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Disclaimer
Tento protokol slouží výhradně ke vzdělávacím účelům a není v žádném případě
lékařským doporučením či radou, ani jinak nenahrazuje lékařské poradenství.
Případné následování v protokolu uvedených rad či doporučení, vždy přizpůsobte
svému individuálnímu zdravotnímu stavu, případně vše nejdříve konzultujte se svým
lékařem. Informace obsažené v tomto protokolu neslouží k léčbě onemocnění, ani
nemohou zaručit jejich předejití.
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Úvodní zamyšlení
Přemýšleli jste někdy opravdu do hloubky nad tím, jaké konkrétní důvody příroda
měla, když se rozhodla, že strávíme třetinu našeho života odtrženi od světa kolem
nás? Z evolučního hlediska se spánek nejeví zrovna dvakrát výhodně pro naše přežití.
Ve spánku se člověk nemohl chránit před predátory, obstarávat potravu, hlídat
potomky, socializovat se, ani hledat partnera. Pokud by tedy spánek neměl naprosto
zásadní přínos pro naše tělo, jednalo by se o jednu z největších chyb evoluce. Tak to
samozřejmě ale není. Vědcům se však dlouhou dobu nedařilo rozklíčovat, jakým
způsobem spánek vyvažuje zmíněná rizika. Až poslední dekády se díky novým
objevům odkrývá jeho obrovský přínos pro mozek a celé tělo. V současnosti se dle
tisíců vědeckých studií zdá, že v našem těle není jediný orgán, ani proces v mozku,
kterému by kvalitní spánek neprospíval. Naopak jeho nedostatek a nízká kvalita pro
nás může znamenat závažné zdravotní problémy a dokonce kratší život [1]–[3].
Povědomí o důležitosti a prospěšnosti spánku je mezi lidmi obecně velmi slabé. Pokud
někdo upřednostní spánek před prací, bývá dokonce často společností označován za
lenocha. Proč spánek tak často šidíme nebo obcházíme a neobáváme se
žádných významných negativních důsledků? Nechme si odpověď na tuto otázku
až na konec tohoto protokolu.
Vždy mě bavilo hledat cestu ke zdraví a v minulosti jsem se v tomto kontextu
zaměřoval hlavně na stravu a pohybovou aktivitu. Spánek pro mě byl samozřejmě
prostředkem pro odpočinek a regeneraci, ale nestavěl jsem ho na stupni důležitosti
vedle ideálně sestaveného jídla a cvičení všeho druhu. V průběhu života ale člověk
objevuje nové informace, získává nové zkušenosti a mnohdy si pak uvědomí, že by
zpětně přistupoval k některým oblastem života jinak. To je asi přirozený proces
poznání světa kolem nás i sebe samých. Dnes považuji kvalitní spánek za naprostý
základ pomyslné pyramidy zdraví a snažím se mu dávat tu nejvyšší prioritu. To,
co dokáže způsobit našemu tělu a psychice jedna probdělá noc, je totiž horší než
kdejaké nutričně nevhodné jídlo, nebo absence tělesného cvičení. Rád bych zdůraznil,
že v případě špatného spánku a jeho vilu na kvalitu života, je zrádná jedna zásadní
skutečnost. Velmi často mnozí považují svůj aktuální stav těla a mysli, který je
negativně zasažen nedostatkem spánku, za normální a teprve až po případné nápravě
zjistí, o kolik potenciálu se celou dobu připravovali. Sám jsem si tímto procesem prošel
a mrzí mě, že jsem této problematice nevěnoval pozornost mnohem dříve. Udělalo by
mi tak velikou radost, kdybych poučení z mých chyb mohl touto formou šířit dál a
ovlivnit tím vaši cestu ke zdraví. Pokusím se hned v úvodu vyvolat trochu pozornosti
a prozradím už teď, že kvalitní spánek neovlivňuje jen to, jak jsme odpočatí a jak se
každý den cítíme, ale můžeme díky němu mít lepší známky ve škole, dávat více gólů
ve fotbale, zvládat každodenní povinnosti rychleji a lépe, být méně nemocní, lépe
bojovat proti obezitě nebo mít delší život. Zní to až trochu přehnaně. Vše se pokusím
v protokolu vysvětlit s pomocí nejnovějších vědeckých studií a názorů světově
uznávaných odborníků.
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Kolik hodin lidé spánku věnují a kolik by měli
Děti, adolescenti ani dospělí si spánek v optimální míře často nedopřávají. Alespoň
tak to ukazují studie realizované napříč Evropou i USA [4]–[13]. V USA bylo zjištěno,
že dokonce 7 z 10 středoškoláků nemusí dosahovat délky spánku, která se
považuje pro děti v tomto věku za optimální. Podobně tomu bylo u dětí ve věku
6–12 let, kde doporučené délky spánku nedosáhlo 6 z 10 dětí [4]. Dokážu si představit
podobné hodnoty u studentů v ČR.
Pokud se podíváme na dospělou českou populaci, nedostatek můžeme
pozorovat u více než jedné třetiny z nás [6], [13]. Naši sousedé Němci tráví
spánkem pod 7 hodin ve 36 % případech a podobně na tom jsou také například Britové
(39 %) [7]. Délka spánku se výrazně liší dle jednotlivých profesí, na což by měl být
brán zřetel při preventivních opatřeních. Ve výrazné nevýhodě jsou například profese
zahrnující práci na směny. Rizika práce na směny si probereme v jiné kapitole [8],
[14]. Spánkový odborník profesor David Dinges zdůrazňuje, že pokud spánek začne
klesat pod 7 (ještě hůř pod 6 hodin), výrazně se zvyšuje riziko vzniku různých druhů
onemocnění [15]. Není divu, že po takových zjištěních WHO (Světová zdravotnická
organizace) označuje nedostatek spánku za celosvětovou pandemii ohrožující zdraví.
A kolik hodin tedy potřebujeme? Mnoho lidí ani netuší, že by měli pravidelně spát
určitý počet hodin k tomu, aby si zachovali dlouhodobé zdraví. Při pohledu na výše
zmiňované statistiky to může být jeden z důvodů, proč to nedělají. Proto je důležité
zlepšit informovanost společnosti a přispět tak ke zlepšení současného stavu.
Určit přesnou délku vhodného spánku není jednoduchý úkol. Odpověď se pokusila
najít skupina 18 předních vědců, výzkumníků a spánkových specialistů pod záštitou
neziskové organizace National Sleep Foundation. Na základně důkladné analýzy
současných vědeckých poznatků byla sestavena tabulka doporučené délky spánku
pro všechny věkové kategorie [16]. Optimální délka spánku je významně závislá na
věku a také na individualitě člověka. Tělo se v průběhu života mění a požadavky na
regeneraci jsou u každého jedince odlišné. Tyto faktory se samozřejmě musely
promítnout do doporučení.
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Obrázek 1: Doporučená délka spánku pro jednotlivé věkové kategorie [17]

Hodnota tmavě modrého pole uvádí optimální délku spánku ve vztahu k věku. Jedná
se o rozmezí, dle expertů velmi zásadní, pro udržení zdraví a podpory kvality života.
Světle modré pole může být v některých ojedinělých případech ještě také dostačující.
Hodnoty samozřejmě nezahrnují dobu potřebnou k usínání, ale jde přímo o čistý čas
spánku. Můžete si všimnout, že není doporučován ani příliš dlouhý spánek, to se ale
nemusí týkat například vysoce zatížených profesionálních sportovců, kteří mají
mnohem vyšší nároky na regeneraci [18]. Pro potřeby studentů ještě uvedu
doporučení Americké pediatrické akademie. Ta považuje pro děti ve věku 13–18 let
délku spánku 8–10 hodin za zásadní pro zdravý rozvoj těla i funkcí mozku [19].
Průměr 9 hodin je tedy hodnota, okolo které by se měli studenti gymnázia
pravidelně pohybovat. Existuje řada velkých studií, které ukazují na horší výsledky
ve školních testech, a dokonce nepříznivé ovlivnění inteligence dětí při nedodržování
optimální délky spánku [20], [21]. Velká meta-analýza 24 studií (579,380 osob) z roku
2018 poukazuje na možný vztah mezi nedostatkem spánku adolescentů a jejich
rizikovým chováním (kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, násilí, dopravní
nehody atd.) [22]. V tomto kontextu je také důležité zmínit, že většina rodičů sice
shledává spánek svých dětí za dostatečný a bezproblémový, to ale podle průzkumů
často neodpovídá realitě [23].
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Nejde jen o kvantitu, důležitá je také kvalita
Dostatečně dlouhý spánek samozřejmě ztrácí na účincích, pokud postrádá kvalitu.
Sami jistě znáte ten pocit, kdy po celé noci převalování a buzení nestačí ani
odzkoušená doba spánku k tomu, abyste se ráno cítili plní energie. Nelze definovat
jediný přesný vzor, ale můžeme pozorovat řadu znaků, kterými se kvalitní spánek
podle expertů projevuje. Čistá doba spánku by měla zabrat nejméně 85 % času
stráveného v noci v posteli. Usínání by nemělo trvat déle než 30 minut. Přetočení a
změna polohy problém není, ale k úplnému probuzení by mělo v ideálním případě dojít
nejvýše jednou, a to s opětovným usnutím nejpozději do 20 minut [24].
Snažte se vnímat, jak se cítíte po dobře prospané noci a stejně tak pozorujte, co vedlo
k tomu, že vás spánek daný den neuspokojil. Naslouchání vlastnímu tělu považuji za
základní nástroj všech oblastí života. Bohužel spánková deprivace je v dnešní
společnosti velmi rozšířený jev, který mnoho lidí považuje už za standard [25]. Faktorů
ovlivňující kvalitu spánku je opravdu mnoho. Podrobně si rozebereme především ty
nejdůležitější, které můžeme ovlivnit svým chováním a životním stylem.
●
●
●
●

