný spád, čím menší je tepelný odpor 

skládající se z odporu t lesného obalu a tepelného odporu vzduchové nebo vodní 

obalové vrstvy (Matej, 2005). 

2. Vliv sauny na tělesné systémy 

Saunování ovlivňuje jak t lesnou teplotu, tak všechny orgány důležité k životu. V této 

kapitole budou popsány vlivy sauny na jednotlivé systémy. 

Zvýšený průtok periferní krve umožňuje rychlejší vým nu tepla p es kůži Ěpoceníě a 

v důsledku toho se snižuje prokrvení svalů, ledvin a vnit ností. P i snížení periferního 

odporu, diastolický a arteriální krevní tlak klesá, zatímco hodnota systolického tlaku 

zůstává stejná po dobu setrvání v saun . Poklesu krevního tlaku je zabrán no zvýšením 

minutového srdečního objemu pomocí rychlejší srdeční frekvence a snížení průtoku 

krve do viscerálních orgánů. Reakcí je odpovídající akutní zvýšení rychlosti 

metabolismu a spot eba O2, což odpovídá mírnému cvičení. Chlazení v chladném 

vzduchu, sprchou, ve vod , nebo válením ve sn hu způsobuje rychlou kožní 

vazokonstrikci, což vede ke zvýšení arteriálního krevního tlaku a zvýšení objemu 

centrální žilní krve (Crinnion, 2011; Vuori, 1988). 

2.1. Termoregulace 

Odpov ď organismu na účinek tepla je termoregulace, což je automaticky ízený proces 

ve složitém biologickém systému. Tento systém se skládá ze t í prvků regulačního 

obvodu – termoreceptory, hypotalamická ídící centra a termoregulační efektorové 

mechanismy. 

Kožní termoreceptory jsou nervová zakončení se speciálním zam ením, která jsou 

v různých oblastech t la různ  četná. Termoreceptory lze rozd lit na chladové 

receptory, tepelné receptory a vnit ní termoreceptory. Chladové receptory reagují na 
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ochlazování kůže, tepelné naopak reagují na zvýšení teploty. Vnit ní termoreceptory se 

nachází v hypotalamu a míše. 

Hypotalamus sbírá údaje z vnit ních i povrchových termoreceptorů, signály z mozkové 

kůry a údaje o endokrinním stavu. Dochází k porovnání nam ené hodnoty a termostat 

má schopnost reagovat na odchylky nam ené od náležitého stavu pouze o velikosti 0,1 

°C. 

Teplotn  komfortní oblast je oblast t lesné teploty, která nepot ebuje termoregulační 

mechanismus (Langmeier, 2009). 

Základním regulačním mechanismem p i p eh ívání Ěhypertermiiě je kožní vazodilatace, 

která způsobuje zm ny krevního ob hu, p edevším tachykardii a pokles TK. 

P izpůsobení může vést k závažným problémům u lidí se srdečním selháním, s ICHS či 

s poruchami TK. 

Hypotermie je naopak stav, kdy rektální teplota dosahuje hodnot < 35 °C. Obvykle se 

d lí do čty  skupin, na hypotermii náhodnou Ěvystavení nízké okolní teplot  bez 

dostatečného oblečeníě, rekurentní Ěopakovaný pokles t lesné teploty, a to i v prost edí 

s teplotou nad 20 °Cě, sekundární Ěpokles t lesné teploty p i srdečním selhání, jaterní 

cirhóze,…ě a iatrogenní Ězám rn  navozený pokles teploty, nap íklad p i operacíchě 

(Kalvach a kol., 2011). 

V p ípad  že je pot eba zvýšit či snížit výdej tepla do okolí, zm ní se nejprve intenzita 

průtoku krve kůží – oblast vazomotorické regulace. Zm na průtoku krve způsobí zm nu 

teploty povrchových vrstev t la a sníží či zvýší p ípadný teplotní rozdíl vůči okolí a 

zm ní intenzitu a sm r p enosu tepla. 

Pokud odchylka t lesné teploty p esáhne možnosti kompenzace zm nami teploty 

povrchu, zm ní se intenzita uvolňování tepla. Dochází k uplatn ní různých forem 

svalové aktivity Ězvýšený svalový tonus, t es, pohybová aktivitaě (Langmeier, 2009). 

2.1.1. Základní způsoby termoregulace 

Termoregulace chováním – p i saunování člov k vyhledává takové mikroklima, které 

mu nejvíce vyhovuje. Tím p edchází nep íznivé reakci organismu. 
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Chemická termoregulace je schopnost m nit hodnoty bazálního metabolismu a tím 

produkci tepla. Úroveň látkové p em ny v saun  závisí na stupni p eh átí organismu, 

stupni ochlazení, dob  jejich působení a rychlosti zm n. 

Fyzikální termoregulace je schopnost organismu ochránit se proti p eh átí. Zabezpečuje 

se zvýšením vodivosti povrchových částí t la, podle pot eby odpa ováním vody 

z potních a slinných žláz a z plic, a na ochranu proti chladu zvýšením izolační 

schopnosti povrchových částí t la. 

V kůži jsou t i typy receptorů reagujících v saun . Receptory na chlad (cca. 250 000) 

jsou uloženy v epidermu v počtu 10 – 15x p evyšujících tepelné (cca. 30 000), které se 

nachází v koriu. Jelikož tepelné receptory jsou uloženy 2x hloub ji než receptory na 

chlad, reaguje t lo rychleji na chladový podn t než na tepelný. Tepelné receptory 

reagují na dosaženou kožní teplotu mezi 30 – 48 °C (s maximem 45 °C), receptory pro 

chlad mezi 10 – 45 °C (s maximem 28 °C). Receptory na bolest mohou reagovat již p i 

p ekročení 43 °C teploty kůže (Matej, 2005). 

2.1.2. Vnit ní teplota 

Vyznačuje se konstantní teplotou pro zachování funkce t lesných orgánů, je pouze 

uvnit  t la Ě65 % celkového objemu). Kolísá v rozmezí mezi 36,7 – 37,1 °C.  Z hlediska 

termoregulace je důležitá hodnota vnit ní teploty 37 °C, kdy dochází k zahájení 

ízených obranných termoregulačních d jů. K t mto d jům dochází nejen p i zvýšené 

teplot  vlivem nemocí, ale můžeme je vyvolat i krátkodobým pobytem v saun . 

Prům rn  se vnit ní teplota t la v horkovzdušné saun  zvýší o 0,1 °C/min ĚMikolášek, 

2007). 

T lesnou teplotu ovlivňuje n kolik faktorů, mezi n ž pat í v k, denní doba, t lesná 

aktivita a hormonální aktivita. Malé d ti a zároveň senio i nad 75 let se hů e 

vyrovnávají se zm nami okolí, seniorům hrozí riziko podchlazení. B hem dne dochází 

k teplotním výkyvům až o 2 °C. Nejnižší teplotu lze nam it ráno mezi 4. – 6. hodinou a 

nejvyšší naopak odpoledne kolem 16. – 17. hodiny. Fyzická práce a cvičení zvyšují 

teplotu t la až o 1 – 1,5 °C. Ženské hormony estrogeny zvyšují teplotu t la v období 

ovulace o 0,35 °C. Další hormony ovlivňující teplotu t la jsou tyroxin, adrenalin a 

noradrenalin (Mlýnková, 2010). 
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2.1.3. Teplota povrchu těla 

Tato teplota je velice prom nlivá a reaguje na zm nu teplot okolního prost edí. St ední 

kožní teplota nabývá prům rn  hodnot 32,8 – 35,0 °C.„Významnou roli p i pobytu 

saunujícího v horku či chladu saunové lázn  hraje důležitou roli p i zm n  pozitivní či 

negativní bilance t lesné teploty velikost povrchu t la, která podmiňuje výši evaporace 

potu na kůži. Celková plocha kožního povrchu je 1,6 – 1,8 m2. V p ípad  prům rné 

hmotnosti 75 kg jde o pom r 210 – 240 cm2/kg ĚMikolášek, 2007ě. 

Člov k dokáže snést velký rozdíl vzdušných tepelných hodnot, ale mezi jádrem a 

obalem t la se za ideální stav považuje 4°C rozdíl, avšak za vysokého chladu může být 

rozdíl teploty jádra a kůže až 20 °C. To vyžaduje odpovídající reakci organismu. 

P i teplot  vzduchu do 22 °C Ěteplota kůže 2Ř °Cě je cirkulace krve v kůži minimálním 

důsledkem intenzivní vazokonstrikce. P i teplot  vzduchu nad 30 °C Ěteplota kůže nad 

35 – 36 °C) je výrazná cirkulace krve v kůži důsledkem intenzivní vazodilatace a její 

intenzita je závislá od teploty kůže. Vypa ením 1 g vody dojde ke ztrát  2350 J Ě563 

cal) (Matej, 2005). 

Lidský organismus reaguje na zm nu okolní teploty výše popsanými zm nami v t le, 

avšak v hypertermickém vzdušném prost edí jako je sauna a vodním prost edí dochází 

k p evodu tepla dovnit  organismu. Uvnit  organismu se teplo hromadí a tím dojde ke 

zvýšení teploty a také ke zvýšení metabolizmu a to vede ke zvýšení tvorby tepla. P i 

teplotách nad 60 °C vzniká značn  hypertermické prost edí (Matej, 2005). 

Finská sauna p edstavuje tepelnou zát ž 300 – 600 W/m2 povrchu t la. Tím dochází ke 

zvýšení prům rné teploty kůže na 40 až 41 °C, což způsobuje silné tepelné pocity a 

započne tím termoregulační mechanismus. Nejúčinn jší metodou odvodu tepla z t la je 

pocení, které dosahuje hodnot 0,6 – 1 kg/h a p edstavuje tepelnou ztrátu 200 W/m2 

(Leppäluoto, 1988). 

