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1.  Stanovení problému 
 
Příroda během evoluce využívala slabá elektrická a magnetická pole k tomu, aby řídila 
látkovou výměnu v lidech, zvířatech a rostlinách. Do této bioregulace, kterou příroda 
vytvářela milióny let, v posledních desetiletích zasahuje člověk umělými 
elektromagnetickými poli, aniž by měl dostatečné znalosti o souvislostech a následcích. tato 
pole se s narůstající hustotou a intenzitou překrývají a citelně narušují řád energetických 
struktur. Trvalé zatížení elektrickým smogem průkazně narušuje rytmický řád struktury 
organizmu a vyvolává poruchy regulačních procesů. 
 
Lékařské výzkumy stále více potvrzují, že lidský organizmus disponuje nejen pevnou hmotou 
molekul, buněk a tkání, ale navíc i složkami elektromagnetického pole  (Marco Bischof, 
2009). Toto elektromagnetické pole organizmu je ve stálém vzájemném kontaktu s poli, které 
na něj působí zvenčí. Veškeré živé buňky a tkáň totiž vytváří optimální a vysoce citlivé 
anténní systémy pro interakci s okolním zářením, takže je ovlivnění organizmu technickými 
frekvencemi nevyhnutelné. 
 
Několik desetiletí se tvrdilo, že energetická pole mohou na organizmus působit pouze tehdy, 
když přispívají ke zvýšení teplota či ionizaci tkáně. 
 
Biologové dnes stále častěji dokazují, jak citlivě organizmy reagují na nejmenší signály ve 
svém okolí. Příklady extrémní intenzity energie se nacházejí prakticky u všech živočichů na 
nejrůznějším vývojovém stupni, ať už jde o bakterie, řasy, vyšší rostliny, hmyz (např. včela), 
plže, ryby, ptáky, želvy, žraloky, velryby či o člověka (Oschman, 2009). 
 
Vědci z uznávaného programu pro neurologický výzkum získali důkazní materiál, že 
biologické systémy odporují jednoduché a jasné logice, že silnější podněty musí vyvolávat 
silnější reakce. V živých systémech mohou mít slabá pole silný účinek, zatímco silná pole 
často vyvolávají jen slabé nebo žádné reakce (Oschman, 2009). 
 
Zvýšený objem elektromagnetických sil pro zásobování energií a komunikaci navíc mění i 
statické elektromagnetické pole Země. Jelikož to nedokážeme vnímat žádným z našich 
smyslů, většina lidí o této změně neví. Ale stejně jako organizmus neustále vnímá přirozené 
geomagnetické pole a přejímá z něj informace, je mezinárodními studiemi prokázáno, že má 
technicky vytvářené záření biologický účinek, který je potenciálně škodlivý.  
 
Ohledně stále narůstajícího zatížení elektromagnetickým zářením v našem okolí jsou stále 
důležitější zóny bez elektrického smogu. Zda a kdy se toto záření stane zátěží, se u 
exponovaných jedinců neprojevuje jednotně. Příznaky se mohou odlišovat a může trvat 
několik desetiletí, než se vůbec viditelně projeví. 
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Proto je vývoj a používání technických přístrojů s nízkou hladinou záření cenným přínosem 
k ochraně před zvyšujícím se zatěžováním organizmu elektrickým smogem. 
 
Vytápění místnosti elektrickou energií proto bylo doposud sporné, neboť: 

• se objemově zvyšuje intenzita elektrické energie a magnetických polí a 
• při výrobě proudu v elektrárně se až do využití energie k topným účelům u konečného 

spotřebitele ztratí asi 2/3 nevyužité energie. 
 
Úkolem tohoto posudku je proto prověřit, v jakém rozsahu splňují infračervené topné panely 
firmy Sunn of Hope s.r.o., 1. máje 321, 277 06 Lužec nad Vltavou, Česká republika 
přísné zdravotní požadavky na elektrické systémy s nízkou hladinou záření, které jsou 
označovány certifikační známkou Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrického smogu. 
 
 
1.1 Způsob činnosti infračerveného topení 
 
Infračerveným zářením (zkráceně IČ-záření) se ve fyzice označují elektromagnetické vlny ve 
spektrálním pásmu mezi 780 mm až 1.000.000 m. Toto pásmo dlouhých vln nepatří 
k viditelnému světelnému spektru a je součástí tepelného záření. 
 
Nové výzkumy dávají tušit, že pro používání infračervených panelů jako zářiče pro obytné 
prostory musí být zohledněny ještě další aspekty než jen energetická ztráta při výrobě a 
distribuci proudu. Prof. Dr.-Ing. habil. Claus Meier z Norimberku považuje za nejvyšší cíl 
topné techniky pohodu (Meier, raum&zeit, 2006). Fyzikální základy klasického 
konvertorového topení a infračerveného topení jsou naprosto různé. 
 