Cirkadiánní rytmus
Melatonin a světlo
Komfort v ložnici
Další častí narušitelé spánku

1. Cirkadiánní rytmus
Respektování cirkadiánního rytmu je naprosto zásadní faktor ovlivňující kvalitu
spánku i života, a proto ho uvádím hned v úvodu. Zároveň musím zmínit, že je to
téma na celou knihu. Za rozluštění mechanismů cirkadiánního rytmu byla dokonce
udělena v roce 2017 Nobelova cena třem americkým vědcům [26]. Tak hluboké
znalosti nejsou samozřejmě nutné. Je však nezbytné pojem znát a chápat v
souvislostech. Tato část bude trochu delší, nicméně obsahuje informace, které se
nedají v protokolu vynechat a měl by o nich vědět opravdu každý, pro koho je zdraví
na prvním místě. Doporučuji tak následující pasáž nepřeskakovat.
Jedná se o zhruba 24hodinový cyklus našeho těla, který je řízen zabudovanými
vnitřními hodinami. Ty vysílají signál do všech částí mozku i do ostatních
orgánů a synchronizují je. Bez takové synchronizace nemůže tělo správně
fungovat. Procesy v našem těle tedy nejsou nahodilé, ale jsou ovlivňovány
právě tímto cyklem. Neřídí se jím jen lidé, ale i zvířata a rostliny. V souvislosti
s tím je pro tělo důležité dodržovat určitou pravidelnost našeho chování. Měli
bychom nejen usínat a vstávat v podobnou dobu, ale také přijímat potravu a
vystavovat se světlu v pravidelných intervalech [27]–[32].
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Potřeba spánku a probuzení, vylučování hormonů, nálady, emoce, tělesná teplota,
funkce srdce, krevní tlak, trávení, metabolismus, imunita, to je jen zmínka oblastí,
které jsou ovládány našimi vnitřními hodinami. Je tedy velkou chybou se
dlouhodobě chovat v nesouladu s cirkadiánním rytmem a narušovat ho, protože
takový přístup přináší nejen zhoršení kvality spánku, ale také mnoho dalších
zdraví ovlivňujících konsekvencí (obezita, diabetes, hormonální nerovnováha,
rakovina, kardiovaskulární onemocnění atd.) [27], [28], [33]–[35].
Centrum vnitřních hodin se nazývá suprachiasmatické jádro (SCN), které se nachází
nad zkřížením očních nervů v hypotalamu. Toto umístění má svůj význam, jak se
dozvíte dále v textu. Ostatní orgány v těle, ale i buňky (včetně buněk imunitního
systému) mají své vlastní hodiny, které jsou synchronizovány těmi hlavními [36], [37].
Krásnou analogii pro pochopení používá náš přední expert na světlo Hynek Medřický,
jehož práce je hodna obdivu. Správně seřízený cirkadiánní rytmus je jako krásně
hrající orchestr. Každý hudebník by v něm sice mohl hrát sám, ale teprve dirigent
(SCN) vše spojí v jeden úžasně harmonický celek. Pokud máme desynchronizovaný
cirkadiánní rytmus, je to podobné, jako se místo koncertu České filharmonie postavit
pod okna „lidušky” (základní umělecká škola). Takže kdo chce mít v těle „lidušku” a
ne Českou filharmonii, nechť se vydá cestou narušování cirkadiánního rytmu.
V protokolu se samozřejmě dozvíte, co dělat proto, aby tomu tak nebylo.
Naše hodiny běží sice neustále, ale přirovnal bych je k hodinkám, kterým dochází
baterie. Pro správné fungování je nutné stálé seřizování z vnějšího prostředí. Jak to
však děláme, aniž bychom si to uvědomovali? Co bylo v průběhu naší evoluce vždy
pravidelnou jistotou? Pravděpodobně tušíte správně, šlo o východ a západ slunce.
Právě světlo je tedy hlavní signál pro seřízení cirkadiánního rytmu. Z toho
důvodu jsem zmiňoval umístění našich vnitřních hodin právě nad zkřížením
očních nervů. Světlo je sice hlavní signál, ale ne jediný. Mozek umí využít k
synchronizaci i jiné způsoby, pokud se pravidelně opakují. Patří sem například příjem
jídla, společenská interakce, pohyb a teplotní výkyvy [27].

Obrázek 2: Umístění našich centrálních hodin [27]
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Jak funguje synchronizace našeho 24hodinového rytmu pomocí slunce? Všichni
jistě ví, že naše oči (sítnice) obsahují tyčinky a čípky pro příjem vizuálních vjemů.
Málokdo ale zná melanopsin. Vědci byl objeven až v roce 2000 v gangliových
buňkách [38]. Tento fotopigment neposkytuje našemu mozku obraz jako tyčinky a
čípky, ale předává informace o intenzitě světla právě pro seřizování našich vnitřních
hodin. Zásadní je také fakt, že melanopsin nejvíce reaguje na modrou část
viditelného světla ze slunce (modré světlo) [34].
Pro pochopení každodenní synchronizace cirkadiánního rytmu pomocí slunce je
důležité zmínit pár základních informací o světle. Již od dob Isaaca Newtona víme, že
bílé světlo (například světlo ze slunce) se skládá z jednotlivých barev viditelného
spektra, kterých si můžeme všimnout třeba při pozorování duhy. Zastoupení
jednotlivých barev ve spektru ale není vždy stejné a v případě slunce se
spektrum mění v průběhu dne. Záleží na úhlu, pod kterým sluneční paprsky
prochází atmosférou (to je důvod, proč je slunce při západu oranžové). Na
obrázku níže můžeme tuto změnu vidět pomocí měřícího zařízení (spektrometr). V
poledne je modrá složka zastoupena nejvíce, naopak před západem slunce nejméně
a převládají teplé barvy. Naše tělo se v průběhu evoluce na tyto změny přirozeně
adaptovalo a podle spektra a intenzity světla pozná, kdy je den a kdy noc. Proč je
důležité pochopit tento mechanismu se dozvíte záhy. Další části věnujte prosím velkou
pozornost. Jedná se o jeden ze velkých problémů dnešní společnosti [34], [39], [40].

Obrázek 3: Proměna světelného spektra v průběhu dne [41]
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Protože světlo je základní signál pro každodenní seřizování cirkadiánního
rytmu, tak kvalitu spánku ovlivňujeme už naším probuzením (ranní rutinou) a
chováním během dne. Řekli jsme si, že melanopsin v oku je citlivý na intenzitu světla
(a nejvíce v modré části spektra). Informace o světle přijaté okem se dostávají do
našich vnitřních hodin a tělo na jejich základě rozlišuje den a noc. Z tohoto pohledu je
pro nás denní světlo nesmírně důležité, protože seřízený cirkadiánní rytmus rozhoduje
o našem zdraví. Je tedy nanejvýš vhodné brzy po probuzení a během dne přijímat
denní světlo, které obsahuje plné barevné viditelné spektrum. Především jeho
zmiňovaná modrá složka (450 - 500 nm) říká našemu tělu, že začal nový den,
nastavuje tělo k aktivitě a upevňuje náš cirkadiánní rytmus [34], [39], [42], [43].

Obrázek 4 Elektromagnetické záření se zvýrazněním viditelného světelného spektra [44]

Studenty bude jistě zajímat, jestli přirozené denní světlo může mít vliv na lepší
známky ve škole. Ano, může. Dokládá to hned několik studií. Já podrobně rozvedu
jednu velmi zajímavou, která vám bude jistě nejblíž. Podařilo se mi totiž sehnat
informace ze studie realizované v roce 2020 naší prestižní univerzitou, kterou je České
vysoké učení technické (ČVUT). Výzkumníci ve školním roce 2018/2019 nainstalovali
do jednoho ze dvou vybraných pražských gymnázií (Gymnázium Na Pražačce)
speciální osvětlení, jehož spektrum je velice podobné dennímu přirozenému světlu ze
slunce. Jednotlivé barvy jsou tedy vyváženě zastoupeny včetně důležité modré až
azurové (450–500 nm), která podporuje kognitivní výkon. Rozdíly mezi jednotlivými
zdroji světla můžete vidět na obrázku 5. Studenti samozřejmě nevěděli, že nějaká
změna proběhla. Působení tohoto světla se projevilo ve významném zlepšení
studijních výsledků zejména v zimních měsících. Největší rozdíl nastal u předmětů
vyžadující logické myšlení (např. matematika). Zaznamenalo se ale také snížení počtu
pozdních příchodů, což může být právě projevem posílení funkce cirkadiánního rytmu.
Také pedagogové popisovali zlepšení komfortu pro svou práci ve více směrech [45].
Kdo z vás by se chtěl dozvědět další informace, zde přikládám článek z novin
(www.denik.cz/z_domova/specialni-osvetleni-tridy-skoly-20200108.html). Studii mám
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k dispozici pouze u sebe, neboť ještě nebyla publikována. Přál bych si, aby se v
budoucnu změnil přístup naší společnosti ke školství a začali bychom vzdělávání
opravdu řadit mezi priority. V současném stavu podfinancovaného školství je těžko
realizovatelné takové světlo pro naše děti do škol pořídit.