Maximální hodnota suchého horkého vzduchu v saun  může dosahovat teploty 130 °C, 

v níž může obnažený člov k vydržet 20 minut beze škod organismu, avšak tato teplota 

se ve ve ejných saunách nevyskytuje. Obsah vodních par v saun  s porovnáním 

v okolním prost edí je velmi nízký. V saun  se pohybuje relativní vlhkost v rozmezí 5 – 

35 %, absolutní vlhkost v rozmezí 10 – 30 g/m3 vzduchu, p i nižších hodnotách by 

vlivem horkého suchého vzduchu nad 40 °C docházelo k podrážd ní sliznice dýchacích 

cest vlivem p eh átí. V saun  s teplotou vzduchu od 90 – 100 °C prům rná teplota kůže 
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stoupá, když dosáhne v tšího tepla než je teplota jádra, teplo z vn jšího obalu proudí 

dovnit  a tím stoupá i teplota jádra (Matej, 2005). 

Na níže uvedeném Obrázku 2 jsou uvedeny zm ny vnit ní teploty t la za působení 

různých vn jších teplot. 

Obrázek 2 - Změny zón vnit ní teploty člověka za různých vnějších teplot 

 

Zdroj: Mikolášek 

2.2. Kardiovaskulární systém 

Z fyziologického hlediska lze saunu považovat jako akutní tepelný stres a fyziologické 

zm ny organismu jsou považovány za obranné odpov di na teplo a chlad ve snaze 

udržet si tepelnou rovnováhu. P i regulaci hospoda ení s teplem hraje důležitou roli 

cirkulace. V p ípad , že dochází ke stoupání t lesné teploty, organismus se snaží zvýšit 

ztrátu tepla, p ičemž nadbytek tepla je p enášen do plic a hlavn  na povrch t la. Do 

kůže se p enáší pomocí krevního ob hu (Matej, 2005). 

Reakce cévního systému na zvýšení tepla vlivem sauny: 

- povrchové cévy v kůži a podkoží se rychle rozší í 

- pokles obou hodnot krevního tlaku v důsledku snížení periferního odporu b hem 

proh ívání 
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- v závislosti na délce pobytu v horku dojde ke zrychlení srdeční frekvence. 

Ve v tšin  p ípadů dojde ke zvýšení až o 50 % v porovnání s výchozími hodnotami 

p ed saunováním, ale k t mto zm nám nedochází ihned po vstupu do sauny, obvykle se 

hodnoty zm ní až za 2 – 3 a více minut pobytu v horku. Tato hodnota je menší 

v porovnání s výkonem srdce nap íklad p i fyzické zát ži, kdy se minutový objem 

srdeční zvyšuje až o 300 %. Práce srdce se zvyšuje p i saunování jako p i st edn  rychlé 

až rychlé chůzi, což odpovídá zvýšení kolem 70 %. 

Srdeční frekvence se může také zvýšit intenzitou saunování vlivem pohybu po saun  

nebo vlivem zvýšení vlhkosti, kterou lze vytvo it poléváním kamen. Pokud dojde 

k ochlazení, srdeční frekvence se rychle normalizuje a klesá lehce pod původní 

hodnoty. Míru ochlazení může ovlivnit intenzita ochlazovacího podn tu a rozsah jeho 

působení na t lo ĚMikolášek, 2007ě. 

Nástupem chladového podn tu nastává intenzivní vazokonstrikce, což má za následek 

zvýšení krevního tlaku a současn  se dostává velké množství krve do centrálního ob hu. 

V tuto chvíli dochází k mnoha zm nám v srdci, nap íklad se zvyšuje pln ní srdce, 

stoupá systolický objem srdce a srdeční frekvence klesá. Ochlazování nabízí n kolik 

možností, každá má jinou intenzitu a vliv na t lo. Další formy ochlazení mohou být 

polévání, sprchování, ochlazení v chladném prost edí (Matej, 2005). 

Saunování má také rozdílné vlivy na lidi s vysokým či nízkým krevním tlakem. 

V p ípad  vysokého krevního tlaku záleží na tom, v jaké fázi saunování byl krevní tlak 

m en a jaký byl uplatn n postup saunování. Zvýšení krevního tlaku je normálním 

jevem p i jakémkoliv zatížení svalovou činností.  Krevní tlak se tak může m nit p i 

slézání z lavice nebo p i p esunu do ochlazovny. Ohroženi jsou lidé, kte í trpí trvale 

zvýšeným krevním tlakem, tzv. hypertenzí. Tato nemoc je označována za potenciální 

důvod vzniku život ohrožujících komplikací. Toto ohrožení se však týká pouze II. a III. 

stadia nemoci. Osoby s t mito stadii by m li saunování zcela vyloučit. V p ípad  I. 

stadia se jedná o funkční poruchu, kdy se krevní tlak zvýší pouze po námaze nebo 

rozrušení a poté se normalizuje. Tito pacienti užívají léky, které pomáhají udržovat 

hodnoty krevního tlaku stabilizované, a mohou se tak saunovat. Nízký tlak naopak není 

považován za nemoc a není na n j pohlíženo jako na rizikový faktor onemocn ní ob hu, 

může však omezovat prokrvení mozku. Díky dosavadním pozorováním se prokázalo, že 

fyzikální terapií, kam pat í i saunování, je možno hypotonii ovlivňovat. Je však důležité, 
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jak si každý jedinec osvojí tyto návyky jako součást svého způsobu životosprávy 

ĚLetošník, 2005ě. 

2.3. Respirační systém 

Dýchací systém je p i saunování ovlivn n n kolika faktory, jako teplota a vlhkost 

vzduchu, mechanické podn ty, gravitace a délka pobytu v saun . Vysoká teplota 

ovlivňuje a dráždí jak termoreceptory kůže, tak i sliznici dýchacích cest (Matej, 2005). 

Saunování snižuje p ekrvení plic a zvyšuje vitální kapacitu, dechový objem a 

minutovou ventilaci. Pobyt v saun  je z důvodu zlepšení dýchání p ínosný pro osoby 

trpící astmatem nebo chronickou bronchitidou (Laitinen, Lindqvist, Heino, 1988). 

Vitální kapacita plic vykazuje lepší hodnoty nejen po pobytu v horku, ale i po ochlazení 

a ješt  následující den ráno po saunování. Sliznice dýchacích cest tém  v celé oblasti 

nad plicními sklípky jsou vystaveny intenzivnímu tepelnému podn tu. Primární funkcí 

vstupu dýchacích cest je ochrana p ed průnikem nečistot a mikrobů do hlubších partií 

dýchadel. K tomu jsou využívány členité povrchy nosních sko ep, jejichž cévy mohou 

až devítinásobn  zv tšit prokrvení sliznice. Zároveň také slouží k účinnému 

p izpůsobování teploty vdechovaného vzduchu teplot  t lesného jádra a tím zabraňuje 

průchodu p íliš horkého vzduchu do plic. Pro organismus je vhodné, aby vzduch 

procházel nejd íve nosem, který je anatomicky uspo ádán tak, aby působil jako filtr. 

Proto je důležitou zásadou dýchat v horku i chladu nosem. V p ípad  vdechování 

horkého vzduchu ústy může dojít k poškození jemných plicních sklípků. P i dýchání 

nosem může dojít k pocitu pálení nosního vstupu, to však není známkou vysušení 

sliznice, ale je to signalizace termoreceptorů, že je organismus vystavován p íliš 

intenzivním teplotám horké části saunové lázn . Tento problém lze eliminovat 

p ekrytím nosu rukou či ručníkem, v nejzazším p ípad  až odchodem ze sauny 

ĚLetošník, 2005ě. 

Dle Fritzscheho (1969) je frekvence dýchání zvyšována, protože vzduch ve vysoké 

teplot  se z eďuje a vazba kyslíku na hemoglobin je tím v saun  mírn  snížená, protože 

tepelná zát ž na dýchací systém v saun  vyvolává zmenšení dechového objemu a 

snižuje spot ebu kyslíku (VO2) v saun . Tlak vzduchu v saun  je nižší než v okolních 

místnostech. Pokud je v saun  teplota ř0 °C, dochází v oh ívací fázi k roztahování 
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vzduchu, jako je v nadmo ské výšce 2 300 – 2 500 m, a to vede ke snížení tlaku O2 ve 

vdechovaném vzduchu. 

Posun vazby O2 k ivky na hemoglobin p i hypertermii v saun  vede k relativní 

hypoxémii. Z poznatků vyplývá, že zm ny hodnot parciálního tlaku kyslíku a saturace 

arteriální krve kyslíkem vyvolává více faktorů, ze kterých je nejdůležit jší pH arteriální 

krve, posun oxyhemoglobindisociační k ivky vlivem zvýšení teploty, redistribuce krve 

v organismu, apod. Tyto faktory organismus zapojuje do regulačn  – kompenzačních 

procesů adaptace na vysokou teplotu. (Matej, 2005). 

2.4. Pohybový systém 

Výzkumy prokázaly, že saunování pomáhá p i relaxaci kosterních svalů. B hem 

saunování dochází k uvolňování spazmu a celý proces p ispívá k zotavování po t žké 

t lesné námaze. Teplo se proto využívá v léčb  a rehabilitaci revmatických nemocí, 

neboť pozitivn  ovlivňuje jejich symptomy, p edevším bolest a omezenou pohyblivost 

v kloubech (Matej, 2005). 

Výsledky studií však nejsou jednoznačné. Zhruba polovina pacientů tvrdila, že sauna 

zmírnila jejich bolest a zlepšila pohyblivost kloubů, avšak p ibližn  u poloviny došlo 

v ten den po saunování ke zhoršení. Tvrdili však zároveň, že tuto bolest lze zmírnit 

studenou sprchou (Hannuksela, Ellahham, 2001). 