Pozitivní efekt sálavého vytápění pomocí infračervených panelů se opírá o následující 
vědecké podklady (Meier, 2006): 
 

1. Tepelné záření jako infračervené záření je součástí celého spektra 
elektromagnetického záření, které se šíří rychlostí světla. 

2. Vlnové délky připadající v úvahu jako infračervené záření pro účely vytápění jsou 
v úzkém pásmu mezi 3 a asi 50 µm. Negativní zdravotní účinky elektromagnetického 
záření jsou u tepelného záření vyloučeny. Elektrický smog neexistuje. 

3. Jakákoli plocha je schopna pohlcovat tepelné záření (získávání energie absorpcí) a 
vysílat tepelné záření (ztráta energie emisí). Plocha o vyšší teplotě předává ploše o 
nižší teplotě energii vyzařováním. Výměnou tepelného záření se vyrovnávají 
povrchové teploty v místnosti. Včetně nábytku vznikají plochy s rovnoměrnou 
teplotou.  

4. Tepelné záření nezahřívá vzduch, ale pouze pevná a kapalná tělesa. Vzduch 
v místnosti tepelné záření propouští (je diatermický) a proto zůstává chladný a 
příjemný. Prakticky nedochází k žádné konvekci. Teplota okrajových ploch místnosti 
je vyšší než teplota v místnosti, tvorba kondenzátu a plísní na teplejších plochách 
v místnosti jsou vyloučeny.  
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5. V důsledku nepohybujícího se vzduchu (bez víření prachu) je možná menší výměna 
vzduchu 

6. Tepelné záření  o vlnové délce větší než 2,7 µm neproniká běžným sklem, tepelné 
záření zůstává v místnosti. 

 
Shrnutí: 
Sálavé topení odpovídá principu přirozeného slunečního záření, které je pro zdraví lidského 
organizmu zapotřebí i v obytných prostorách. Nízká potřeba energie sálavého tepla se 
nevysvětluje v termodynamice, nýbrž kvantovou fyzikou. Dostatečná teplota vzduchu 
v místnosti vypočtená podle současné vytápěcí techniky nevytváří díky vynucenému pohybu 
zaprášeného vzduchu zahřívaného ústředním topením v našich moderních, vzduchotěsných 
obytných prostorách pohodu, kterou člověk potřebuje pro zotavení z každodenního stresu. 
 
Záměrem této studie je proto biofyzikálními testy posoudit zlepšení pocitu pohody a vitality 
testovaných osob při používání infračerveného topení firmy Sun of Hope s.r.o. Vyhodnocení 
signálů zpětně hlášených vegetativním nervovým systémem by mělo upozornit na možný 
podpůrný účinek tepla z infračervených tepelných zářičů na zlepšení biologických rytmů 
organizmu uživatelů. 
 
 
1.2.  Vědecké studie o infračerveném tepelném záření 
 
V oblasti celého spektra elektromagnetického záření jsou od roku 1990 pro lékařský výzkum 
stále více zajímavé vlnové délky v pásmu terahertzů a v infračerveném pásmu jako 
„biologickém oknu“. 
 
             Nízká frekvence Vysoká frekvence              Optické záření 
      Terahertzy    Infračervené z.   Ultrafialové z.  Rentgenové z. 

 
             Frekvence v Hertzích 

 
Mezinárodní studie stále častěji dokazují podpůrný účinek infračerveného záření na lidský 
organizmus. Vědecké výzkumy ukazují, že je ke zdravotním účelům využívána zejména  
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vlastnost dlouhovlnného infračerveného záření (FIR) vnikat hluboko do těla a tam spouštět 
mechanizmus, který podporuje cirkulaci krve. (Dr. Kobu Y, Faculty of health science, Kobe 
University School of Medicine. Zdroj: Kobe J Med Sci, 45(1): 27-39 1999 únor a docent 
Lundberg, Karolinska Institutet, Uni Stockholm, Švédsko.) 
 
Dlouhovlnné infračervené záření (FIR) dále zlepšuje hospodaření buněk s energií a zvyšuje 
stávající ATP. Buňky šlach, vazů a svalů se pod vlivem dlouhovlnného infračerveného záření 
uzdravují rychleji. Vědecká studie: Dr. Kobu Y, Faculty of health science, Kobe University 
School of Medicine. Zdroj: Kobe J Med Sci, 45(1): 27-39 1999 únor. 
 