Obrázek 5: Ilustrace spektrálního složení různých zdrojů světla [45]

Mnoho dalších studií spojuje vliv modrého světla (o specifické vlnové délce) se
zvýšením pozornosti, snížením ospalosti, rychlost reakcí nebo zlepšením pracovní
paměti [46]–[50]. To vše je zásadní pro proces učení. Některé studie spojují zvýšení
pracovní paměti již po velmi krátkém vystavení se modrému světelnému spektru [46],
[51]. Moc se o tom neví, ale pozitivní působení světla použil dokonce Český olympijský
tým na zimních OH 2018 v Pchjongčchangu. S sebou do Jižní Koreje si přivezli
„povolený doping” ve formě světelné sprchy.
Všechna tato zjištění poukazují na to, že je velice vhodné se o přestávku mezi
hodinami na chvíli projít po školním dvoře, kde přijmeme to nejlepší světlo pro
náš kognitivní výkon. Stejně tak bychom měli být více na přirozeném denním světle
během dne k upevnění cirkadiánního rytmu. Pokud se doma učíme, tak nejlépe u okna
s optimálním nastavením světelných podmínek [40], [42], [52]. Závěry studie z roku
2014 zdůrazňují, jak je důležité při výstavbě kancelářských prostor myslet na zdraví
zaměstnanců a budovu navrhovat tak, aby bylo zajištěno co nejvíce přirozeného
denního světla z oken. V případě pracovního prostředí s dostatkem denního světla
byla u zaměstnanců zjištěna lepší kvalita spánku, zvýšená fyzická aktivita a pozitivní
ovlivnění kvality života [52]. Nicméně je třeba si dát pozor na delší pobyt na přímém
slunci bez ochrany pokožky [53].
Pravý opak toho, co bychom měli dělat ráno a v průběhu dne, potřebuje naše
tělo s blížícím se spánkem. Je vhodné postupně snižovat intenzitu osvětlení a
zhruba 90 minut před plánovaným časem usnutí, je důležité se úplně vyhnout
modrému (i zelenému) světlu (mobil, televize, monitor, nevhodné osvětlení
domácnosti) a také jakémukoliv intenzivnímu světlu. Pokud to neuděláme,
simulujeme naším očím den, posouváme si cirkadiánní rytmus a tím dochází
k rozladění pochodů v našem těle. Tato skutečnost vychází z evoluce a z již
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popsaného mechanismu s receptory v očích. Ještě před Edisonem, jeho žárovkou (rok
1879) a také před plynovými a olejovými lampami, lidé připravoval ke spánku
především západ slunce a absence modrého a zeleného světla. Oheň, u kterého se
lidé po západu slunce sdružovali, neobsahuje modré ani zelené spektrum. Na obrázku
níže můžete vidět rozdíl v barevném spektru ohně a moderní LED žárovky
(v domácnosti běžně používaná teplá bílá, cca 2800 Kelvinů). Všimněte si absence
modré i zelené u ohně, a naopak výrazné modré s následným typickým propadem u
klasické LED žárovky. Studená bílá LED žárovka má ještě větší podíl modré [34], [41],
[43], [54], [55]. Dokonce i velice nízká intenzita světla (běžná LED stolní lampička) tak
může mít vliv na posun cirkadiánního rytmu kvůli obsahu modré a zelené barvy [56].

Obrázek 6: Barevné spektrum ohně (vlevo) a teplé bíle LED žárovky (vpravo) [41]

Zmiňoval jsem, že světlo je sice hlavním, ale ne jediným nástrojem pro seřizování
cirkadiánního rytmu. Obecně víme, jak moc je důležité, co jíme. Nové vědecké
poznatky ale potvrzují, že je zásadní také, kdy to jíme. Pro optimální fungování
cirkadiánního rytmu bychom se měli snažit jíst v podobné časy každý den a vyhnout
se konzumaci jídla blízko před spaním. Periferní hodiny obsahuje totiž i žaludek nebo
střeva a pokud jíme pravidelně v nevhodnou dobu, tak dochází k rozladění těchto
periferních hodin s těmi centrálními [29]–[31].
Už tedy víme, že pokud chceme mít kvalitní spánek, musí být vnitřní hodiny
synchronizované a v souladu s naším chováním po celý den [33], [57]. Ideálně
by naše oči měly přes den přijímat denní světlo (plné spektrum s modrou i
zelenou) a s blížícím se spánkem bychom se měli naopak intenzivnímu, a hlavně
modrému světlu (až zelenému), vyhýbat. Takové chování pomáhá chránit náš
cirkadiánní rytmus a naše zdraví [34], [43].
Moderní společnost však dělá velkou chybu tím, že nerespektuje cirkadiánní rytmus.
Nechodíme spát podle potřeb těla, ale spíš podle toho v kolik končí film, kolik ještě
musíme udělat po nocích práce (úkolů) nebo až zkontrolujeme vše, co se stalo na
sociálních sítích. To ještě navíc vykonáváme pod řádnou dávkou intenzivního a
modrého světla z LED žárovek, panelů našich notebooků, televizí či mobilních
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telefonů. Tato zařízení se svým zářením perfektně postarají o to, aby se naše tělo
mylně domnívalo, že je den. Mobilní telefon například nenarušuje spánek jen zářením.
Používání Instagramu nebo Facebooku před spaním funguje často velmi stimulačně
a vyvolává vyplavování například dopaminu (hormon odměny) [58], [59]. Aktivace
mozku tímto způsobem před spánkem opět nekoresponduje s přirozenými pochody v
rámci cirkadiánního rytmu. Lidé díky moderním technologiím pak chodí spát pokaždé
v jiný čas a ráno je nepříjemně probere zvuk budíku. Přitom je optimální usínat každý
den ve stejnou hodinu, podle synchronizovaného cirkadiánního rytmu a ráno se
podobně vzbudit, plní energie do nového dne a nejlépe bez budíku. Pokud to z vás
někdo dělá už teď, má můj velký respekt.
Je potřeba si uvědomit jednu podstatnou věc ohledně usínání. Pokud někdo
tvrdí, jak u televize nebo s tabletem v ruce bez problému usne a žádné světlo
blokovat nemusí, není to důkaz toho, že má správně fungující cirkadiánní rytmus
a kvalitně spí. Naše tělo má totiž kromě cirkadiánního rytmu ještě jeden další
mechanismus, který mu říká, aby šlo spát. Jedná se o takzvaný spánkový tlak.
Každou minutu od probuzení se v mozku hromadí chemická látka adenosin. Čím
více je ho nahromaděno, tím větší je potřeba spánku. Můžeme tedy bez
problému usnout i s rozházeným cirkadiánním rytmem a nekvalitním spánkem
u televize. Takové usínání rozhodně není zdraví prospěšné. Zajímavostí pro vás
může být, že na tomto principu funguje oddálení únavy pomocí kávy (kofeinu).
Zjednodušeně řečeno se totiž kofein naváže na receptory, na které se váže adenosin
a dočasně mu zabrání v tvorbě tlaku na spánek [3], [60].
Na závěr informací o cirkadiánním rytmu bych pro vaši představu rád zmínil dvě
situace z našeho života, které náš rytmus mohou zásadně narušit a jejich následky
ihned pociťujeme. Napadne vás nějaká situace z vašeho života? Co třeba cestování
letadlem? Takzvaný jet-lag (pásmová nemoc) zažil asi každý, kdo letěl do nějaké
vzdálenější destinace a přesunul se tak mezi časovými pásmy. Takové cestování má
zásadní vliv na cirkadiánní rytmus [61]. Třeba po cestě do USA se může lehce stát,
že člověk na hotelu probdí celou noc a srovnání rytmu zabere klidně i týden.
Opakované a dlouhodobé podstupování takového stavu může mít i zásadní zdravotní
následky (letušky, piloti) [62]. Tuto oblast je nutné podrobit dalšímu výzkumu, nicméně
již dnes existuje mnoho studií, které poukazují na spojitost mezi vznikem rakoviny a
dlouhodobým podstupováním jet-lagu nebo nočních pracovních směn [57], [61], [63]–
[65]. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila v roce 2010 dlouhodobou
práci na noční směny a soustavné vystavování se jet-legu za pravděpodobný
karcinogen pro člověka [66]. Pracovníci nočních směn, kde často dochází k
dlouhodobému narušování cirkadiánního rytmu, jsou také ve vyšším riziku vzniku
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu [67].
Druhý praktický příklad jednorázového narušení cirkadiánního rytmu, se kterým se
setkává úplně každý z nás, je změna času ze zimního na letní. Zejména ti z nás, kteří
jsou na narušení citlivější, jistě vědí, o čem mluvím. Nejde jen o pocity. Po změně na
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letní čas se eviduje například více pracovních úrazů [68]. Poměrně velká metaanalýza
(souhrn více studií) dokládá také vyšší počet infarktů u rizikové populace den po
změně času [69]. Americká studie, provedená v nemocnicích státu Michigan, dokonce
ukazuje na 24 % nárůst infarktů ve dni po přechodu na letní čas (méně se vyspíme) a
naopak 21 % pokles infarktů po přechodu na zimní čas (více se vyspíme). Studie má
sice řadu limitujících faktorů, ale poukazuje na zmíněný trend [70]. Respektování
cirkadiánního rytmu ve vztahu k našemu spánku a zdraví se tak jeví jako velmi
rozumná věc.

2. Melatonin a světlo, aneb proč nosím ty šílené brýle i v metru
Jedná se o hormon často známý pod označením „hormon spánku” nebo „hormon tmy”.
Melatonin (neplést s melanopsinem v oku) je neoddělitelnou součástí cirkadiánního
rytmu těla. Produkuje ho epifýza (šišinka) na pokyn našich vnitřních hodin (zmiňované
suprachiasmatické jádro – SCN), které jak už víme, jsou ovlivněny vnějším světlem.
Proto se melatonin v průběhu naší evoluce začínal vyplavovat brzy po setmění.
Melatonin dává tělu signál, že den končí a stimuluje mozek k navození spánku.
Naopak s blížícím se ránem jeho hodnoty klesají a jakmile oči ráno přijmou signál ze
světla, epifýza ukončuje jeho vyplavování [34], [71]. V tuto chvíli ho u většiny lidí
vystřídá výrazné vyplavení hormonu kortizolu, který je naopak spojován s denní
aktivitou [72], [73]. Ilustrativní křivku vyplavení melatoninu a kortizolu v průběhu dne
(při synchronizovaném rytmu) lze vidět na obrázku níže.