P i revmatickém onemocn ní je pot eba dodržovat správné kroky jednotlivých fází 

saunování, počínaje odpočinkovou fází p ed saunováním, p es pobytovou fázi v saun , 

ochlazovací fázi, až po odpočinkovou fázi po saunování. Z odpočinkové fáze je 

nejdůležit jší p edevším dostatečná doba trvání, p edeh át se p ed saunováním 

nap íklad koupelí dolních končetin Ěnap . Kneippova lázeňě a zakončit odpočinkovou 

fázi teplou sprchou bez osušení. V p ípad  pobytové fáze je doporučeno začít na 

nejnižší lavici a postupn  se p esouvat na vyšší, vynechat složité pohyby a zbytečn  

nezat žovat bolestivé místo, p ípadn  ho podložit a dosahovat tepelného efektu delším a 

mírn jším teplem. Ochlazovací fázi je t eba využít v pomalejší a mírn jší metod , 

nap íklad vzduch – polev – sprcha, doporučuje se vynechat bolestivá místa p i 

ochlazování a tuto fázi zakončit teplou krátkou sprchou a osušit se. V odpočinkové fázi 

je t eba p edevším doplnit tekutiny, ne však alkoholem, snižovat pomalu zvýšenou 
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t lesnou teplotu na výchozí a tuto fázi prodloužit t eba až na 2 hodiny a to vše zakončit 

lehkou mírnou sprchnou s osušením (Matej, 2005). 

Dle sledování lze íci, že saunování pomáhá relaxovat svaly redukcí aktivity 

neuromuskulárních zakončení. Míra tohoto vlivu je ovlivn na výší a hodnotou klidové 

aktivity p ed saunováním. Svalová síla ihned po saunování klesá, ale druhý den 

vystoupá nad obvyklé hodnoty. Horko ovlivňuje nárůst roztažitelnosti a pružnosti 

vaziva, což hraje významnou roli zvlášť u chronických revmatických procesů. 

Saunování má určitý význam u chronických onemocn ní pohybového aparátu 

ĚLetošník, 2005ě. 

2.5. Nervový systém 

Sauna má na t lo vliv z důvodu tepelných zm n. V tomto důsledku dochází ke zm nám 

v hospoda ení s teplem, vodou, minerály, k rozd lování krve v organismu, m ní se 

ízení srdce, cév, krevního tlaku, činnosti všech orgánů a jejich funkcí, p ičemž se 

organismus snaží všechny tyto funkce udržet v rovnováze (Matej, 2005). 

V důsledku saunování dochází p edevším k úprav  činnosti vegetativní regulace ve 

smyslu vytvo ení rovnováhy Ěharmonizaceě obou složek neurovegetativního systému 

Ěsympatiku a parasympatikuě, tudíž jsou lidé po saunování zklidn ní, v dobré pohod , 

mají chuť k jídlu, snižuje se u nich agresivní chování a dob e spí ĚMikolášek, 2007ě. 

Z neurofyziologického hlediska jde p i saunování primárn  o účinky fyzikáln -

tepelných podn tů na kožní receptory se somatickou citlivostí. Tepelné podn ty 

z periferních receptorů se dostávají do CNS, kde se na různých integračních rovinách 

zpracovávají a p icházejí do talamu, hypotalamu a mozkové kůry.  

VNS (vegetativní nervová soustava) má tedy jednak úlohu zprost edkovatele účinku a 

jednak saunování ovlivňuje a modifikuje jeho funkčnost (Matej, 2005). 

2.6. Vylučovací soustava 

Bylo zjišt no, že nejvýrazn jším projevem vlivu saunování na ledvinové funkce je 

snížení vylučování sodíku prost ednictvím moči. Toto snížení nastává velmi rychle a 

může p etrvávat až 24 hodin. Dalším poznatkem je pokles vylučování moči po dobu 

saunování a poté. Toto snížení není zaznamenáno v prvních 15 minutách saunování. Po 
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uplynutí 15 minut objem moči prudce klesne až na úplné minimum a tento stav může 

p etrvávat až 6 hodin. Zvýšení průtoku krve kůží, které je závislé na teplot  a délce 

pobytu v saun  v rámci intenzivního saunování, může být kompenzován snížením 

průtoku krve v ledvinách a pravd podobn  i v ostatních vnit ních orgánech (Matej, 

2005). 

2.7. Endokrinní systém 

Bylo zjišt no, že lidský organismus reaguje na teplo n kolika zm nami – 

kardiovaskulárními, metabolickými a endokrinními. 

Vylučování hormonů je výsledkem stimulace sympatiku a aktivace osy hypotalamus – 

hypofýza – nadledvinka. Vlivem působení tepla dochází ke zm nám v hormonální 

sekreci, jejímž hlavním cílem je mobilizace energie a zároveň udržení t lesné 

homeostázy, díky čemuž organismus up ednostňuje pocení a ztrátu vody ledvinami. 

Huiko a kolegové (1966) poukázali na vztah katecholaminů s vegetativním nervovým 

systémem p i saunování a zjistili značn  zvýšené hodnoty noradrenalinu a mírn  

zvýšené hodnoty adrenalinu.  

Teplo saun způsobuje v t le n kolik zm n, krom  zvýšené sekrece katecholaminu 

vyvolává také sekreci hormonů zvyšující hladinu glukózy v krvi. Množství glukózy a 

inzulínu v krvi se po celou dobu saunování nem ní, naopak bylo zjišt no zvýšení 

glukagonu po saunování. P íčinou je zmenšení viscerální cirkulace, stimulace 

sympatiku a zvýšená sekrece hypofýzových hormonů. 

Prům rná produkce potu po dobu saunování Ě0,5 kgě způsobuje pokles celkového 

objemu krve, ztrátu sodíku, čímž dochází k aktivaci systému renin – angiotenzin – 

aldosteron. Výrazné zvýšení plazmatické reninové aktivity po dobu saunování je 

zajišt no sympatikem a zvýšenou hladinou katecholaminů. Snížení degradace reninu je 

následkem snížení průtoku krve ledvinami a játry. Koncentrace angiotenzinu se zvyšuje 

a tento hormon stimuluje v CNS uvoln ní antidiuretického hormonu. Antidiuretický 

hormon neboli arginin – vazopresin reguluje tekutinového rovnováhy a zároveň plní 

úlohu transmiteru v CNS p i sekreci určitých hypofýzových hormonů a v termoregulaci 

(Matej, 2005). 
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3. Fyziologie 

V této kapitole budou popsány determinanty ovlivňující následné m ení v praktické 

části. 

3.1. Fyziologie krve 

Krev je životn  důležitou tekutinou v lidském t le, která je tvo ena krevními elementy a 

prost edím, umožňující pohyb t chto částí do všech orgánů a tkání v t le. Krev se 

pohybuje v uzav eném systému cév, které vedou krev od čerpadla k tkáním celého t la a 

naopak, spolu s krevní tkání umožňuje účinn jší ízení stálosti vnit ního prost edí 

(Kittnar, 2011, Trojan, 2003). 

3.1.1. Obecné vlastnosti krve 

Krev je suspenze bun čných elementů, kterými jsou červené a bílé krvinky a krevní 

destičky, které jsou obklopeny krevní plazmou – tekutá část krve. Objem krve 

v lidském t le je 7 až 10 % z celkové t lesné hmotnosti, což odpovídá u dosp lého 

člov ka 4,5 až 6 litrům krve. Pom r elementů v krvi se dá zjistit analýzou hematokritu. 

Tento výraz je užíván pro pom r červených krvinek na jednotku krve. U dosp lého 

muže činí 44 ± 5 % a u ženy 3ř ± 4 %. Mezi vrstvou červených krvinek a krevní 

plazmou je p i analýze patrná tenká vrstva bílých krvinek a krevních destiček (Kittnar, 

2011, Trojan, 2003). 

3.1.2. Červené krvinky (Erytrocyty) 

Červené krvinky neboli erytrocyty mají funkci transportní, v rámci které je jejich 

úkolem p enos kyslíku do bun k. V 1 mm3 krve je obsaženo u muže asi 5 milionů a u 

žen asi 4,5 milionů erytrocytů ĚK ivánková, Hradová, 200řě. 

Erytrocyty se vyvíjejí v kostní d eni a p i tom ztrácejí své bun čné jádro a v tšinu 

bun čných organel. Nemají schopnost se dále d lit, jejich metabolismus je závislý na 

anaerobní glykolýze, a díky tomu pot ebují pouze minimální množství 

z transportovaného kyslíku. Tvorba erytrocytů je stimulována hormonem erytropoetin, 

který se tvo í v ledvinách a tato tvorba se zvyšuje p i tkáňové hypoxii. Životnost 

červených krvinek bývá 110 – 120 dnů (Langmeier, 2009). 
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3.1.3. Hemoglobin 

Hemoglobin neboli krevní barvivo je nejdůležit jší složkou červených krvinek, které 

krvinku zcela vyplňuje (Langmeier, 2009). 

Molekulu hemoglobinu tvo í dv  části, hem a globin. Globin se skládá ze čty  

proteinových et zců. Hem je část hemoglobinu tvo ena ze železa. Více než dv  t etiny 

železa v t le se nachází v hemoglobinu a svalové bílkovin , myoglobinu (Estridge, 

Reynolds, Walters, 2000). 

V průb hu vývoje krvinek se struktura hemu nem ní, naopak je odlišné zastoupení 

aminokyselin v globinových et zcích. Molekula hemoglobinu je tvo ena čty mi hemy a 

dv ma páry stejných globinových et zců, které se podílejí na transportu oxidu 

uhličitého. Molekuly hemoglobinu mají různé vývojové typy, které umožňují vázat 

kyslík za jiných podmínek, zejména p i různých parciálních tlacích kyslíku (Langmeier, 

2009). 

Krom  kyslíku váže hemoglobin také oxid uhličitý, který se tak účastní jeho transportu 

krví. Množství hemoglobinu v 1 litru krve u dosp lého muže je 135 – 170 g, v prům ru 

152 g/l, ženy mají v 1 litru krve 120 – 158 g hemoglobinu, prům rn  13ř g/l (Trojan, 

2003). 