NASA News z18/12/00 popisuje pozorování zvýšení energetické hladiny buněk a rychlejšího 
uzdravení týmem lékařů na Medical College of Wisconsin (Prof. Dr. Whelan) po léčbě 
vážných onemocnění infračerveným zářením. 
 
Další studie potvrzují zmírnění bolesti, zlepšení funkce kloubů v případě použití 
infračervených vln při artrózách. (J. American Geriatric Soc. 1992 40:23-26) 
 
V tiskové zprávě č. 136/2006 z 09.08.2006 uveřejňuje Chirurgická univerzitní klinika 
v Heidelbergu v „British Journal of Surgery“ dvojnásobnou slepou studii zkrácení pobytu 
pacientů na klinice po operacích žaludku a střeva po ozáření infračerveným zářením. 
 
„Protože všichni živočichové byli v době evoluce vystaveni infračervenému záření (teplu), lze 
očekávat, že je toto záření potenciálně neškodné, narozdíl od jiných druhů záření jako je 
mikrovlnné a (umělé) ionizující záření, kterému organizmy v průběhu evoluce vystaveny 
nikdy nebyly“, komentoval Jeff Carson z Lawson Health Research Institut of London 
v Ontariu v Kanadě zavádění nové obrazové techniky využívající krátkovlnné infračervené 
záření (Morgan, BioEM 2009). 
 
Z toho, co bylo řečeno, a z dalších zde neuvedených studií lze očekávat, že má infračervené 
záření podpůrný účinek na pohodu a zdraví živých systémů. Podobné biologické účinky lze 
očekávat i v případě technického použití záření v pásmu terahertzů. To je zajímavé, neboť 
první pokusy ukazují, že jsou terahertzové vlny vhodné i pro přenos informací. 
 
 
1.3.  Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
 
Základem topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. je karbonové topné vlákno, které je 
zabudované do čistě přírodního produktu Vermikulitu (bod tavení 1315 °C). Oba materiály 
mají charakteristickou krystalickou strukturu. V sérii infračervených topných panelů firmy 
Sun of Hope s.r.o. se k vytváření tepelného záření nepoužívají žádné topné dráty. Z použití 
v ochranných tkaninách je známá neutralizující vlastnost karbonových vláken na biologický 
účinek technického záření. Lze se domnívat, že při použití karbonových povlaků místo 
karbonových topných vláken pro získávání infračerveného tepla nebude tento neutralizující 
efekt plně dosažen.  
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Podle údajů výrobce je velká část vyzařované energie prostřednictvím povrchu 
infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. z emailové oceli předávána směrem 
dopředu do místnosti. Díky použití termoizolačních nátěrů (ACTIN THERMO) nedochází 
téměř k žádné ztrátě energie směrem dozadu. 
 

Všechny infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. mají certifikát TÜV SÜD i 
certifikát CE. Povrch je tvořen emailovou ocelí, jež je odolná vůči poškrábání a kyselinám. 
Přípojné hodnoty jsou 230 V, 50 Hz, druh krytí elektrických přístrojů je IP 65. 
 

Série infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. 
Označení Výkon velikost místnosti 
ATHENA 330 W do 9 m2 / 24 m2 
COVENTINA 660 W do 17 m2 / 46 m2 
MAAT 950 W do 25 m2 / 69 m2 
 
Pro tuto studii byl použit infračervený topný panel firmy Sun of Hope s.r.o. s nejvyšším 
výkonem (MAAT 950 W). 
 
2.  Pokusný model a zápis z technického měření 
 
2.1. Pokusný model 
 

Pro posouzení elektromagnetického záření, které se co nejvíce blíží realitě, bylo provedeno 
technické měření ve vzdálenosti  

• 25 cm 
• 50 cm 
• 100 cm 

od infračerveného topného panelu. 
 
2.2  Zápis z technického měření  
 

Pro technické měření byly použity následující měřící přístroje: 
 

Měřící přístroj:  přístroj na měření intenzity pole ME 3951 A 
   od firmy Gigahertz Solutions GmbH, Langenzenn 
   s interními čidly pro intenzitu elektrického pole a magnetickou indukci 
 

Měřicí přístroj: vysokofrekvenční analyzátor HF 38 
   od firmy Gigahertz Solutions GmbH, Langenzenn 
   s anténou LogPer 800 MHz – 3.000 MHz. 
 