Obrázek 7 Ilustrativní křivka vyplavení melatoninu a kortizolu v průběhu dne [74]

Z pohledu současného poznání význam melatoninu nekončí u kvalitního spánku a
cirkadiánního rytmu. Intenzivní vědecké zkoumání posledních let poukazuje na celou
řadu benefitů této molekuly pro naše zdraví. Melatonin podporuje imunitu, působí jako
silný antioxidant, snižuje zánětlivost v těle, podporuje naše „buněčné elektrárny”
(mitochondrie), účastní se opravy poškozených buněk (autofagie) [75]–[79]. Dokonce
se jeví jako potenciální prevence a zmírnění průběhu rakoviny [80]–[82]. Shrnutí
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vědeckého zkoumání z roku 2018 jmenuje další oblasti působení tohoto hormonu.
Melatonin může také zabraňovat vzniku neurodegenerativních onemocnění
(Alzheimerova a Parkinsonova choroba). Hraje roli ve vzniku diabetu,
kardiovaskulárních onemocnění či onemocnění jater a mnoho dalšího [83]. Život v
moderní společnosti ale bohužel do tvorby melatoninu zasahuje tím, že upravuje
přirozený cyklus střídání dne a noci. Den prodlužujeme umělým osvětlením až
do poslední chvíle před usnutím a zkracujeme tělu vnímání noci [56].
Melatonin se tedy přirozeně začíná vyplavovat po západu slunce, pouze pokud
k tomu vytvoříme podmínky naším chováním. Přirozené světlo je důležité v
průběhu dne. Pobyt na denním světle nám pomáhá udržovat optimální tělesné
procesy (pozornost, paměť, schopnost učení, celkový kognitivní výkon, nálada atd.).
Naopak večer, a především před spánkem, intenzivní umělé světlo významně
zabraňuje vyplavování melatoninu a posouvá celý cirkadiánní rytmus. K ovlivnění
produkce melatoninu stačí i několik desítek luxů (lux – jednotka intenzity
osvětlení) z běžně používané LED žárovky [84], jenže intenzita osvětlení
obývacího pokoje ve večerních hodinách se pohybuje kolem 200 luxů [56], [85].
Nejvyšší vliv na snížení a posunutí vyplavení melatoninu má především intenzivnější
světlo s významným podílem modré barvy (mobilní telefon, televize, notebook,
neoptimalizované osvětlení domácnosti). Klasické žárovky s wolframovým vláknem
neobsahují v barevném spektru tak výrazné zastoupení modré v porovnání s běžně
používanou LED žárovkou, avšak i to stačí k narušování melatoninu. Pokud u
halogenové (wolframové) žárovky použijeme stmívač, tak se ztlumením výkonu na
minimum můžeme dostat s modrou a zelenou k nulovým hodnotám (viz obrázek 8).
Existují také LED žárovky s minimem nevhodné části spektra pro večerní použití
(amber/PC amber) a speciální LED žárovky s úplnou absencí modré i zelené. Takové
světlo pak nenarušuje vyplavování melatoninu ve večerních hodinách. Koukat
večer před spaním do mobilního telefonu bez blokace modré složky (i zelené), a
navíc v podmínkách běžného obývacího pokoje, dle studií rozhodně nepomůže
vaší cestě k celoživotnímu zdraví [33], [55], [85]–[88].

Obrázek 8: Barevné spektrum halogenové žárovky bez stmívače (vlevo) a se stmívačem [41]
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Velmi zajímavá je studie zkoumající rozdíl mezi večerním čtením na iPadu (s plným
jasem) a běžné tištěné knihy. Ukázalo se hned několik negativních dopadů. U čtení
na iPadu se čas usínání prodloužil v průměru o 10 minut a vyplavování melatoninu
bylo potlačeno až o 75 %. Došlo také k posunu cirkadiánního rytmu, což se projevilo
hned druhý den, kdy vyplavování melatoninu začalo o více než 90 minut později. Ti,
kteří používali ke čtení iPad, měli druhý den po probuzení větší pocit únavy a trvalo
jim mnohem déle, než byli čilí. Ovlivněna byla také architektura spánku (méně REM
spánku). Tato zjištění dokládají, že nevhodné používání elektroniky před spánkem
vyvolává negativní odezvu v našem těle [90]. Můj osobní názor je, že žádný tablet
nemůže nahradit tištěnou knihu. Čtení knih navíc dobře poslouží k navození relaxace
v období před spánkem. Je však důležité pro čtení vytvořit zmiňované optimální
světelné podmínky (nejlépe tlumené světlo neobsahující modrou a zelenou a
umístěné tak, aby nesvítilo přímo do očí, ale odráželo se od stránek knihy).

Obrázek 9: Ilustrace používání mobilního telefonu před spánkem [91]

Studie z roku 2019 poukazuje na to, že dokonce stačí i velmi slabé světlo o intenzitě
30 luxů (to je mnohem méně než běžně nastavený mobilní telefon), aby došlo ke
snížení vyplavování melatoninu v průměru o více než 50 %. Záměrně píšu v
průměru, protože se zjistilo, že každý na světlo reaguje jinak. Některým jedincům
stačí i několik luxů k vyvolání takové reakce, někteří jsou naopak více odolní [84]. To
koresponduje se zjištěním jedné starší studie, ve které se v podmínkách běžného
obývacího pokoje (nad 200 luxů) ve večerních hodinách pozorovalo 118 dospělých
osob. Došlo ke snížení produkce melatoninu o 29–93 %. I zde se ukázalo rozdílné
působení světla mezi jednotlivými lidmi [56].
Ještě si povíme jednu důležitou věc, a to z čeho se melatonin v těle vytváří.
Jednoduše řečeno vzniká z dalšího důležitého cirkadiánního hormonu
serotoninu (hormon „štěstí” jistě všichni znáte). Pokud máme serotoninu málo,
může to ovlivnit nejen to, jak se cítíme (špatná nálada), ale právě i zapříčinit
nedostatek večerního melatoninu, a tudíž narušení spánku. Tvorba serotoninu je také
spjata s cirkadiánním rytmem a světlem. Jeho hladina se zvyšuje po ránu právě po
vystavení se dennímu světlu. Z toho důvodu se s nedostatkem můžeme setkat hlavně
v zimě, kdy řada lidí může pocítit změnu nálady. Pro jeho tvorbu je důležitá vyvážená,
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pestrá strava, jelikož se serotonin vytváří z aminokyseliny tryptofan, kterou si tělo
neumí vytvořit samo a musíme ji tak přijímat ze stravy (tryptofan obsahují například
vejce, ryby, mléko, sýry, sezamová semínka, ovesné vločky, hovězí a kuřecí maso,
kvalitní čokoláda atd.). Zvýšení hladiny serotoninu je spojováno také s fyzickou
aktivitou. Tudíž dobře jezte, buďte během dne na přirozeném světle, hýbejte se a
budete se v životě cítit lépe. Je to tak jednoduché, a přesto to většina populace nedělá
[71], [92]–[97].
Už tedy přesně víte, proč se každý večer před spaním vyhýbám intenzivnímu
světlu a blokuji jeho modrou a zelenou část barevného spektra. Používám k
tomu speciální brýle, speciální osvětlení a na všech zařízeních mám
nainstalovaný software k omezení modré a zelené složky (f.lux, twilight). Jak
vidíte, tak moje večerní rutina je racionálně zdůvodněná pomocí nejnovějších
studií z oblasti vědy [34], [43], [56], [85], [87]. Například vědci ve studii z roku 2018
zaznamenali významné zlepšení kvality spánku u osob trpící nespavostí už po 1
týdnu, pokud tyto osoby omezili 2 hodiny před spánkem modrou (i zelenou) barvu.
V tomto experimentu bylo použito právě brýlí blokující nevhodnou část spektra [98].
Pokuste se předat tyto informace i vašim rodičům a známým. Dospělá populace má
s kvalitou spánku často problém a můžete jim tak velmi pomoci [99]. Jdeme se podívat
na další faktory, které zasahují do našeho spánku.

3. Komfort v ložnici
Vytvoření ideálních podmínek v ložnici, je zásadní a neopomenutelný faktor ovlivňující
kvalitu spánku. Optimální prostředí má pozitivní vliv po psychické i fyzické stránce.
Popíšeme si tedy několik konkrétních oblastí, na které se v místnosti zaměřit.
Úplná tma – V kontextu již zmiňovaného ovlivnění cirkadiánního rytmu světlem, je
vám asi jasné, že během spánku musí být absolutní tma. Naše víčka dostatečně
nezabrání tomu, aby oči nevnímaly světlo z okolního prostředí, a i slabý zdroj světla
dokáže narušit cirkadiánní rytmus člověka. Proto je vhodné nemít v pokoji ani blikající
LED diodu na budíku [89]. Dobrou pomůckou jsou například závěsy, které v noci
nepropustí světelný smog z ulice. Kdo by měl zájem o další informace o tom, jak
světelný smog moderního světa působí na člověka i na přírodu, tak doporučuji web
http://svetelneznecisteni.cz/.
Ticho – Naše sluchové ústrojí přijímá zvuky neustále, aniž bychom si to uvědomovali.
Hluk při spánku může prokazatelně negativně ovlivňovat řadu fyziologických procesů
(krevní tlak, zvýšení stresových hormonů, zkrácení času spánku, narušení spánkové
architektury atd.) [100], [101]. Veškeré zdroje hluku bychom měli z ložnice odstranit, a
pokud to nelze (hluk z projíždějících aut), je dobré zvážit použití špuntů do uší (zde
bych doporučil poradit se s ušním lékařem, abyste zvolili vhodný typ).
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Chladnější ložnice – Optimální teplota prostředí pro spánek je často podceňovaný
faktor, který však významně ovlivňuje zahájení spánku i jeho kvalitu. Lidé moderní
společnosti, ve stálé honbě za komfortem, mají tendenci spát spíše při vyšší teplotě,
než by tělo potřebovalo. Tělesná teplota totiž není stálá, ale mění se v průběhu dne.
Jedná se o jeden z mnohých projevů cirkadiánního rytmu a stejně jako v ostatních
případech je vhodné tento proces respektovat. Jak vidíte na obrázku níže, teplota těla
s příchodem spánku klesá a pokud je v místnosti příliš teplo, může se zhoršit kvalita
spánku a ovlivnit i celou řadu dalších procesů. Se sníženou teplotou těla nejen
snadněji dosáhneme spánku a pocitu pohody, ale snižuje se také například tělesná
zánětlivost a zrychlují se regenerační procesy (zásadní informace pro sportovce, kteří
potřebují rychlé zotavení). Optimální je dosáhnout teploty v ložnici v rozmezí 15–19 °C
(záleží na konkrétním jedinci). Obecně různé formy vystavování se chladu přináší
nesčetně mnoho benefitů pro zdraví, ale o tom možná až v dalším protokolu [3], [60].