Hemoglobin je primárním transportérem kyslíku v krvi. Kyslík má malou rozpustnost 

ve vod  a proto ho je pouze 1,5 % fyzikáln  rozpušt no, s hemoglobinem je 

kombinováno zbylých 98,5 % kyslíku v krvi. V molekule hemoglobinu se nachází čty i 

vazebná místa pro molekuly kyslíku. Derivát hemoglobinu, na n jž je navázán kyslík, 

nazýváme oxyhemoglobin, hemoglobin bez účasti kyslíku bývá nazýván jako 

deoxyhemoglobin. Sloučení hemoglobinu s kyslíkem je ovlivn no n kolika faktory, 

kterými jsou pokles pH a vzestup pCO2 usnadňující uvoln ní kyslíku 

z oxyhemoglobinu, a zvýšení teploty (Kittnar, 2011; Trojan, 2013). 

3.2. Respirační systém 

„Živé organismy potřebují energii k zajišťování aktivního transportu látek přes 

membrány, k pohybu, pro syntézu vlastních látek a k produkci tepla.“ Pot ebnou energií 

nejčast ji získávají oxidací cukrů, tuků a aminokyselin, ve kterých je konzervována 

sluneční energie. Série reakcí uvolňuje z t chto živin chemickou energii a p i t chto 
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reakcích dochází ke spot eb  kyslíku a vzniku oxidu uhličitého. Kyslík se p ijímá 

z okolí a oxid uhličitý je do okolí uvolňován. 

Dýchací a ob hový systém zajišťuje u člov ka transport dýchacích plynů, které z okolní 

atmosféry p enášejí kyslík k buňkám. V buňkách je kyslík využíván k oxidaci živin a 

uvoln ní energie. Vzniklý oxid uhličitý se z tkání do ovzduší odvádí znovu ob hovým a 

dýchacím systémem (Trojan, 2003). 

Respiraci lze rozd lit na zevní dýchání, vnit ní dýchání a transport plynů mezi plícemi a 

tkán mi. Zevní dýchání je vým na plynů mezi zevním prost edím a organizmem, což 

zajišťují plíce. Vnit ní dýchání je transport krevních plynů, které zajišťuje systémová 

cirkulace. Tento p esun mezi krví, tkáňovým mokem, buňkami a naopak je realizován 

difuzí. Posledním typem je bun čné dýchání, což je p em na energie, která je 

zajišťována mitochondriemi ĚSlavíková, Švíglerová, 2012; Rosina, Kolá ová, Stanek, 

2006). 

3.2.1. Transport kyslíku 

Dýchací plyny jsou mezi plícemi a tkán mi transportovány krví. Pouze minimální 

množství plynů se v krvi fyzikáln  rozpustí, z toho důvodu musí existovat další způsoby 

transportu. Mezi nejvýznamn jší pat í O2 vázaný na hemoglobin (98 % O2 v krvi) a 

CO2 p em n ný a HCO3
- (90 % CO2 v krvi). 

V krvi se vyskytuje p ibližn  200 ml/1 l krve kyslíku, který se může vázat na 

hemoglobin, za prům rných 5 l krve v organismu je to cca 1 l kyslíku. Tato hodnota je 

však jiná než hodnota, která určuje skutečn  navázané množství kyslíku na hemoglobin. 

Podíl obou hodnot vyjad uje tzv. saturaci hemoglobinu kyslíkem (Kittnar, 2011). 

Množství kyslíku vázaného na hemoglobin je určováno primárn  parciálním tlakem 

kyslíku krve, což je množství fyzikáln  rozpušt ného kyslíku. Vzájemný vztah t chto 

prom nných je vyjád en vazebnou k ivkou. K ivka zleva doprava je označována jako 

k ivka asociační a značí vazbu kyslíku na hemoglobin. K ivka zprava doleva označuje 

uvolňování kyslíku z vazby na hemoglobin a označuje se jako k ivka disociační. Tato 

k ivka má sigmoideální tvar, tedy velmi nelineární ĚSlavíková, Švíglerová, 2012). 

Tvar k ivky je důsledkem toho, že vazebnost kyslíku na hemoglobin stoupá spolu 

s vyšším parciálním tlakem kyslíku v krvi. Nejt žší je navázání první molekuly kyslíku, 

ta následn  usnadňuje navázání druhé, t etí a nakonec čtvrté molekuly kyslíku. 
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Disociační k ivku lze rozd lit do n kolika oblastí. První oblastí je oblast plató, neboli 

saturační fáze, ve které se kyslík váže na molekulu hemoglobinu v plicních kapilárách. 

Tato fáze má zásadní homeostatický význam. P i výrazných zm nách parciálního tlaku 

kyslíku v atmosfé e se saturace hemoglobinu kyslíkem tém  nezm ní. To umožňuje 

organismům p ežívat v různých nadmo ských výškách p izpůsobit se prost edí 

s různým množstvím kyslíku v atmosférickém vzduchu. Desaturační fáze značí 

uvoln ní značného množství dýchacího plynu hemoglobinem ve tkáních, kde je nižší 

parciální tlak kyslíku. Průb h saturace a desaturace je znázorn n na Obrázku 3. 

Obrázek 3 – Vazebná k ivka Hb-O2 

 

Zdroj: Kittnar 

Faktory ovlivňující afinitu kyslíku k hemoglobinu jsou teplota, parciální tlak oxidu 

uhličitého a arteriální pH. Ideální je p íklad pracujícího svalu, kdy stoupá jeho teplota 

b hem výkonu, produkuje značné množství oxidu uhličitého a laktátu, čímž místn  

klesá hodnota pH. Tyto zm ny pomáhají hemoglobinu uvolňovat kyslík v pracujícím 

svalu (Kittnar, 2011). 
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3.3. Krevní oběh a krevní tlak 

Krevní ob h p enáší všechny živiny a krevní plyny obsažené v krvi do všech tkání a 

odvádí všechny metabolické produkty z tkání do míst vylučování. Zároveň spolu 

s trávicí s vylučovací soustavou pat í do systému, který udržuje v t le stálé vnit ní 

prost edí – homeostázu. Mimo jiné tedy pat í mezi jeho funkce také podílení se na 

udržování stálé t lní teploty, stálého pH, osmotického tlaku, apod. 

Krevní ob h lze rozd lit na malý plicní ob h a velký t lní ob h. Malý plicní ob h je 

vým na krevních plynů mezi srdcem a plícemi. Mezi srdcem a t lem je velký t lní ob h 

ĚRosina, Kolá ová, Stanek, 2006ě. 

3.3.1. Fyzikální podstata tlaku ve fyziologii 

Tlakem se rozumí síla působící na plochu. Ve fyziologii dýchání je tlak vzduchu 

veličina, která se b žn  používá pro vyjád ení množství vzduchu/plynů. 

Atmosférický tlak je síla, kterou vzduch působí na jednotku plochy. Je stanoven 

působením gravitace na molekuly vzduchu a působením molekul navzájem. Hodnota 

tlaku závisí na nadmo ské výšce, teplot  a vlhkosti. Referenční hodnota pro tlak 

vzduchu je stanovena ve výši 101 kPa = 760 mm Hg = 1 atm. Tlak vzduchu klesá 

s rostoucí nadmo skou výškou, to znamená, že v daném objemu se nem ní 

proporcionální zastoupení jednotlivých plynů, ve výšce Ř Ř00 m je jen 1/3 množství 

všech plynů oproti stejnému objemu na hladin  mo e, ale navzdory tomu kyslík všude 

tvo í 21 % atmosféry. 

Parciálním tlakem je označován celkový tlak vzduchu, na kterém se podílí jednotlivé 

plyny, dle zastoupení v atmosfé e. U kyslíku tomu odpovídá hodnota parciálního tlaku 

na hladin  mo e 160 mm Hg. 

Plyny jsou rozpoušt ny v kapalin  a vytvá í v nich tlak. V p ípad  dostatku času na 

rozpušt ní a ustavení rovnováhy mezi plynem a kapalinou, je parciální tlak plynu 

v kapalin  totožný s parciálním tlakem plynu nad kapalinou (Kittnar, 2011). 
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3.3.2. Krevní tlak 

Krevním tlakem se rozumí tzv. boční tlak, kterým krev ovlivňuje st nu tepny. Tlak se 

nejčast ji m í nad levou pažní tepnou klasickým rtuťovým tlakom rem (tonometrem) 

nebo za pomoci poloautomatických či automatických digitálních tlakom rů 

(Merkunová, Orel, 2008). 

Setrvačnost krve je důvodem, proč vypuzený objem krve v průb hu ejekční fáze z levé 

komory do aorty nezrychluje naráz pohyb veškeré krve v cévách. Krev je však z levé 

komory vypuzována pod tlakem, proto vyvolává toto vypuzení v aort  p echodné 

zvýšení tlaku nazývané tlakový pulz. K ivka průb hu tlaku v aort  a velkých tepnách je 

složena ze vzrůstu tlaku, který po dosažení maximální hranice následuje poklesem. Celý 

zbytek cyklu má poté klesající tendenci, tento pokles je nejprve prudký, ale na počátku 

diastoly tlak op t mírn  stoupne a poté rovnom rn  klesá do začátku další ejekční fáze 

(Viz. Obrázek 4) (Kittnar, 2011). 

Obrázek 4 - Průběh tlaku krve v tepnách během srdeční revoluce 

 

Zdroj: Kittnar 

Tepenný krevní tlak by se m l u mladých zdravých jedinců pohybovat kolem 120/Ř0 

mm Hg. Hodnota 120 je systolický tlak, který vyjad uje tlak v tepn  b hem systoly levé 

komory, druhá hodnota Ř0 vyjad uje tlak v tepn  v průb hu diastoly. St ední tlak je 

prům rná hodnota vyjad ující průb h celého srdečního cyklu Ěrevoluceě. Tuto hodnotu 

lze vypočítat nap íklad jako 1/3 nam eného systolického tlaku a 2/3 nam eného 
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diastolického tlaku. Výše normálního tlaku a výše tlaku pro jednotlivé druhy 

onemocn ní jsou uvedeny na Obrázku 5. 