2.2.1.  Zápis z měření vysokofrekvenčního elektromagnetického záření 
 

Měřicí přístroj: vysokofrekvenční analyzátor HF 38 
   od firmy Gigahertz Solutions GmbH, Langenzenn 
 

Při zapojení infračerveného topného panelu nebylo zjištěno žádné měřitelné zvýšení 
výkonové indukce vysokofrekvenčního elektromagnetického záření. 
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2.2.2.  Zápis z měření intenzity elektrického pole 
 
Měřicí přístroj: přístroj na měření intenzity pole ME 3951 A 
   od firmy Gigahertz Solutions GmbH, Langenzenn 
   Rozsah měření: 50 Hz až 400 kHz 
 

naměřená hodnota intenzity elektrického pole byla zjištěna při aktivním topném výkonu 
infračerveného topného panelu. 
 

Zápis z měření infračerveného topného panelu firmy Sun of 
Hope s.r.o. v zapnutém stavu 

Vzdálenost Intenzita elektrického pole 
(V/m) 

25 cm 12 V/m 
50 cm 11 V/m 

100 cm 11 V/m 
 
Nevyhnutelná intenzita elektrických střídavých polí z domovní instalace v místě měření činila 
7,0 V/m. 
 

Aktuální mezní hodnota doporučená 26. spolkovou vyhláškou o ochraně před emisemi (26. 
BlmSchV) činí pro intenzitu nízkofrekvenčních elektrických střídavých polí 5.000 V/m. 
Doporučené orientační hodnoty biologického účinku staveb v prostorách určených ke spaní 
jsou výrazně pod těmito limitami. 
 

Intenzita elektrických střídavých polí infračervených topných panelů od firmy Sun of Hope 
s.r.o. je i přes příkon potřebný k předávání tepla v naprosto pozitivním poměru vůči hodnotám 
naměřeným u běžných domácích elektrických spotřebičů.  
 

Následující tabulka ukazuje v poměru k hodnotám naměřeným u infračervených topných 
panelů přehled intenzit elektrického pole a magnetických indukcí ve vzdálenosti 30 cm od 
běžných domácích spotřebičů: 
 

Původce Magnetická indukce Intenzita el. pole 
Žehlička 400 nT 120 V/m 
Barevný televizor (výbojková obrazovka) 2.000 nT 100 V/m 
Fén 8.000 nT 100 V/m 
Budík s rádiem  400 nT 80 V/m 
Ruční mixér 10.000 nT 100 V/m 
 
2.2.3.  Zápis z měření magnetické indukce 
 

Nízkofrekvenční magnetická střídavá pole jsou vyvolávána proudy protékajícími elektrickým 
vedením. 
 

Měřicí přístroj: přístroj na měření intenzity pole ME 3951 A 
   od firmy Gigahertz Solutions GmbH, Langenzenn 
   Rozsah měření: 50 Hz až 400 kHz 
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naměřená hodnota intenzity elektrického pole byla zjištěna při aktivním topném výkonu 
infračerveného topného panelu. 
 

Zápis z měření infračerveného topného panelu firmy Sun of 
Hope s.r.o. v zapnutém stavu 

Vzdálenost magnetická indukce (nT) 
25 cm 44 
50 cm 28 

100 cm 17 
 
Jako orientační hodnota biologického účinku staveb (preventivní hodnota) pro prostory 
určené ke spaní je magnetická indukce > 20 nT klasifikována jako slabá anomálie. 
Doporučená mezní hodnota magnetické indukce nízkofrekvenčních střídavých polí podle 
vyhlášky 26.BlmSchV činí 100.000 nT. 
 
Při instalaci infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. se doporučuje minimální 
vzdálenost 1,00 m od míst určených ke spaní. 
 
3. Biofyzikální posouzení účinku tepelného záření z infračervených topných panelů 
firmy Sun of Hope s.r.o. 
 
3.1  Zásady biofyzikálního posouzení atermického účinku elektromagnetického záření 
metodou biologické zpětné vazby 
 
Cílem tohoto biofyzikálního posouzení je prostřednictvím klasické technologie neurologické 
zpětné vazby změřit změnu signálů vegetativního nervového systému lidského organizmu 
vystaveného tepelnému záření z infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. 
 
Živé systémy mají komplexní informační síť, aby mohly přežít. Každá součást musí být 
schopna své vlastní aktivity rychle a správně přizpůsobit aktivitám jiných částí. Živá hmota je 
dynamický systém, jenž vyhodnocuje jakoukoli změnu okolního záření a prostřednictvím 
nervového systému vyvolává reakce, aby se zachovala stabilita. 
 