Obrázek 10 Teplota lidského těla v průběhu dne [3]

Elektronika – Televize rozhodně nemá v ložnici co dělat, ale také další elektronická
zařízení mohou vyvolávat rušivý efekt. Zajímavé je, že náš mozek si vytváří asociace
mezi místem a prováděnou aktivitou. Proto je také důležité spojovat si postel
především se spánkem. Práce na notebooku před spaním v posteli posiluje asociace,
které mohou opět negativně ovlivnit náš spánek [60].

4. Další častí narušitelé spánku
Budík – Jedná se v podstatě o probuzení šokem, kdy tělo není přirozeně připraveno
k probuzení, ani hormonálně, ani tělesnou teplotou. Přední expert na spánek Matthew
Walker zmiňuje, že se žádný jiný živočich nedopouští něčeho tak nepřirozeného, jako
je předčasné a umělé ukončení spánku. Uvádí také studii, která potvrzuje náhlý růst
krevního tlaku a nárazové zrychlení tepové frekvence následkem prudké aktivace
sympatiku (stav těla „útok, nebo útěk”) po probuzení budíkem. Vstávat spontánně
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může být pro mnoho lidí nelehké (je potřeba mít synchronizovaný cirkadiánní rytmus),
ale čemu bychom se měli rozhodně vyvarovat, je opětovné posouvání budíku,
protože v tomto případě tělo šok zažívá několikanásobně [3]. Ruku nahoru, kdo
to dělá? Například studie z roku 2014 poukazuje na snížení ranní ospalosti a větší
nabuzení v průběhu dne při samovolném probuzení [102]. Měli bychom to tedy dělat
úplně obráceně. Ideální je nastavit si budík na večerku (místo budíku mít
„večerníček”), abychom dodrželi potřebný počet hodin ke spánku a ráno se vzbudili
spontánně, bez stresu, plní energie do nového dne.
Kofein – Samozřejmě nesmíme zapomenout na nejvíce používaný (zneužívaný)
nástroj k oddálení pocitu únavy. Lidé často používají kofein (například z kávy) k tomu,
aby si pomohli k normálnímu fungování po ránu i během dne. Takové jednání však
jen maskuje například narušený cirkadiánní rytmus nebo nedostatek kvalitního
spánku. Pokud někdo nedokáže optimálně fungovat bez ranní dávky kofeinu, měl by
se vážně zamyslet nad tím, jakou prioritu přikládá svému odpočinku. Velice nevhodná
je konzumace kávy v pozdějších odpoledních hodinách. Záleží na citlivosti každého z
nás, ale kofein se drží v našem těle mnoho hodin (poločas rozpadu je cca 5 hodin) a
taková káva v 6 večer není pro náš spánek dvakrát nejlepší nápad [3], [60], [103].
Problém s relaxací a stresem – Čas před spánkem by měl být spojen s relaxací a
příjemným navozením únavy. Uspěchaný svět a mnoho každodenních starostí nám
ale často večer brání „vypnout”. Stres spolu se zvýšenou hladinou kortizolu (hlavní
stresový hormon) před spánkem opět může narušovat přirozené procesy těla. Je
dobré zkusit pro podporu spánku zařadit některou z dechových technik (například
krabicové dýchání – box breathing) nebo přímo meditaci a navodit našemu tělu pocit
klidu relaxace [104]–[106].
Spánková apnoe a chrápání – Hlasitý zvuk chrápání může významně ovlivňovat
spánek a zdraví (nejen chrápajícího). Jakékoliv překážky ve volném průchodu
dýchacích cest mohou být velký problém pro kvalitu spánku a závažnější formy jsou
dokonce nebezpečné. Při spánkové apnoe dochází k omezení dechu a následkem
toho se narušuje přísun kyslíku, což má negativní dopady především na mozek.
Problémy tohoto typu v ČR pomáhá diagnostikovat pomocí spánkové laboratoře
například Národní ústav duševního zdraví [107], [108].
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Závěrečné shrnutí faktorů ovlivňujících kvalitu spánku
Po těchto informacích by vám do sebe mělo už vše zapadat. Považuji za velmi
důležité brát v potaz výše uvedené faktory, protože tak můžeme přímo
ovlivňovat způsob, jakým spíme. Kvalita spánku spolu s respektováním
cirkadiánního rytmu je naprosto zásadní, jedná se totiž o základní činitele
ovlivňující zdraví. Mají dopad na to, jak se cítíme, jakou máme energii k tomu si
užívat dne, jak vnímáme svět kolem nás a nepřímo tak ovlivňují čeho v životě
můžeme dosáhnout. Naprostou většinu zmíněných faktorů lze v našem životě
lehce ovlivnit a vytvořit tak optimální podmínky pro náš spánek. Zdá se, že je
toho mnoho, ale pokud budete jednotlivé změny zařazovat postupně, tak si
zvyknete a budete vše po chvíli považovat za naprosto přirozené a automatické.
Je velice složité objektivně posoudit kvalitu spánku a označit konkrétní příčiny, které ji
zhoršují. Pro tuto potřebu existují lékaři a spánkoví odborníci. Podle Walkera si ale
můžete položit několik základních otázek, které vás mohou nasměrovat. Když se ráno
vzbudíte, máte chuť v jedenáct hodin dopoledne opět usnout? Můžete dopoledne
optimálně fungovat bez kofeinu? Pravidelně zaspáváte, pokud si nenastavíte budík?
Cítíte obecně přes den pocit nečerstvosti [3]? Zkuste si na tyto otázky odpovědět a
zvažte, jestli by spánek právě pro vás neměl mít vyšší prioritu. Pokud se v životě cítíte
dobře a využíváte svůj potenciál, je to jedině dobře, i tak ale pamatujte, že prevence
je vždy lepší než léčba. Kvalitní spánek by si měl dopřávat každý z nás.
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Benefity spánku, které jistě oceníte
Dříve než si podrobněji popíšeme několik z nekončící řady vybraných benefitů, které
nám přináší dobře prospaná noc, budu zde citovat již zmiňovaného autora jedné mé
oblíbené knihy. Je jím přední světový neurovědec Matthew Walker z prestižní
Kalifornské univerzity v Berkeley, který se spánkem zabývá celý život.
„Vědci objevili nový revoluční způsob léčby zajišťující dlouhověkost. Posiluje paměť a
povzbuzuje kreativitu. Budete díky ní vypadat atraktivněji. Pomůže vám udržet si
štíhlou linii a nebudete mít nezvladatelné chutě na jídlo. Bude vás chránit před
rakovinou a demencí. Zahání nachlazení a chřipku. Snižuje riziko srdečního infarktu a
mrtvice, o diabetu nemluvě. Díky této léčbě se budete cítit spokojenější, méně sklíčení
a úzkostliví. Máte o ni zájem?” [3].
Jistě už správně tušíte, že autor nepropaguje žádným zázračný prášek. Jedná se jen
o vtipně pojatou reklamu na dobře prospanou noc. Sranda ale končí spolu s tím,
jakmile zmíníme přes 17 000 vědeckých zpráv a studií dokládající uvedené účinky
spánku na náš organismus. Tuto „léčbu” si navíc můžeme dopřát samozřejmě zdarma.
Ze současného výzkumu vyplývá jasné sdělení, spánek je nejsilnější pomocník pro
každodenní upevnění a podporu zdraví těla i mozku. Naopak nedostatek kvalitního
spánku je spojován s akutními i chronickými zdravotními problémy všeho druhu [1],
[2], [109].