Obrázek 5 - Definice a klasifikace kategorií krevního tlaku 

 

Zdroj: Souček, Špinar, Svačina a kol., 2005 

Hodnota krevního tlaku může být u zdravých jedinců ovlivn na n kolika faktory, mezi 

které pat í denní doba, pohlaví, poloha t la a hormony a mediátory – adrenalin, 

noradrenalin. V rámci denní doby je nejnižší nam ený tlak ráno, nejvyšší večer. 

Z hlediska pohlaví mají muži vyšší hodnoty krevního tlaku než ženy. Rozdíly v krevním 

tlaku vznikají v pubert , p i p echodu se rozdíly vyrovnají a naopak ve stá í mívají 

vyšší hodnoty krevního tlaku ženy. Pokud člov k stojí, bývá nam en vyšší krevní tlak 

z důvodu gravitace, která ovlivňuje hodnotu tlaku v tepenném i žilním ečišti. Srdeční 

stah je zvyšován p edevším adrenalinem produkovaným z d en  nadledvin a tím je do 

srdečnice vypuzováno více krve a dochází ke zvýšení systolického tlaku. Nap tí hladké 

svaloviny v cévní st n  je zvyšováno noradrenalinem ze zakončení sympatiku, tím 

dochází k zúžení cév s bohatým obsahem svaloviny ve st n  a zvýšení diastolického 

tlaku. Také hormony kůry nadledvin – glukokortikoidy a mineralokortikoidy zvyšují 

krevní tlak (Merkunová, Orel, 2008). 

4. Pulzní oxymetrie 

Pomocí oxymetru lze m it procento hemoglobinu, který je nasycen kyslíkem. Saturace 

kyslíku by m la být vždy vyšší než ř5 %, avšak u pacientů s dlouhotrvajícím 

onemocn ním dýchacích cest nebo s onemocn ním srdce, může být hodnota nižší, což 

odpovídá závažnosti onemocn ní (Egton Medical Information Systems Limited, 2014). 
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Oxymetr slouží k m ení koncentrace oxyhemoglobinu, deoxyhemoglobinu, celkového 

hemoglobinu, methemoglobinu, karboxyhemoglobinu a procento saturace hemoglobinu 

kyslíkem v kapilární části krevního ečišt  a tepovou frekvenci. Lze s nimi m it pouze 

n kolik nejdůležit jších vlnových délek nebo rozsáhlé spektrum až 12Ř vlnových délek. 

Senzor vyza uje sv tlo dvou vlnových délek a poté je p ístrojem vyhodnocována 

absorpce obou sv tel b hem pulzní vlny – ob  vlnové délky jsou deoxyhemoglobinem a 

oxyhemoglobinem absorbovány odlišn . Karabonylhemoglobin s navázanou molekulou 

CO nebo methemoglobin s navázanými oxidy pat í mezi dysfunkční hemoglobiny, které 

nejsou b žné screeningové metody schopny odlišit na rozdíl od obou typů funkčního 

hemoglobinu ĚŠeblová, Knor a kol., 2013; Jabor a kol., 2008). 

K m ení se využívá prst nebo ušní boltec. Sonda je složena ze sv telného zdroje, 

detektoru sv tla a mikroprocesoru, který porovnává a počítá rozdíly v kyslíku bohatém 

na hemoglobin proti kyslíku chudém na hemoglobin (The Johns Hopkins University, 

2015). 

Tato metoda má n kolik výhod, p edevším je rychlá, jednoduchá, průb žná, neinvazivní 

a lze ji provád t v reálném čase. Jedná se o cennou screeningovou metodu, která však 

nepodává žádnou informaci o vým n  plynů, ale pouze o nasycení kyslíkem. 

Vztah mezi pO2 a saturací kyslíkem je ovlivňován disociační k ivkou hemoglobinu, 

avšak díky esovitému průb hu není možné odvození na základ  m ení saturace na 

hodnoty pO2 v oblasti nízkých a vysokých hodnot (pod 70 %, nad 98 %) ĚŠeblová, Knor 

a kol., 2013; Jabor a kol., 2008). 

4.1. P esnost mě ení 

P esnost m ení oxymetrem se může lišit z důvodu používání různých algoritmů p i 

zpracování signálu. 

U zdravých jedinců bývají obvykle nam ené hodnoty s prům rným rozdílem < 2 % a 

sm rodatnou odchylkou < 3 %, pokud je hodnota SaO2 vyšší než ř0 %. P esnost m ení 

může být zhoršena p i poklesu hodnoty SaO2 pod 80 %. V p ípad  snížení SaO2 pod 90 

% je chybovost m ení dvou až t ínásobná. 

P esnost m ení mohou ovlivnit také druhy sond. Sondy umíst né na uchu mají 

rychlejší reakci na zm nu než sondy na prstech (Jubran, 2015). 
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4.2. Hodnoty saturace kyslíku v krvi 

Hodnoty v níže uvedené Tabulce 1 jsou pouze orientační, mohou se u jednotlivců 

výrazn  lišit, záleží na okolních podmínkách i na zdravotním stavu jedince. 

Tabulka 1 - Hodnoty saturace a vliv na lidský organismus 

Hodnota P íznaky 

98 - 95 % normální hodnoty 

95 - 85 % nárůst tepové frekvence a dechové frekvence 

85 - 75 % zlepšení nálady, hovornost, nárůst odvahy, pocit euforie 

75 - 60 % obtížné dýchání, úzkost, slabost, návaly horka a chladu, pocit na zvracení 

60 % a níže hrozící hypoxické k eče a bezv domí 

Zdroj: Melechovský, 2012 
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5. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

5.1. Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo zm ení fyziologických hodnot (krevního tlaku, saturace 

kyslíku v krvi, srdeční frekvence) na dvou vybraných skupinách osob v rámci 

saunovacího cyklu, zhodnocení zm n a porovnání výsledků jednotlivých probandů a 

skupin. 

5.2. Hypotézy 

Hypotéza 1 

P edpokládáme, že nam ený tlak po saunování by m l dosahovat nižších hodnot u 

skupiny, kterou tvo í osoby pracující v saunách a tlak by m l být navrácen do 

původních hodnot v kratším čase. 

Hypotéza 2 

P edpokládáme, že bezprost edn  po saun  by m lo dojít ke zvýšení srdeční frekvence. 

Hypotéza 3 

P edpokládáme, že saturace kyslíku v krvi by m la po pobytu v saun  u jednotlivých 

osob klesnout. 

6. Metodika práce 

Tato diplomová práce je vedena jako experimentální studie. Jedná se o kvantitativní 

metodu. Nezávisle prom nnou je v tomto výzkumu sauna a závisle prom nnými jsou 

krevní tlak, srdeční frekvence a saturace kyslíku v krvi. V této části práce je zhodnocen 

vlastní výzkum a jeho dosažené výsledky. 
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6.1. ešení zvláštních situací 

Všechny informace získané z dotazníku budou zpracovány v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb. Každý proband obdržel informovaný souhlas s popisem studie (viz. 

P íloha 2ě, který následn  podepsali. V p íloze 1 diplomové práce je zároveň schválení 

od etické komise FTVS. 

6.2. Výběr souboru 

Účastníci experimentálního výzkumu byli vybráni podle účelového sb ru dat. Ob  tyto 

skupiny byly vybrány z ad zam stnanců Aquapalace Praha. Poté byli po p ti rozd leni 

do dvou skupin – skupina sauna ů a skupina ostatních zam stnanců. 

6.3. Charakteristika probandů 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky všech probandů, kte í se 

zúčastnili m ení. Všichni probandi jsou muži, aby nedošlo ke zkreslení nam ených 

výsledků. Prvních p t probandů jsou sauna i, tedy zam stnanci, kte í saunu navšt vují 

minimáln  4krát týdn . Dalších 5 probandů jsou ostatní, kte í byli do výzkumu vybráni 

z ad ostatních zam stnanců Ěplavčíci, administrativní pracovník, masér, fitness trenérě. 

Všichni účastníci byli poučeni, že v den m ení nemají navšt vovat saunu ani 

vystavovat t lo výrazné fyzické zát ži, což všichni splnili. V den m ení byli všichni 

probandi zdraví, pouze proband 1 byl pouze t i dny po nemoci, což mohlo mít vliv na 

výsledky. 
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Tabulka 2 - Charakteristika probandů 

Proband Věk (roky) Těles á hmotnost (v kg) Těles á výška (v cm) 

1 26 99,05 193 

2 29 81,15 175 

3 28 79,50 169 

4 26 92,20 178 

5 46 71,05 168 

6 24 82,40 182 

7 24 85,80 196 

8 21 101,55 187 

9 43 106,50 190 

10 21 80,70 177 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.4. Popis výzkumu 

Byly zvoleny dv  skupiny po p ti probandech. První skupinu tvo í p t sauna ů, tedy 

osob, které jsou v saun  tém  každý den, absolvují n kolik saunových procedur a jsou 

tedy na zm ny teplot vyvolané v saun  relativn  zvyklí. Druhou skupinu tvo í 5 osob, 

které se chodí saunovat pouze rekreačn , nap íklad jednou týdn , jednou m síčn , apod. 

Každý účastník výzkumu strávil v saun  10 minut. Krevní tlak a hodnota saturace v krvi 

byly m eny bezprost edn  p ed vstupem do sauny, bezprost edn  po výstupu ze sauny 

a poté ihned po ochlazení a následn  po 5 minutách a 10 minutách. Celková doba 

m ení byla stanovena na 35 minut. Jednotliví probandi chodili do sauny v intervalech 

20 minut. Experiment probíhal jeden den v dopoledních hodinách. 

