
Váš průvodce 
únavou 
a spánkem



Věděli jste, že nedostatek spánku 
zaviní velký počet incidentů 
a nehod na pracovišti? A že jediným 
způsobem, jak bojovat s únavou, je 
pořádně se v noci vyspat? 

Tento průvodce se s vámi podělí o informace 
ohledně únavy a rizik, která se k ní vážou – 
doufáme, že to pro vás bude užitečný způsob, 
jak odstartovat Fatigue Risk Management 
Programme (program řízení rizik souvisejících 
s únavou), pokud takový ještě nemáte. Zaměřuje 
se na všechny (zaměstnance společnosti 
Shell i ostatní), od ředitelů až po pracovníky 
na prodejnách, a vysvětluje, jak se všichni 
potřebujeme dobře vyspat, abychom měli 
dostatek energie, mohli podat maximální výkon 
a abychom především byli v bezpečí.
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Buďte pozorní 
a v bezpečí

Zahájení rozhovoru o únavě
Tento leták a plakát pro podporu zahájení 
diskuze vám může pomoci vrhnout na 
problémy světlo.  
Jsou na nich uvedeny klíčové otázky, které 
mají rozproudit konverzaci:

Jak vás ovlivňuje to, že jste neustále v pohybu?

Čeho jste si všimli, když řídíte unavení?

Jak rozeznáte únavu? 

Kolik spánku potřebujete?

Jaká je vaše rutina před spaním?

Podívejte se na naše video ohledně 
únavy: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Pojďme si promluvit o únavě
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Co je únava?

Únava je nedostatek 
pozornosti nebo ospalost 
způsobená nedostatkem 
spánku.

Něco o „biologickém rytmu“ 
Cirkadiánní rytmus – také nazývaný 
biologický rytmus – je přirozený cyklus, který 
našim tělům říká, kdy spát, kdy vstát a kdy jíst. 
Řídí mnohé z našich fyziologických procesů. 
Naše prostředí hraje klíčovou roli, protože 
věci jako nedostatek světla nebo světlo 
v nevhodnou dobu narušují náš cirkadiánní 
rytmus a ovlivňují náš spánek.

dospělých má problémy se spánkem 
– má obtíže dopřát si odpovídajícího 

odpočinku několik nocí týdně či častěji

60 %
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? 
Věděli jste, že...?
Máme „zakázané“ doby spánku 
– nejobtížnější je usnout mezi 
8:00–12:00 a 17:00–21:00
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Hlavní příčiny 
únavy

Denní doba
Být vzhůru v době, kdy chce tělo spát, jako 
například v noci.

Délka doby, po kterou jsme vzhůru
Čím déle jsme vzhůru, tím víc potřebujeme 
spánek.

Množství spánku, který jsme si 
dopřáli
Pokud nedostaneme spánek, který 
potřebujeme, je pravděpodobné, že se 
začneme cítit unavení.

? 
Nejlepší čas na spánek
Biologický rytmus nám říká, kdy máme 
spát. Nejcennější doba z hlediska 
spánku je mezi 22:00 a 7:00
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Proč je spánek tak důležitý?

Mít dostatek kvalitního spánku znamená, že máte 
energii a jste fit – může také pomoci zajistit: 

 � Váš výkon – pomáhá s konsolidací paměti, 
učením a koncentrací. Naše schopnost soustředit 
se a vybavit si nové informace se snižuje spolu 
s neadekvátním spánkem

 � Vaši náladu – pomáhá upravovat náladu, 
z nedostatku spánku můžete být podráždění, 
přecitlivělí a popudliví

 � Vaše fyzické zdraví – dobrý spánek posiluje 
imunitu – takže se například z chřipky zotavíte 
rychleji. Pomáhá také regulovat cukr v krvi 
a udržovat váhu díky zachování zdravé rovnováhy 
hormonů, díky kterým máme pocit hladu (ghrelin) 
nebo sytosti (leptin)

 � Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních 
– pomáhá vám vysvětlit si události správným 
způsobem, rozhodovat se, dbát na detail 
a komunikovat

 � Kvalitu vašeho života – dobrý spánek je 
klíčovým stavebním kamenem toho, abychom se 
cítili zdraví a šťastní
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Vlivy únavy

Únava ovlivňuje vše od naší 
nálady, až po obecné povědomí, 
výkon a zdraví. Tím ovlivňuje, kdy 
pracujeme, řídíme, družíme se – 
abychom to shrnuli, ovlivňuje všechny 
každodenní činnosti, při kterých 
potřebujeme:

 � Trvalou koncentraci

 � Rychlé reakce

 � Smysl pro detail

 � Posuzování rizik

 � Jasnou komunikaci

 � Vnímat větší souvislosti

Čím více jsme unavení, tím méně 
je pravděpodobné, že se nám to 
podaří.
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U 1 z každých 5 smrtelných 
nebo vážných dopravních nehod 
byla přispívajícím faktorem únava

250 000 lidí každoročně 
zemře na silnicích 

kvůli únavě

250 tis.

1/5
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Jak spát správně

Mít kvalitní a dostatečný 
spánek je nezbytné, pokud 
máme být v nejlepší kondici. 
Pokud spíte dobře, je velmi 
pravděpodobné, že budete 
také dobře pracovat, 
komunikovat i řídit.