Posílení paměti
Vzhledem k tomu, že tento protokol píšu hlavně pro studenty, bude vhodné zdůraznit
spojení mezi spánkem a pamětí. Mozkové funkce v ohromné míře na spánku závisí a
jedna z nejpůsobivějších závislostí je právě vztah spánku a naší paměti.
Kvalitní spánek, který následuje po učení, upevní nově získané vědomosti a
chrání je před zapomenutím. Tento proces se nazývá konsolidace paměti. Mnoho
vědeckých experimentů potvrdilo tuto stovky let známou skutečnost. Během výzkumů
se ukázalo, že uchování informací v paměti se díky spánku zvyšuje o 20–40 % oproti
stejné době strávené v bdělosti. Dobře se vyspat před zkouškou a pak ji úspěšně složit
právě kvůli takovému nezanedbatelnému rozdílu, to nezní špatně, že? Navíc se
potvrdilo, že spánek umí dokonce zrekonstruovat informace zapomenuté krátce po
naučení. Dle experimentů je pro ochranu informací v dlouhodobé paměti důležitá
hlavně první polovina spánku, kde je větší podíl hlubokého spánku. Pokud máte tedy
nekvalitní spánek s nízkým podílem hlubokého spánku, mohou tím přímo utrpět vaše
studijní výsledky, a to i přesto, že jste se učení věnovali. Strategie řady vysokoškoláků,
kteří vstávají každý den jinak, s rozházeným cirkadiánním rytmem a poté se učí do 3
hodin do rána, není z tohoto pohledu rozhodně optimální [3].
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Důležitý je také kvalitní spánek před učením. Ten totiž zlepšuje naši schopnost
přijímat nové informace. Pokud se učíme novou látku z učebnice, informace nejprve
zachycuje oblast mozku zvaná hipokampus. Tato část ale funguje jen jako dočasné
úložiště a má omezenou kapacitu (dá se velmi hrubě přirovnat k USB disku). Po
překročení kapacity se velmi omezí schopnost učení (jeden z důvodů, proč vám to po
hodinách učení už prostě neleze do hlavy). Vědci pomocí experimentů zkoumali,
jakým způsobem se mozek s tímto problémem vypořádává a přišli na to, že velkou roli
hraje právě spánek. Během spánku se vzpomínky přesouvají z dočasného uložiště
(hipokampu) do dlouhodobého uložiště (mozková kůra - „velký pevný disk”). Tím se
hipokampus vyčistí pro přísun nových informací. Účastníci v experimentech, kteří si
dali mezi učením šlofíka, dosahovali lepších výsledků v testech paměti. To samé se
potvrdilo u dobře prospané noci. Stejný princip byl pozorován při výzkumu mozku
pomocí magnetické rezonance. V experimentu se při vybavování čerstvě naučených
věcí, aktivoval hlavně hipokampus. Jakmile se ale účastníci vyspali, ty samé
vzpomínky se vyvolávaly hlavně z mozkové kůry, kde už byly pevně uloženy. Spánek
má vliv také na ostatní kognitivní funkce našeho mozku jako je koncentrace,
pozornost, logické uvažování, schopnost vyjadřování, porozumění atd. Chcete mít
lepší známky ve škole při stejné studijní snaze? Kvalitní spánek je povolený
doping [3].

Zvýšení výkonu a snížení rizika zranění ve sportu
Děti se u nás na gymnáziu často věnují rekreační či závodní formě sportování. Proto
by je měli následující řádky zajímat dvojnásobně. Význam dostatečně kvalitního
spánku můžeme pozorovat u mnohých špičkových sportovců. Ti nezřídka potřebují
více hodin pro regeneraci než běžná populace, aby byli schopni absolvovat obrovskou
tréninkovou a zápasovou zátěž.
Studie dokazují, že správná spánková hygiena má za následek nejen
prokazatelné zvýšení výkonnosti (rychlost sprintu, rychlost reakce, přesnost
střelby, přesnost podání, větší síla, efektivnější rozhodování se atd,), ale také
vede k významnému snížení rizika zranění [110]–[113]. Roger Federer údajně spí
10 hodin v noci a další 2 hodiny si dopřává v průběhu dne mezi tréninky. Podobnou
strategii používá také Usain Bolt, který dokonce zařadil šlofík (power nap) přímo před
překonáváním světových rekordů ve sprintu na 100 m. Basketbalista LeBron James
spí také až 12 hodin denně [114]. Vrcholoví sportovci kladou větší nároky na
regeneraci, nicméně tak dlouhá doba spánku u běžné dospělé populace
doporučována není [16]. Tenista Novak Djokovič ve své knize „Serve To Win”
popisuje, jak přistupuje ke spánku on. “I treat sleep with as much respect as I treat
food, or my training schedule, or my rivals. It’s that important.” - Novak
Djokovic. Stejně jako u běžné populace, tak i mezi sportovci je potřebná délka spánku
velmi individuální. Podle průzkumů si sportovci často nedopřávají dostatek kvalitního
spánku [43]. Mezi těmi nejlepšími však panuje vysoký konsenzus ohledně jeho
důležitosti.
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Studie zaměřená na 11 vysokoškolských basketbalistů našla spojitost mezi
prodlouženou délkou spánku, rychlostí a úspěšností střelby na koš. Po 5 - 7 týdnech,
kdy hráči spali v průměru 8,5 hodiny (což bylo více, než měli ve zvyku) se významně
zrychlili ve sprintu a střelbu trojek zlepšili o 9 % [110]. To je jistě i jeden z důvodů, proč
mnoho týmů z NBA má kouče přímo jen na spánek. Jiná studie provedená u
vysokoškolských tenistů poukazuje na zlepšení přesnosti podání při prodloužení doby
spánku z průměrných 7,14 na 8,85 hodin. Přesnost servisu se zlepšila ze 35,7 % na
41,8 % [115]. Podobné studie jsou sice většinou dělané na malých počtech účastníků,
ale je třeba brát je v potaz, protože odráží vědecky podložené benefity kvalitního
spánku. Pokud chcete být úspěšnější ve sportu, musíte mít spánek jako prioritu.

Spánek a imunitní systém
Období, ve kterém tento protokol píšu, je neodmyslitelně spjato s koronavirovou
nákazou. Spánek je zásadní i v tomto kontextu, protože umožňuje imunitnímu
systému optimálně fungovat. Spánková specialistka Dr. Meeta Singh, která se stará
o mnoho týmů z NHL, NBA, NFL a MLB říká, že bychom měli vnímat spánek jako
zásadní součást naší obrany, protože pomáhá imunitnímu systému zamezit nákaze
infekcí, nebo s ní v případě nakažení lépe bojovat [116]. Ačkoliv vztah spánku a
imunity není vědci ještě plně pochopen, spánek je považován za kritickou součást
našeho imunitního systému a nedostatek kvalitního spánku je silně spojován se
zvýšenou náchylností k onemocnění a celkově s akutní i chronickou zánětlivostí
organismu [36], [117]–[119]. Sami jistě používáte postel, jako pomocníka proti různým
typům onemocnění, aniž by vám to někdo musel radit. Lidé to tak dělají od nepaměti.
Stejně tak bychom měli spánek využívat jako prevenci.
Velmi zajímavý experiment na toto téma byl proveden s běžným virem nachlazení u
164 zdravých žen a mužů. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin a po dobu jednoho
týdne jim byl rozdílně omezen spánek. První skupina mohla spát jen méně než 5
hodin, druhá skupina 5 až 6 hodin, třetí skupina 6 až 7 hodin a poslední skupina si
dopřála více než 7 hodin. Po týdnu takového omezení byli účastníci vystaveni
běžnému viru nachlazení (rhinovir) a pozorovalo se, jestli se nakazí a jak u nich
probíhá infekce. Výsledky ukázaly jasný vztah spánku a nákazy. Čím déle účastníci
spali, tím menší byla míra infikování. Ti, co spali nejméně, se nakazili ve větší míře (o
desítky procent) v porovnání se skupinou spící nad 7 hodin [119]. Mnoho dalších studií
poukazuje na změny v imunitním systému po vystavení jedinců spánkové deprivaci, a
dokonce na omezení tvorby protilátek při očkování [36]. Nechcete často chybět ve
škole? Tak dobře spěte.

Spánek zlepšuje náladu
Všichni asi známe takový ten den „pod psa”. Bez zjevné příčiny se ráno probudíme se
špatnou náladou a do ničeho se nám nechce. Spojovali jste si někdy takový stav s
nedostatkem spánku? Předpokládám, že ano. A nemuseli jste být daleko od pravdy.
Spánek je totiž považován za prediktora naší nálady druhý den. Dobře prospaná
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noc zásadně ovlivňuje to, jak se člověk bude cítit a užívat si dne (do tohoto procesu
samozřejmě vstupuje celá řada dalších faktorů). Tento vztah funguje i obráceně, kdy
naše nálada ovlivňuje kvalitu spánku [120]. Chcete podpořit svou dobrou náladu?
Musíte dobře spát.

Jaká rizika přináší nedostatek spánku
O benefitech kvalitního spánku by se dala napsat celá kniha, a ne jinak tomu je v
případě rizik, která s sebou nedostatek spánku přináší. Tyto dva protipóly jsou
samozřejmě pevně svázány k sobě. Mezi nejčastěji zmiňovaná rizika patří obezita,
diabetes, kardiovaskulární onemocnění, snížená imunita, rakovina, horší kognitivní
výkon, snížení sportovního výkonu, chronický stres, zhoršení nálady a deprese,
zvýšené riziko úrazu atd. [61], [63], [104], [105], [113], [121]–[124]. My si spolu
podrobněji rozebereme pouze několik významných rizik, které si mnoho lidí možná ani
dostatečně neuvědomuje nebo je se spánkem nespojuje.