Na základ  strukturovaného dotazníku Ěviz. P íloha 3) byly zjišt ny bližší informace o 

všech probandech, které by mohly ovlivnit výsledky výzkumu. 

6.5. Průběh saunovací procedury 

P ed prvním m ením se každý proband vysprchoval, umyl mýdlem a osušil ručníkem, 

poté strávil 10 minut v klidovém režimu v relaxační zón  v blízkosti sauny. Následn  

šel do finské sauny o teplot  ř5°C a relativní vlhkosti 12 %, kde strávil 10 minut na 

nejvyšší pryčn  vsed . Následovalo m ení bezprost edn  po výstupu ze sauny, kdy si 
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probandi lehli na lehátko. Poté se šel každý proband osprchovat a ochladit do 

ochlazovacího bazénku o teplot  12,3 °C, kde v prům ru každý strávil 15 vte in. Ihned 

po ochlazení došlo k dalšímu m ení, které se následn  opakovalo v intervalu 5 a 10 

minut. 

6.6. Za ízení použitá pro odběr dat 

Saturace kyslíku v krvi byla m ena pomocí pulzního oxymetru Nonin GO2 9570, který 

se využívá k m ení na prstu. Tímto p ístrojem lze m it také srdeční frekvenci. 

Krevní tlak byl m en p ístrojem OMRON M6 ĚHEM-7001-E(V)) v oblasti levé paže. 
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7. Výsledky 

Tato kapitola analyzuje jednotlivé výsledky m ení krevního tlaku, srdeční frekvence a 

saturace kyslíku v krvi. U každé části jsou jednotliví probandi posouzeni buď 

samostatn  nebo v rámci skupiny sauna i/ostatní a jsou popsány jednotlivé zm ny 

v průb hu saunovacího cyklu. 

7.1. Krevní tlak 

V p íloze 4 jsou uvedeny výsledky m ení krevního tlaku všech probandů v p ti 

jednotlivých stádiích saunovacího cyklu. 

V následujících grafech jsou popsány jak zm ny krevního tlaku u sauna ů a ostatních 

probandů celkov , tak prům rný krevní tlak všech probandů a ostatních v rámci 

saunovacího cyklu. 

Graf 1 - Krevní tlak sauna i 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U probandů 2 a 4 došlo po saunování k poklesu systolického tlaku, u všech ostatních ke 

zvýšení. Nejvyšší zvýšení bylo nam eno u probanda 3, kdy došlo k nárůstu 

systolického tlaku o 26 mm Hg. Po ochlazení dochází op t k opačným zm nám, u 
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probandů 2 a 4 došlo k nárůstu hodnot a u ostatních probandů naopak k poklesu. 

Nejvyšší pokles byl op t nam en u probanda 4, kdy se nam ená hodnota systolického 

tlaku snížila o 12 mm Hg. Po p ti minutách v klidovém režimu došlo u všech probandů 

ke snížení hodnot. V poslední fázi, tedy po 10 minutách odpočinku od ochlazení se 

hodnoty systolického tlaku u všech zvýšily a p iblížily se původním nam eným 

hodnotám p ed saunováním. U probandů 3 a 5 se hodnoty systolického tlaku po 10 

minutách odpočinku dostaly tém  na původní nam ené hodnoty, rozdíl zde je pouze 1 

mm Hg. Nejvyšší nam ený rozdíl mezi původními a posledními hodnotami byl 

zaznamenán u probanda 4, který m l v průb hu celého saunovacího cyklu nejv tší 

výkyvy systolického tlaku. 

Diastolický tlak po saunování u všech sauna ů klesl, v další fázi se však nam ené 

hodnoty liší. U probandů 1, 4 a 5 nadále klesal a u probandů 2 a 3 vzrostl v prům ru o 3 

mm Hg. Po p ti minutách relaxace hodnoty u všech op t vzrostly a v n kterých 

p ípadech dokonce vzrostly nad původní nam ené hodnoty Ěproband 2, 3 a 4ě. 

V poslední fázi se probandi rozd lili op t na dv  skupiny, prvnímu a druhému hodnoty 

vzrostly, v obou p ípadech nad úroveň výchozího stavu, probandovi 3, 4 a 5 hodnoty 

naopak klesly, u probanda 3 poslední nam ená hodnota vzrostla také nad původní, u 

probandů 4 a 5 byly poslední nam ené hodnoty nižší v prům ru o Ř mm Hg. 

Graf 2 - Krevní tlak ostatní probandi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

50

70

90

110

130

150

170

190

TK před
saunou

TK po sau ě
ihned

TK po

ochlazení

ihned

TK po

ochlazení

po 5 min.

TK po

ochlazení

po 10 min.

Krevní tlak ostatní probandi 

Proband 6 - ST

Proband 6 - DT

Proband 7 - ST

Proband 7 - DT

Proband 8 - ST

Proband 8 - DT

Proband 9 - ST

Proband 9 - DT

Proband 10 - ST

Proband 10 - DT



 46 

Hodnoty systolického tlaku nam ené u ostatních probandů se p ed sanováním 

pohybovaly v intervalu 127 – 156 mm Hg. Po saunování došlo u všech probandů krom  

probanda 10 ke zvýšení systolického tlaku, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u probanda 

9, a to o 28 mm Hg. V následující fázi ihned po ochlazení u n kterých probandů 

hodnoty systolického tlaku vzrostly Ěproband 7, Ř a 10ě, u n kterých naopak klesly 

Ěproband 6 a řě. Po p timinutovém odpočinku u všech probandů hodnoty klesly oproti 

hodnotám nam eným po ochlazení. V poslední fázi, tedy 10 minut po ochlazení, u t í 

probandů hodnoty klesly a u dvou vzrostly. Nejvíce se poslední nam ené hodnoty 

p iblížily k původním u probanda 6, kdy došlo k absolutnímu poklesu systolického 

tlaku o 10 mm Hg. 

Nam ené hodnoty diastolického tlaku u všech ostatních probandů na konci 

saunovacího cyklu u posledního m ení klesly oproti původním hodnotám nam eným 

p ed saunováním u všech krom  probanda 10, u kterého došlo k nárůstu o 4 mm Hg. 

Nejv tší nam ený pokles diastolického tlaku mezi první a poslední hodnotou byl 

nam en u probanda 8, a to o 10 mm Hg. Nejvýrazn jší zm ny diastolického tlaku 

v průb hu saunovacího cyklu byly zaznamenány u probanda 6, kdy byl nam en 

nejv tší rozdíl mezi hodnotami po ochlazení a po p timinutovém odpočinku. Absolutní 

pokles byl mezi t mito fázemi nam en ve výši 25 mm Hg. 

Graf 3- Průměrný krevní tlak 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného grafu lze vypozorovat, že prům rné počáteční hodnoty systolického 

tlaku u sauna ů dosahovaly 132 mm Hg. U ostatních probandů tyto hodnoty byly o 13 

mm Hg vyšší. V průb hu celého saunovacího cyklu je tento rozdíl tém  ve stejné výši, 

pohybuje se v rozmezí 7 mm Hg – 14 mm Hg. V záv ru saunovacího cyklu, tedy 10 

minut po odpočinku, se k ivky prům rného systolického tlaku obou skupin p iblížily o 

7 mm Hg. Naopak nejvyšších rozdílů systolického tlaku dosahují k ivky v prvním a 

t etím m ení, tzn. p ed saunou a po ochlazení. V p ípad  diastolického tlaku jsou 

hodnoty u sauna ů v první fázi saunovacího cyklu Ěp ed saunouě nižší o 4 mm Hg, 

v ostatních p ípadech jsou hodnoty nepatrn  vyšší, max. o 1,6 mm Hg. 

7.2. Srdeční frekvence 

V této kapitole jsou zhodnoceny nam ené hodnoty všech sauna ů a ostatních probandů 

a následn  jsou zhodnoceny prům rné nam ené hodnoty. V p íloze 5 jsou uvedeny 

všechny nam ené hodnoty srdeční frekvence v průb hu saunovacího cyklu. 

Graf 4 - Srdeční frekvence sauna i 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je vid t, že reakce t la na hypertermické prost edí zap íčinila výrazný růst 
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prudce klesaly a následn  s odstupem n kolika minut se začaly dostávat op t do 

původních hodnot. Můžeme si všimnout probanda 1, kterému srdeční frekvence 

neklesala strm  pouze po ochlazení jako v tšin  probandů, ale pokles pokračoval až do 

m ení po 5 minutách po ochlazení. Můžeme se domnívat, že je to vlivem vyšší srdeční 

frekvence nam ené ihned po saun  a prod laném nachlazení p ed m ením. Nejvyšší 

nam ené zm ny mezi prvním a druhým m ením byly u probanda 1, relativn  došlo 

k nárůstu o 41,Ř %. Nejvyšší pokles byl naopak zaznamenán u probandů 3 a 4 mezi 

druhou a t etí fází m ení, tedy rozdíl mezi hodnotami ihned po saun  a ihned po 

ochlazení. U obou došlo k relativnímu poklesu o 42,6 %. Z grafu lze dále vypozorovat, 

že krom  probanda 1 došlo v posledních t ech fázích tém  ke shod  nam ených 

hodnot, výkyvy byly pouze minimální. 

Graf 5 - Srdeční frekvence ostatní 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nam ené hodnoty u ostatních probandů jsou nerovnom rné. Nejvýznamn jší zm ny 

jsou zaznamenány u probandů ř a 10, kde došlo k vzestupu srdeční frekvence u 

probanda ř absolutn  o 27 tepů za minutu a u probanda 10 dokonce o 31 tepů za 

minutu. U probandů 6 a 7 došlo k nejmén  výrazné zm n , hodnoty srdeční frekvence 

vzrostly mén  než o 20 tepů za minutu. Proband Ř dosahuje tém  ve všech fázích 

saunovacího cyklu nejnižších nam ených hodnot, krom  fáze po ochlazení, kdy byly 
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nejmenší hodnoty nam eny probandu 6. V poslední fázi byly nam ené hodnoty tém  

totožné, nacházely se v intervalu 66 – 73. Naopak v první fázi, tedy m ení p ed 

saunou, byly nam ené hodnoty srdeční frekvence z intervalu 63 – 83. 