? 
Věděli jste, že...?
Být vzhůru 17 hodin má podobný 
efekt jako 0,05% hladina alkoholu 
v krvi1
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Tipy pro dobrý spánek

 � Chladný, tmavý, tichý pokoj na spaní

 � Ujistěte se, že budete mít dostatek spánku, 
v průměru potřebujeme sedm až devět hodin 
během 24 hodin

 � Nenastavujte si na budíku tlačítko „Dospat“

 � Dodržujte svou rutinu, než jdete spát

 � Alespoň hodinu před spaním se nevystavuje 
modrému světlu, tzn. žádné notebooky, tablety, 
telefony nebo televize v ložnici

 � Prodlužujte svůj spánek pravidelně o 15 minut 
týdně, dokud nebudete mít spánku dostatek

 � Uspořádejte svůj pracovní harmonogram, 
abyste měli lepší spánek
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Zvládání únavy 
v práci je 
odpovědností 
každého

Je na každém z nás, abychom pomohli 
snížit rizika únavy na pracovišti. 
Zaměstnavatelé a zaměstnanci si musí 
promluvit, aby odhalili problémové oblasti 
a přišli s nejlepším řešením, které bude 
odpovídat jak pracovnímu prostředí, tak 
životním stylům jednotlivců.

Podívejte se na naše video ohledně únavy: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Zahájení rozhovoru o únavě
Tento leták a plakát pro podporu zahájení 
diskuze vám může pomoci vrhnout na 
problémy světlo. Jsou na nich uvedeny 
klíčové otázky, které mají rozproudit 
konverzaci.

Pojďme si promluvit o únavě
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Faktory, které zvyšují 
únavu v práci

Noční směny
Pozornost a výkon je během noci nejnižší 
a obdobím s nejvyšším výskytem nehod je 
mezi 3:00 a 5:00. Pracovníci se také obecně 
nepřizpůsobí práci v noci – je to kvůli našim 
cirkadiánním rytmům a kumulovanému 
spánkovému dluhu, který vzniká z nedostatku 
spánku během dne.

Přesčasy
Výzkumy ukázaly, že u pracovníků, kteří pracují 
přesčas, je o 61 % vyšší míra zranění ve srovnání 
s pracovníky, kteří nepracují přesčas, a také že 
rizika smrtelných a jiných než smrtelných nehod 
na pracovišti se zvyšují po devítihodinovém 
milníku dlouhé směny. 

Přesčas navíc ke konci směny může dramaticky 
snížit čas dostupný pro spánek, což vede ke 
spánkovému dluhu. Přesčas v plánovaném volnu 
může ovlivnit příležitost zotavovacího spánku, 
který mnozí lidé využívají pro „splacení“ svého 
spánkového dluhu.
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Další informace 
o únavě a o tom, jak 
se s ní vypořádat



Webové stránky

 � Spánek  
www.myfitnesspal.com

 � IOGP – Mezinárodní sdružení výrobců 
ropy a zemního plynu  
www.iogp.org

 � EI – Energetický institut  
www.energyinst.org

 � API – Americký ropný institut  
www.api.org

 � IOM3 – Mezinárodní sdružení pro 
těžbu a minerály 
www.iom3.org

Videa

Na YouTube naleznete spoustu užitečných 
videí – začít můžete vyhledáním těchto 
titulů:

 � How to succeed? (Jak uspět?) Get more 
sleep – Arianna Huffington (Spěte více 
– Arianna Huffington)

 � The Big Sleep Brainwash (Vymývání 
mozku spánkem)

 � Why your brain needs sleep (Proč váš 
mozek potřebuje spánek)

 � Why sleep is critical for the body and 
brain (Proč je spánek nezbytný pro tělo 
a mozek)

 � Take a break, fatigue kills (Australian 
ad, 1994) (Dejte si pauzu, únava zabíjí 
(australská reklama, 1994))

 � Chilling video highlights fatigue driver 
(Video, ze kterého zamrazí – riziko 
únavy)

 � QLD Government – driver fatigue ad 
(Správa Queenslandu – reklama s 
unaveným řidičem)



Buďte pozorní 
a v bezpečí

Prameny
1.  Driving for Work: Managing Fatigue Risks, RSSB 

Právní prohlášení
Veškerý obsah tohoto letáku má pouze informační charakter, a to za podmínky, že čtenář rozumí 
a chápe, že (i) se na obsah nemůže nikdo při provádění vlastních činností nebo jindy spoléhat; 
(ii) společnost Shell vydávající tento dokument, ani žádná jiná dotčená osoba nebo společnost 
zajišťující informace nebo údaje zde použité
(A) není odpovědná za jejich přesnost nebo úplnost, za poskytnutá doporučení a rady, popřípadě 
za jakékoli opomenutí v tomto dokumentu, stejně tak není odpovědná za žádné následky vyplývající 
přímo nebo nepřímo z použití tohoto dokumentu jakoukoli osobou, a to i v případě, že společnost 
Shell nebo jakákoli jiná osoba či společnost uvedená výše nejednala s přiměřenou péčí;
(B) netvrdí, nezaručuje, nevyjadřuje ani nenaznačuje, že jednání v souladu s tímto dokumentem 
přinese jakékoli konkrétní výsledky s ohledem na podstatu zde uvedeného obsahu, či že splňuje 
požadavky jakékoli národní, federální, státní nebo místní právní úpravy a nařízení; a (iii) žádná 
z informací uvedených v tomto dokumentu nepředstavuje doporučení lékaře. Pokud potřebujete 
doporučení lékaře, měli byste je vyhledat u lékaře. Doporučujeme, abyste své problémy související 
s únavou řešili se svým zaměstnavatelem i lékařem.

Made Available by Shell

Pokud chcete o únavě a o tom, jak 
aktivně zvládat její rizika, zjistit další 
informace, obraťte se na jednotku 
Shell Health (Zdraví Shell) a úřad pro 
bezpečný provoz.