Nadváha a obezita
Napadlo by vás, že málo spánku vás může udělat obézní? Tohle není sci-fi, ale
vědecky potvrzená realita. Nejprve zmíním pár nemilosrdných statistik, abyste si
představili, do jaké míry je nadváha a obezita v naší společnosti podceňované
nebezpečí. Prostě to my Češi máme na salámu. Onemocnění spojené s nadváhou
a obezitou jsou druhou nejčastější příčinou předčasného úmrtí v ČR, hned v
závěsu za onemocněními spojenými s kouřením [125]. Ukazuje se, že následky
nadváhy a obezity způsobují 1 ze 7 předčasných úmrtí v Evropě. Kouření
způsobuje 1 ze 4 předčasných úmrtí (především z tohoto důvodu oceňuji
zavedení zákazu kouření v restauracích a hospodách) [126], [127]. Co se týče
nadváhy, statistiky hovoří o Češích velmi negativně. Podle posledních
dostupných údajů jsme jeden z nejtlustších národů Evropy. Nadváhu má 55 %
Čechů a obezitou trpí téměř 20 % [128].
Nadváha je samozřejmě spjata se špatným životním stylem, kam spadá strava,
pohybová aktivita, stav psychiky ale právě také spánek. A jak tedy spánek může
způsobit problémy s hmotností? Z předchozího protokolu si pamatujete, že naše váha
roste, pokud z jídla přijmeme více energie, než naše tělo ve stejném časovém
horizontu vydá. Jednoduché základní pravidlo odvozené ze zákona zachování
energie. Spánková deprivace má za následek navození většího pocitu hladu,
neschopnost vnímat sytost a vyhledávání nezdravých forem potravin. Již po
jedné špatně prospané noci se nám může narušit rovnováha hormonů sytosti
(leptin) a hladu (ghrelin). To může významně ovlivnit naše stravovací návyky hned
následující den. Bez dostatečné disciplíny máme pak tendenci jíst častěji, větší
množství, nezdravě a nekontrolovaně. Náš energetický příjem roste a my jsme na
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nejlepší cestě k obezitě [35]. Při dlouhodobě špatném spánku nastává mnoho dalších
komplikací. Může docházet také k narušování metabolismu glukózy, což může později
vést ke vzniku diabetu. Samozřejmě jedna noc špatného spánku z vás obézního
neudělá, ale dlouhodobé nedodržování doporučované doby spánku je závažný
rizikový faktor pro vznik zmíněných onemocnění [35], [121], [129].
Vztah obezity a nedodržování doporučené délky spánku potvrdily i dvě studie, které
byly realizovány přímo na obyvatelích České republiky [6], [13]. Závěry výzkumu
označují spánek pod 7 hodin (u dospělého) za zvýšené riziko pro vznik obezity a
doporučují zařazení spánkové hygieny k dodržování zdraví prospěšných 7 až 9 hodin
každý den [6]. Metaanalýza z roku 2015 (souhrn 11 studií o 24,821 účastnících)
došla ke zjištění, že pokud děti a dospívající spí málo, tak se zdvojnásobuje
šance budoucí nadváhy nebo obezity [130].
Ohromně zajímavá studie na toto téma vyšla v roce 2010. Vědci omezili příjem jídla
dvěma skupinám obézních účastníků a pozorovali, jakým způsobem zhubnou. Jedna
skupina mohla spát 8,5 hodiny a druhá jen 5,5 hodin. Obě skupiny snížily svou
hmotnost prakticky o stejnou hodnotu, ale skupina s omezeným spánkem
zredukovala o 55 % méně tuku a ztratila o 60 % více svalů v porovnání se skupinou
s vhodnou délkou spánku. Je tedy vidět, jak zásadní je spánek i v případě, že se
snažíte o redukci hmotnosti. Při hubnutí chceme ve většině případů svalovou hmotu
ochránit [131].

Vyšší riziko autonehody
Dvě rozsáhlé studie z roku 2018 se zaměřily na nedostatek spánku v souvislosti s
dopravními nehodami. Jednoznačně se potvrdilo, že čím méně je řidič vyspalý,
tím větší riziko znamená pro sebe i pro své okolí. Pokud řidič spal za posledních
24 hodin pouze 6 hodin, vystavuje se riziku nehody o 30 % většímu než řidič, který
spal 7 až 9 hodin. Toto riziko dále dramaticky roste spolu s větším omezením spánku.
Při 5 hodinách se zvyšuje riziko téměř dvojnásobně, a pokud někdo ošidí spánek pod
4 hodiny, může počítat s 15ti násobným rizikem dopravní nehody [132], [133]. Ještě
více odstrašující statistiky uvádí ve své knize Walker. Pokud ve Spojených státech
kvůli řízení v ospalosti přijde o život řidič kamionu, průměrně s sebou vezme 4,5
dalších životů. Tito řidiči jsou navíc ještě náchylnější k problémům se spánkem,
protože přibližně 80 % z nich má nadváhu a 50 % trpí klinickou obezitou. Vlivem toho
je riziko nehody u řidičů kamionů zvýšeno o 200–500 %. Ve Spojených státech únava
zapříčiní více dopravních nehod než alkohol a drogy dohromady [3]. Pokud se někdy
budete na cestě z práce nebo na dovolenou cítit i jen trochu unaveni, zastavte a
odpočiňte si (klidně si dejte „šlofíka”). Před delší cestou si vždy dopřejte kvalitní
spánek a naplánujte si pravidelné přestávky.
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Riziko vzniku rakoviny
Dříve v textu jsem zmiňoval, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila v
roce 2010 dlouhodobou práci na noční směny a soustavné vystavování se jet-legu za
pravděpodobný karcinogen pro člověka [66]. Profese, kde je spánek a cirkadiánní
rytmus dlouhodobě narušován, jsou spojovány s větším rizikem vzniku rakoviny,
kardiovaskulárních onemocnění i diabetu 2. typu [57], [61], [63]–[65]. Dánsko dokonce
jako první země v Evropě začalo vyplácet kompenzaci ženám, které dlouhodobě
pracovaly (více než 20 let) na noční směny a rozvinula se u nich rakovina prsu [134].
Neznamená to, že tyto profese nemají být vykonávány. Policisté, hasiči, lékaři,
sestřičky, letušky, skladníci, recepční a mnoho jiných povolání se neobejde bez
nočních směn a my se neobejdeme bez nich [8]. Je ale důležité, aby si právě tito lidé
byli vědomi možných následků narušování spánku a snažili se problémům předcházet
vhodnou spánkovou hygienou. Metody pro to samozřejmě existují.

Snížení produktivity a zvýšení počtu úrazů v zaměstnání
Po zmíněných předchozích rizicích se možná zdá jako banální upozorňovat na riziko
menšího pracovního výkonu unaveného zaměstnance, ale i tato oblast má svůj velký
význam. Ekonomické analýzy sledují dopady spánku také na ekonomiku. Předpokládá
se, že krátký spánek u americké pracující populace způsobuje ztrátu 411 miliard
dolarů ročně, což odpovídá 2,28 % hrubého domácího produktu. Pokud by všichni,
kteří spí méně než 6 hodin, spali alespoň 6 až 7 hodin každý den, odhadovaný přínos
do americké ekonomiky by byl 226 miliard dolarů. To je hodně drahá hodinka bdění
[135]. Navíc u unavených zaměstnanců, kteří nemají dobrý spánek, roste úrazovost o
62 %. To uvádí velká metaanalýza z roku 2014 [122].
Nevyspalému zaměstnanci nechybí jen produktivita, ale také kreativita, je méně
spokojený a má větší tendence k neetickému chování. U vedoucích zaměstnanců a
manažerů bylo zjištěno například nižší charisma a snížená schopnost inspirovat a
motivovat podřízené. Unavený manažer v kombinaci s unavenými zaměstnanci tedy
nevěstí nic dobrého pro budoucnost celé firmy. Negativní dopady nedostatku spánku
si uvědomují i firmy jako Nike, Google, Procter & Gamble nebo Národní úřad pro
letectví a kosmonautiku (NASA). Na svých centrálách v Americe zaměstnancům
umožňují nastavení pracovní doby, zdřímnutí během dne ve speciálně připravených
místnostech, kurzy spánkové hygieny zdarma a také vybavení kanceláří vysoce
kvalitním osvětlením, které přispívá k lepší synchronizaci cirkadiánního rytmu a
podporuje kognitivní schopnosti. Některé firmy dokonce zašly tak daleko, že vyplácejí
svým zaměstnancům finanční bonusy za dodržování doporučené doby spánku [3],
[136]. Je důležité si uvědomit, že naše produktivita je zásadně ovlivněna kvalitou
spánku. Lidé ovšem často upřednostňují práci na úkor spánku. To může přinést
přesně opačný efekt, než který se obecně očekává, a ve výsledku se produktivita sníží.
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Menší růst svalů a síly
Řadu studentů, kteří se snaží o tělesný rozvoj, bude jistě zajímat možný negativní
dopad spánku na růst svalů a síly. Už víte, jak spánek může ovlivňovat hladiny
hormonů hladu (ghrelin), sytosti (leptin) nebo spánku (melatonin) a škodit tak našemu
zdraví. Nejinak tomu je v případě vlivu spánku na rovnováhu mezi hormony budující
svaly (např. testosteron a růstový hormon) a hormony, které se účastní svalového
rozkladu (např. kortizol) [106], [137]–[139].
Ve studii z roku 2015 se projevilo snížení testosteronu o 10 až 15 % po týdnu spánku
omezeného na 5 hodin za noc [140]. Dlouhodobý nedostatek kvalitního spánku je také
spojován se zvýšeným stresem, a naopak s vyšším vyplavováním katabolického
stresového hormonu kortizolu. Kortizol samozřejmě nemůžeme brát jako „zlý” hormon,
to není žádný hormon v těle. Je důležitý pro široké spektrum pochodů v organismu,
včetně reakce člověka na stresovou situaci (útok/útěk). Jako stresovou situaci tělo
vnímá právě také intenzivní cvičení (například dřepy s velkou vahou), proto je zvýšená
hladina kortizolu při intenzivním cvičení očekávaný a přirozený jev, který nám pomáhá
tuto akutní formu stresu zvládnout. Pokud tělo vystavujeme adekvátně a pravidelně
„zdravé” formě stresu (eustres), jako je vhodné tělesné cvičení, tak se tělo
adaptuje a v dané oblasti se zlepší (což je princip správně nastaveného silového
tréninku a zlepšování kondice). Problém ale nastává právě při chronicky
zvýšené hladině kortizolu [106], [137], [138].
Chronický stres (distres) ovlivňuje dlouhodobě zvýšenou hladinou kortizolu, který má
negativní dopad na růst svalů a síly, protože nejsou mimo jiné vytvořeny ideální
podmínky pro anabolické procesy (růst svalů). Dlouhodobý stres s sebou samozřejmě
přináší mnoho dalších negativních dopadů na celé naše tělo i psychiku (od zhoršené
imunity, změny nálad, až po diabetes). Jedná se o častý problém v naší moderní
společnosti. V souhrnu je důležité si uvědomit, že svaly nerostou v posilovně (cvičení
dává pouze podnět k růstu). Ke svalové hypertrofii (zvětšení objemu svalu) dochází
až v průběhu odpočinku (zvýšená proteosyntéza), ve kterém hraje spánek a vhodná
strava naprosto klíčovou roli [104]–[106], [137]–[139], [141], [142]. Například tento rok
vyšla nová studie, která dokládá snížení proteosyntézy (proces budování svalové
hmoty) u účastníků experimentu, kterým byla omezena délka spánku [143]. Úbytek
svalové hmoty v souvislosti s nedostatečným spánkem dokládá také studie z roku
2010 zaměřená na redukční dietu (zmíněna u nadváhy a obezity výše) [131]. V této
oblasti je potřeba dalšího výzkumu, ale dopad nekvalitního spánku na růst svalové
hmoty je zřejmý. Není tak trochu škoda na sobě pracovat a pak se o zaslouženou
odměnu a výsledky připravit špatným spánkem?
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Závěr
Ještě předtím, než přejdeme k závěrečnému doporučení směřujícímu k optimalizaci
vašeho spánku a cirkadiánního rytmu, rád bych se myšlenkou vrátil na úplný začátek.
Pokud si vzpomínáte, tak jsem v úvodu položil otázku, na niž jsem slíbil odpověď
závěrem tohoto protokolu. Otázka zněla: Proč tak často spánek šidíme nebo
obcházíme a neobáváme se žádných významných negativních důsledků?
Odpovědí na tuto otázku je mnoho a každý, kdo spánek nemá jako prioritu, může mít
různé důvody, které ho k tomu vedou. Nicméně já se domnívám, že ve společnosti
obecně chybí dostatečná informovanost o tom, jaká konkrétní rizika s sebou takové
chování přináší a jak moc prospěšný pro nás spánek může být. Proto doufám, že jsem
vám poskytl dostatek informací k tomu, abyste důvodů k pravidelnému šizení spánku
nacházeli co nejméně a pokud zrovna vy spíte dobře, tak abyste mohli tyto informace
předávat dál těm, kteří to tak nemají. Myslím si, že bychom nikdy neměli být lhostejní
ke svému okolí a měli bychom mít radost ze zdraví ostatních. Největší odměnou by
pro mě proto bylo, kdybych tímto protokolem pomohl co nejvíce lidem dosáhnout
svého maximálního potenciálu a třeba i umocnit radost ze života. Nechtěl bych, aby
někdo tento protokol pochopil tak, že nemůžeme jednou za čas ponocovat a užít si
delšího večera nebo noci. Stejně tak, jako se v případě dodržování zdravé stravy
nemusíme bát si dát kachnu se šesti a mít z takového jídla radost, tak ani v případě
dodržování spánkové hygieny není nutné se obávat následků maturitního plesu. Vždy
jde o dlouhodobý přístup k životnímu stylu. Zkuste si udělat z cesty za kvalitním
spánkem novou radost.