Graf 6 - Průměrné hodnoty srdeční frekvence 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto grafu jsou porovnány prům rné hodnoty všech sauna ů s prům rnými 

hodnotami ostatních probandů.Jak vidíme z grafu výše, nam ené hodnoty sauna ů jsou 

v jednotlivých stádiích saunovacího cyklu nižší než u ostatních probandů krom  hodnot 

nam ených bezprost edn  po saun . Rozdíly mezi jednotlivými nam enými 

hodnotami jsou však u sauna ů vyšší, nejv tší zm na nastala mezi druhou a t etí fází, 

tzn. mezi m ením po saun  a poté po ochlazení, kdy došlo k poklesu nam ených 

hodnot o 35,4 tepů za minutu. U ostatních probandů došlo k nejv tší zm n  mezi 

stejnými fázemi, kdy srdeční frekvence poklesla pouze o 24,2 tepů za minutu. 
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7.3. Saturace kyslíku v krvi 

Tato kapitola se zabývá problematikou saturace kyslíku v krvi v jednotlivých stádiích 

saunovacího cyklu, které byly srovnány u všech probandů. Nam ené hodnoty saturace 

kyslíku v krvi jsou uvedeny v p íloze 6. 

Graf 7 - Saturace kyslíku v krvi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počáteční hodnoty saturace kyslíku v krvi p ed saunou se tém  u všech probandů 

pohybují v normálních hodnotách popsané v tabulce 1 až na dva probandy (5 a 9), 

kterým je více než 40 let (viz. tabulka 2). Ihned po saun  saturace kyslíku klesla u všech 

probandů oproti výchozím hodnotám v celkovém  prům ru o 4 – 5 % SaO2.  

Po ochlazení v ochlazovacím bazénku se probandi rozd lují do dvou skupin. Jedné 

skupin  SaO2 nadále klesá. Tuto skupinu tvo í probandi 1, Ř, ř, u druhé skupiny 

hodnoty naopak vzrůstají. Relativn  krátká doba po ochlazení, cca 2-3 minuty od 

výstupu ze sauny, stačila k tomu, aby se hodnota SaO2 u n kterých probandů vratila do 

původního stavu. P i pasivním odpočinku po 5 minutách se hodnoty SaO2 vrátily, a 

dokonce u n kterých p esáhly, hodnoty p ed vstupem do sauny. Následn  po dalším 

intervalu o délce 5 minut se hodnoty u všech probandů stabilizovalyna úrov ň 

normálních hodnot, viz. Tabulka 1. Zároveň u všech probandů se hodnota SaO2 
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vyrovnala hodnotám p ed vstupem do sauny nebo tuto hodnotu p esáhla a p iblížila 

k ideální hodnot  řŘ % SaO2. 

7.4. Výsledky dotazníku 

V této kapitole jsou vyhodnoceny odpov di z dotazníku, který obdržel každý proband 

p ed testováním. Jsou zde zhodnoceny výsledky a možný vliv na výsledky m ení. 

Graf 8 - Jak často navštěvujete saunu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že 5 probandů, kte í navšt vují saunu 4 – 5x týdn , pat í do skupiny 

sauna ů. Ostatní probandi se rozd lily do zbývajícíh skupin. Četnost saunování může 

mít vliv na všechny m ené hodnoty v této práci. Je proto velmi důležité v d t, jak 

často jednotliví probandi navšt vují saunu. 
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Graf 9 - Jste ku ák? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu jsou rozd leni probandi do dvou skupin, na ku áky a 

neku áky. Mezi ku áky pat í probandi 1, 3 a 4, kte í jsou ze skupiny sauna ů. Kou ení 

má na saunování a na organismus člov ka významný vliv. Ku áci mají všeobecn  vyšší 

krevní tlak, tím může tedy dojít ke zkreslení výsledků m ení. Kou ení má také vliv na 

srdeční frekvenci, jejíž hodnoty zvyšuje. Na grafu 4 si lze všimnout, že tito probandi 

dosahovali v jednotlivých fázích saunovacího cyklu nejv tších výkyvů mezi sauna i. 

Pokud bychom je cht li porovnat i s ostatními probandy, můžeme v p íloze 5 zjistit, že 

také ve srovnání s nimi dosahují v n kterých fázích výrazn  vyšších hodnot. 
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Graf 10 - Kolik cigaret denně vykou íte? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze t i probandi z celého vybraného vzorku testovaných jsou ku áci. První z nich 

vykou í „pouze“ 1 – 5 cigaret denn , druhý 6 – 10 cigaret denn , t etí dokonce 10 – 15 

cigaret denn . Zejména poslední množství vykou ených cigaret může výrazn  ovlivnit 

výsledky m ení. Na grafu 1 lze tuto možnost vypozorovat. Jednotliví probandi, kte í 

v dotazníku uvedli, že kou í, dosahují tém  nejvyšších nam ených hodnot. Zejména 

proband 3, který vykou í nejv tší množství cigaret denn , dosahuje nejvyšších hodnot 

v průb hu celého saunovacího cyklu v rámci systolického a tém  ve všech hodnotách i 

v rámci diastolického tlaku. I p esto že proband 4 vykou í více cigaret než proband 1, 

dosahuje jeho systolický i diastolický tlak ve všech stádiích saunovacího cyklu nižších 

hodnot, to může být zap íčin no nachlazením, které prod lal proband 1 p ed m ením. 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Kolik igaret de ě vykouříte? 

1 - 5 cigaret

6 - 10 cigaret

10 - 15 cigaret



 54 

Graf 11 - Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze dva probandi ze skupiny sauna ů Ěproband 3 a 5ě a proband ř ze skupiny 

ostatních uvedli v dotazníku, že se aktivn  nev nují sportu. Sportovci všeobecn  mají 

lepší fyzickou kondici, což může také souviset s vlivem sauny na organismus jedince. 

Ti, kte í pravideln  sportují, by v klidu m li mít nižší srdeční frekvenci než ti, kte í se 

sportu nev nují. Zároveň vliv pobytu v saun  by m li sportovci snášet lépe. Záleží však 

na dalších faktorech, jako je kalendá ní v k, t lesná váha a zdravotní stav.   
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Graf 12 - Jak často sportujete? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do skupiny nepravideln  v nujících se aktivn  sportu pat í proband 1 a 3. Proband 4 se 

v nuje aktivn  sportu 1 – 3x týdn . Na základ  grafu 1 lze íci, že jedinci v nující se 

sportu aktivn  4 – 6x týdn  (proband 6, 7, 8, 10) mají menší výkyvy mezi nam enými 

hodnotami krevního tlaku v průb hu saunovacího cyklu. Všichni jsou ze skupiny 

ostatních probandů, jedná se tedy o osoby, které saunu navšt vují nepravideln . I p esto 

v n kterých místech dosahují lepších hodnot práv  díky své fyzické zdatnosti a zvyku 

na fyzickou zát ž. Hodnoty srdeční frekvence jsou u sportovců podobné jako v p ípad  

krevního tlaku. Zejména u t ch, kte í se v nují sportu často, byly zaznamenány nejnižší 

nam ené hodnoty po saunování. S klesající četností sportování stoupá srdeční 

frekvence. 
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Graf 13 - Trpíte nějakým druhem onemocnění? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze t i probandi trpí onemocn ním, které je může limitovat v každodenním život . 

Jedná se o probandy 3 a 4 ze skupiny sauna ů a probanda 7 ze skupiny ostatních 

probandů. Je zajímavé, že dva trpí onemocn ním dýchacích cest, ale zároveň to jsou 

dva ze t í ku áků v tomto testování. Toto je velice špatná kombinace, která může 

výrazn  ovlivnit výsledky m ení. I p esto že by jako sauna i m li mít nižší hodnoty než 

ostatní probandi, není tomu u nich tak, což může být zap íčin no práv  kombinací 

onemocn ní a kou ení. Všeobecn  má sauna na onemocn ní respiračního systému 

pozitivní vliv, avšak v této kombinaci je její vliv na zlepšení zdravotního stavu 

diskutabilní. 
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Graf 14 - Jakým druhem onemocnění trpíte? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Probandi 3 a 4 trpí onemocn ním dýchacího systému a proband 7 trpí onemocn ním 

trávicí a vylučovací soustavy. Zejména jedinci trpící onemocn ním dýchacího systému 

by m li saunu navšt vovat čast ji, neboť díky tomu lze docílit zlepšení kapacity a 

funkce plic. Ve sledované skupin  nebyli žádní jedinci trpící onemocn ním 

kardiovaskulárního systému, na které má sauna velice pozitivní účinek. Co se týká 

onemocn ní vylučovací a trávicí soustavy, lze na základ  studií íci pouze to, že b hem 

saunování dochází k poklesu vylučování moči. V saun  se však dá skv le relaxovat a 

odplavují se v ní z t la škodlivé látky, které mohou ovlivňovat funkci všech orgánů 

v t le, a zároveň dochází k posilování imunity. Pobytem v saun  lze tak alespoň 

v minimální mí e ovlivnit v tšinu onemocn ní. 
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Graf 15 - Užíváte nějaké suplementy nebo medikamenty? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Také užívané léky mohou ovlivnit vliv saunování na organismus jedince a vzniklé 

zm ny v jednotlivých stádiích. Proband 10 bere suplementy využívající se k podpo e 

cvičení a zvýšení výkonnosti. Proband 3 a 4 užívají medikamenty k léčb  dýchacích 

obtíží. Proband 7 užívá kortikoidy, což jsou léky, které mají jako jeden z účinků na t lo 

zvýšení krevního tlaku. I p esto tento proband nevykazuje až tak vysoké hodnoty, jak 

by pravd podobn  m l z důvodu užívání t chto léků. Na grafu 2 si lze všimnout, že 

jeho hodnoty v n kterých částech saunovacího cyklu Ěv první a poslední fázi, tedy p ed 

saunou a po odpočinkuě dosahují nejnižších hodnot. Jak již bylo zmín no výše, může to 

být také ovlivn no jeho velice dobrou fyzickou kondicí, jelikož sportuje 4 – 6x týdn . 
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8. Diskuse 