Poděkování
Rád bych poděkoval Hynkovi Medřickému a jeho týmu (Patricie Růžičková, Filip
Hausleitner a Jiří Zvolánek) za cenné konzultace zejména v oblasti světla a za
poskytnuté materiály, které obohatily tento protokol.
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Doporučení pro optimalizaci spánku a cirkadiánního rytmu
[3], [34], [40], [42], [60], [86], [113], [144]

Rozumím tomu, že bývá obtížné a nekomfortní měnit své zažité návyky, ale pokud
chceme dlouhodobě podporovat svoje zdraví, musíme pro to něco udělat. Nikoho
samozřejmě nenutím, aby se striktně držel celého seznamu doporučení. Dalo by se
říct, že čím více toho zařadíte, tím lepší můžete očekávat výsledky. Řada studentů již
mnoho z těchto bodů dodržuje, ale jsou i tací, pro které toho může být dost nového.
Je vhodnější začít 2–3 novými návyky a až po osvojení postupně přidávat další.
Nechceme, aby se z cesty za zdravím stala cesta starostí a stresu. Obavy ze špatného
spánku totiž mohou spánku také škodit. Zkuste postupné zařazování jednotlivých
bodů brát jako takový nový životní příběh. Nezapomeňte, že každý jsme individualita
a musíme si vše vždy přizpůsobit sobě.
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Návyky spojené s ránem a průběhem dne
1. Dodržujte pravidelnost. Snažte se vstávat a usínat každý den ve stejný čas
(včetně víkendů). Pravidelnost je velmi důležitá pro správné fungování
cirkadiánního rytmu. Rozdíl 15–30 minut ničemu nevadí, ale vstávat o všední dny
v 6 a o víkendu dospávat deficit do 10, to je velký problém pro naše vnitřní hodiny.
Dospávání navíc není schopno plně nahradit škody, které napáchal nedostatek
spánku v průběhu týdne.
2. Naučte se vstávat bez budíku. K tomu by vám měl významně pomoci předchozí
bod. Naopak si nastavujte zmiňovaného „večerníčka”, který vás upozorní na čas jít
spát a máte tak jistotu, že si dopřejete správnou délku spánku. I když použijete budík,
tak rozhodně ne s odkládáním (takzvaný „snooze”).
3. Nezapomínejte po probuzení doplnit tekutiny nejlépe sklenicí vody, o kterou
tělo přišlo v průběhu spánku.
4. Snažte se být brzy (po rozkoukání) od probuzení na denním světle a čerstvém
vzduchu, i kdyby to mělo být jen u otevřeného okna. Přirozené světlo
vyhledávejte i v průběhu dne, protože z protokolu víte, že optimální světlo je hlavní
signál pro každodenní seřízení cirkadiánního rytmu a má mnoho dalších benefitů.
Vytvořte si vhodné světelné podmínky také v místnosti, kde se učíte a pracujete
(světlo by se mělo co nejvíce podobat tomu ze slunce).
5. Jídlo zařazujte pravidelně v podobné časy. Příjem potravy také ovlivňuje
cirkadiánní rytmus, protože každý orgán má své periferní hodiny. Pravidelná zdravá
strava podporuje soulad centrálních hodin s těmi periferními (například v žaludku, ve
střevech atd.).
6. Zařazujte během dne pohybovou aktivitu. Po ránu se můžete rozhýbat nějakým
nenáročný cvičením s vlastním tělem nebo lehkým výklusem. V průběhu dne pak
můžete zařadit intenzivnější formy cvičení. To vše přispívá ke kvalitnějšímu spánku.
7. Pokud cítíte potřebu, tak si bez obav v průběhu dne dejte krátkého „šlofíka”.
Může vás povzbudit a také snížit dopady předchozí špatně prospané noci. Ne
nadarmo ho používají piloti i kosmonauti z důvodu bezpečnosti. Pozor ale na
zdřímnutí v pozdních odpoledních hodinách a také na větší délku (může narušit
usínání).
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Návyky spojené s večerem a nocí
1. Blokujte nejméně 90 minut před spánkem intenzivní světlo a zejména jeho modrou a
zelenou část viditelného spektra. Čím více se ke spánku blížíte, tím více byste umělé
světlo měli omezovat (přiblížit se tak přírodě). V podvečer začněte postupně snižovat
intenzitu osvětlení. Nejméně 90 minut před spánkem už byste se pak neměli vystavovat
intenzivnímu světlu a nejlépe žádnému modrému a zelenému světlu. Nejlevnější varianta je
zhasnout. Samozřejmě ale asi nechcete být doma večer po tmě, a proto můžete využít
různých pomocníků. Levnou praktickou variantou jsou brýle blokující modrou (i zelenou
barvu) a klasické halogenové žárovky se stmívačem. Dražší variantou jsou speciální LED
žárovky, které nevhodnou část spektra neprodukují vůbec nebo v minimální míře. Na naše
mobilní telefony lze nainstalovat aplikace pro omezení modré a zelené barvy (Twilight, f.lux).
Zmíněné aplikace ovšem nedokážou modrou a zelenou blokovat úplně a nehodí se tedy pro
použití blízko před spánkem. Na PC/Mac umí zcela blokovat modrou a zelenou software
IRIS. U iPhonu i Macu lze nastavit úplný červený display i bez aplikace (návod zde a zde).
Softwarové filtry obecně nejsou moc příjemné a vhodné pro delší používání. Pokud
potřebujete 90 (či méně) minut před spaním používat mobilní telefon, počítač nebo
televizi (bez filtru) nebo nemáte doma optimalizované osvětlení s absencí modré a
zelené složky, využijte zmíněné speciální blokující brýle (existuje mnoho typů a úrovní
blokace). Brýle s částečnou blokací (oranžové) jsou vhodné podvečer, protože propouští
část zelené a ty s úplnou blokací (červené brýle) používejte až s blížícím se spánkem.
2. Snažte se s blížícím spánkem nedělat žádnou náročnou aktivitu, a naopak se věnujte
věcem umožňující relaxovat. Můžete zařadit různé formy dechového cvičení, meditace,
horkou koupel, čtení knihy nebo třeba povídání se svými blízkými. Rušivě může působit
například používání sociálních sítí, sledování nočních zpráv a hraní počítačových her
těsně před spánkem (zvýšení dopaminu atd.). Pokud se vám nedaří usnout déle než
20 minut, tak raději vstaňte a věnujte se něčemu uklidňujícímu.
3. Nejezte pozdě večer. Často se můžete setkat s frází, že jídlo ani kalorie neznají čas. Ano,
jenže naše tělo ho zná. Vztahovat vše hlavně na kalorie považuji za velmi omezené vnímání
zdravé stravy. To, že si dáme večeři blízko spánku, může být jedno z pohledu kalorií, ale
není to jedno našemu cirkadiánnímu rytmu.
4. Vytvořte si v ložnici ideální podmínky pro spánek. Jakým způsobem připravit místnost
na spánek jsme podrobně rozebírali na straně 15. Tma, ticho, nižší teplota, dostatek
čerstvého vzduchu a absence elektronických zařízení je základ.
5. Snažte se vyhnout (pokud to jde) intenzivní pohybové aktivitě blízko k době usínání.
Tělo potřebuje určitý čas, aby se před spánkem uklidnilo.
6. Nepijte kávu (ani redbull) v odpoledních hodinách. Odbourání kofeinu trvá tělu mnoho
hodin a můžete tak zásadně ovlivnit usínání i kvalitu spánku.
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