Z grafu 3 je z ejmé, že prům rné hodnoty systolického tlaku jsou u sauna ů nižší než u 

ostatních probandů, což potvrzuje hypotézu 1. Zároveň má k ivka prům rného 

systolického tlaku od m ení po 5 minutách po ochlazení vzrůstající tendenci. Tudíž lze 

p edpokládat, že p i dalším m ení Ěnap . po 15 minutách od ochlazení v klidovém 

režimuě by se hodnoty navrátily do původního stavu, který byl nam en p ed vstupem 

do sauny. U ostatních probandů má k ivka prům rného systolického tlaku klesající 

tendenci již od m ení po ochlazení. Tento trend trvá nadále, tudíž lze p edpokládat, že 

do původních hodnot bude systolický tlak navrácen po delším čase, což potvrzuje 

druhou část hypotézy 1. Nižší nam ené hodnoty a rychlejší návrat k původnímu stavu 

mohou být důsledkem odlišné četnosti návšt vnosti sasuny a odlišné zvyklosti t la na 

hypertermické prost edí a celkov  zm ny teplot. Na vše výše zmín né jsou sauna i 

z důvodu tém  každodenního pobytu v tomto prost edí zvyklí více, jejich t lo se tak 

dokáže s t mito zm nami lépe vyrovnat. Hodnoty prům rného diastolického tlaku se 

m ní opačn  než hodnoty prům rného systolického tlaku. Po pobytu v saun  a po 

ochlazení má klesající tendenci a poté se začíná postupn  vracet do původních hodnot 

p i m ení v klidovém režimu. V literatu e se uvádí, že tyto zm ny jsou vyvolány 

rozší ením periferního cévního ečišt  ĚMikolášek, 2007ě. N kolik autorů se zabývalo 

vlivem saunování na kardiovaskulární systém, konkrétn  na zm ny krevního tlaku. 

Jejich názory se však rozchází. N kte í tvrdí, že systolický krevní tlak zůstává 

nezm n n ĚVuori, 1řŘŘ; Leppäluoto, 1988; Tei a kol., 1994ě a další naopak uvádí, že 

systolický krevní tlak po pobytu v saun  klesá ĚGiannetti a kol., 1999). V rámci 

diastolického tlaku Giannetti a kol. Ě1řřřě naopak uvádí, že jeho hodnoty se nem ní. 

Dle Kukkonen – Harjula a Kauppinen (2006) a Tei a kol. (1994) dochází ke snížení 

diastolického tlaku. Všeobecn  lze íci, že vliv sauny na zm ny krevního tlaku jsou 

různé, což může být zap íčin no n kolika důvody, mezi které pat í výb r probandů, 

doba m ení, podmínky m ení, apod. 

Srdeční frekvence je využívána pro posouzení intenzity zatížení, což je v p ípad  

m ení pobyt v saun  a ochlazení v ochlazovacím bazénku. Srdeční frekvence u všech 

probandů po saunování vzrostla, čímž byla potvrzena hypotéza 2. Jedná se o zm nu, 

kterou popisují všichni auto i stejn . N kte í uvádí, že může dojít ke zvýšení srdeční 

frekvence až o 50 % ĚMikolášek, 2007; North American Sauna Society, 2015). 



 60 

Maximální zvýšení bylo nam eno u probanda 1, kdy došlo k relativnímu zvýšení o 

41,8 %. Dále se v literatu e uvádí, že hodnoty po ochlazení začínají klesat a poté se 

vracet do původních hodnot ĚSawicka, Brzostek, Kowalski, 2007ě. Toto tvrzení lze 

vid t na grafu 6 či v p íloze 5. Prům rný relativní nárůst u sauna ů byl zaznamenán ve 

výši 30,2 % a u ostatních probandů 22 %. Sauna simuluje pouze mírnou formu zát že. 

Z toho důvodu mohou být nam ené hodnoty u sauna ů vyšší, i p esto že se v saun  

vyskytují čast ji než ostatní probandi. Mezi ostatními probandy je však v tšina aktivn  

sportujících, viz. Graf 12. Vliv na nam ené hodnoty může mít jak fyzická zdatnost, tak 

životospráva, užívané léky a další prom nné. 

Z grafu 7 lze vypozorovat, že u všech probandů dochází po pobytu v saun  k poklesu 

saturace kyslíku v krvi, čímž se potvrzuje hypotéza 3. V další fázi, tedy po ochlazení, 

dochází u probandů 1, Ř a ř k dalšímu poklesu, u ostatních probandů hodnoty naopak 

stoupají zp t k původním hotnotám. Tento pokles může být zap íčin n vysokou váhou. 

Váha všech t í probandů se pohybuje kolem 100 kg. Dalším faktorem, který by mohl 

saturaci kyslíku v krvi ovlivnit je t lesná výška, všichni t i sledovaní m í kolem 1ř0 

cm. Lze tedy p edpokládat, že vysoká t lesná váha i výška mohou ovlivnit hodnoty 

saturace kyslíku v krvi. Vliv této prom nné by se mohl zkoumat v dalších výzkumech. 

U n kolika probandů se hodnoty v záv ru m ení navrátily do původního stavu, avšak u 

probandů  2, 5, 6, Ř, ř, 10 se jejich hodnoty naopak zvýšily. Z tabulky 2 a p ílohy 6 si 

lze všimnout probandů 5 a ř, kte í sice každý pat í do jiné skupiny, ale oba svým v kem 

spadají do kategorie nad 40 let. Hodnoty saturace kyslíku v krvi u obou dosahují nižších 

hodnot než u ostatních s výjimkou probanda 1, který p ed m ením prod lal nachlazení, 

které mohlo ovlivnit nam ené hodnoty. V průb hu saunovacího cyklu jsou hodnoty 

t chto probandů stále nižší a v n kolika fázích dokonce pod normálními hodnotami, 

avšak v záv ru saunovacího cyklu, tedy po 10 minutovém odpočinku od ochlazení se 

jejich hodnoty dostaly do intervalu hodnot normálních (95 – řŘ %ě. Lze tedy íci, že 

saunování slouží mimo jiné k normalizaci hodnot saturace kyslíku v krvi. Dalším 

výzkumem by se dalo prokázat, zda má opravdu v k probanda vliv na nam ené 

hodnoty. 

V rámci praktické části se všechny hypotézy potvrdily, avšak očekávané výrazn jší 

rozdíly mezi nam enými hodnotami jednotlivých skupin se nedostavily. V n kterých 

fázích m ení dokonce probandi navšt vující saunu nepravideln  se p iblížili více 

k ideálním hodnotám krevního tlaku, srdeční frekvence a saturace kyslíku v krvi. 
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P íčinou může být nap íklad fakt, že jsou aktivní sportovci a mají tak lepší fyzickou 

kondici, která může ovlivnit nam ené hodnoty, neboť sauna má na t lo vliv jako mírná 

forma zát že. V tších rozdílů mezi jednotlivými skupinami by se mohlo dosáhnout 

vyšší teplotou v saun , delším pobytem v saun  nebo aplikací saunové procedury, na 

kterou druhá skupina není zvyklá. Rozdíly mezi nam enými hodnotami mohou být 

zap íčin ny z n kolika důvodů, mezi které pat í nap íklad v k, váha, životospráva, 

zdravotní stav, apod. 
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9. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu saunování na zm ny krevního tlaku. 

V rámci tohoto cíle byla stanovena hypotéza rozší ená o další dv  hypotézy týkající se 

kardiovaskulárního systému. 

V teoretické části práce byly vysv tleny základní pojmy týkající se saunování včetn  

jednotlivých fází, které tvo í saunovací cyklus. Zároveň byl v teoretické části popsán 

vliv saunování na t lesné systémy. Poznatky z teoretické části byly aplikovány ve 

zvoleném výzkumu a využity v hodnocení výsledků. Zároveň byly na základ  

teoretických poznatků formulovány hypotézy, které byly po vyhodnocení výsledků 

m ení potvrzeny. 

V experimentálním výzkumu byly porovnány dv  skupiny, u nichž jednu tvo ili pouze 

dlouhodob  zat žovaní jedinci, tedy sauna i, a druhou skupinu tvo ili ostatní probandi, 

kte í saunu navšt vují s různou četností. Všichni probandi z obou skupin absolvovali 

celý saunovací cyklus počínaje odpočinkem p ed vstupem do sauny, p es pobyt v saun , 

ochlazení a konče dalším odpočinkem v celkové délce trvání 10 minut. Po každé 

z t chto fází byl probandům zm en krevní tlak, srdeční frekvence a saturace kyslíku 

v krvi. 

Z analýzy nam ených výsledků a p edchozích studií vyplývá, že sauna má blahodárný 

vliv na všechny m ené veličiny. Všichni probandi se po absolvování celého 

saunovacího cyklu p iblížili ideálním hodnotám krevního tlaku, srdeční frekvence a 

saturace kyslíku v krvi, i když t chto hodnot p ed začátkem m ení nedosahovali. 

Působení sauny na t lesné systémy je oblast, která by se dala ješt  dále a podrobn ji 

zpracovávat. K ov ení správnosti výsledků by bylo vhodné provést další m ení na 

stejných probandech, p ípadn  zkoumající skupinu rozší it, což není možné splnit 

v rozsahu stanoveném pro diplomovou práci. 

Práce by m la sloužit jako vzor, jak by se m lo dále postupovat v této oblasti a jakým 

sm rem by se mohly další výzkumy ubírat. 
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