Oslabující nebo škodlivé vibrace (např. v důsledku elektrického smogu) jsou díky historicky 
vyvinuté strategii nervového systému, která je nutná k přežití,  obvykle identifikovány jako 
životu nebezpečné riziko. To znamená, že úkolem regulačního systému je nastavit náš 
biologický systém na poplašný program. Subsystémy (trávení, imunitní systém), které nejsou 
nezbytně nutné, přitom provádějí minimální látkovou výměnu. Aby se splnil tento požadavek, 
prostřednictvím aktivované sympatické části autonomního nervového systému se změní 
energetické zdroje zásobující orgány, krevní tlak a zvýší se i frekvence srdce. Při trvalém 
zatížení organizmu rušivými poli se tyto stresové parametry nemohou normalizovat, což vede 
k omezení variability srdečního tepu, tj. sníží se schopnost organizmu se přizpůsobovat 
měnícím se parametrům okolního prostředí. 
 
Spontánní nabuzení vegetativního nervového systému je však většinou pod prahovou 
hodnotou, kterou lze tělesně vnímat. Citlivá měřicí technika moderních přístrojů pro měření  
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nervové zpětné vazby  umožňuje zaznamenat a vyhodnotit i nejmenší parametry zvýšení 
stresu organizmu a zejména variability srdečního tepu. 
 
Díky různé konstituci, citlivosti a předběžné zátěži testovaných osob se dají očekávat 
individuální reakce resp. změny sledovaných signálů nervového systému v důsledku 
tepelného záření z infračervených topných panelů. 
 
Podle zkušeností zkušební laboratoře IGEF ve výzkumu elektrického smogu bude důležité 
sledování změny následujících signálů vegetativního nervového systému: 
 

• vývoj stresového potenciálu, 
• vývoj srdečního tepu, 
• vývoj podporovaného oběhu krve, 
• vývoj výkonu (celkového výkonu) vegetativního nervového systému, 
• vývoj počtu párů intervalů srdečního tepu s časovým rozdílem > 50 ms, 
• vývoj arytmie 
• vývoj sympato-vagální rovnováhy. 

 
Od poloviny 80. let si ve fyziologickém výzkumu získal vysokou pozici výzkum variability 
srdečního tepu (HRV). Podle Prof. Michaela Mück-Weymanna je HRV „Globálním 

indikátorem rezonanční schopnosti a adaptability biopsycho-sociálních funkčních skupin ve 

výměně mezi organizmem a okolním prostředím“ (www.hrv24.de). 
 
Variabilita srdečního tepu popisuje schopnost srdce kontinuálně a v závislosti na zatížení 
měnit časový odstup jednoho srdečního tepu od druhého a flexibilně a rychle se tak 
přizpůsobovat měnícím se zátěžím. 
 
HRV je hodnota všeobecné schopnosti organizmu přizpůsobovat se vnitřním a vnějším 
podnětům (např. vysokofrekvenčnímu pulsovému záření) a označuje se jako celková kondice 
(„Globalfitness“). Lidé s omezenou variabilitou srdečního tepu často fungují pouze omezeně. 
Jsou rychle přetíženi většími „životními změnami“. Tento nepoměr mezi momentálními 
požadavky z informačního potenciálu okolního prostředí na jedné straně a existujícími 
možnostmi jeho zvládnutí na druhé straně se zažil jako „stres“ (Mück-Weymann, 
www.hrv24.de). 
 
Metoda biofyzikálního vyšetření pomocí moderních přístrojů pro měření zpětné vazby 
nervového systému je uznávána jako spolehlivá a vědecky akceptovaná výpověď o trendu 
změny potřebného výkonu srdeční oběhové soustavy při změně zátěže, a to i v relativně 
krátké době sledování. 
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3.2.  Výběr testovaných osob a zvolený zápis z měření 
 
Pro účast na tomto biofyzikálním výzkumu jsme získali celkem 8 testovaných osob obojího 
pohlaví. Testované osoby patří k různým věkovým skupinám. Biofyzikální test byl u všech 
testovaných osob prováděn ve stejné místnosti a za stejných podmínek měřicího protokolu. 
Pro tuto studii byl použit infračervený topný panel MAAT od firmy Sun of Hope s.r.o. Byl 
postaven ve vzdálenosti 1,5 m od testované osoby a vedoucí pokusu jej skrytě zapnul. Mezi 
zápisy z měření u jednotlivých testovaných osob byla místnost kvůli letním teplotám větrána a 
tudíž zchlazena na venkovní teplotu cca 25 stupňů Celsia. 
 
Všechny testované osoby byly před zahájením testu informovány, že v době testu bude 
zapojen infračervený topný panel. Testovaným osobám nebyl znám okamžik záznamu 
naměřených hodnot a jednotlivé periody měřicího protokolu.  
 
Aby se zaručila srovnatelnost měřicích protokolů všech testovaných osob, byly v době 
sledování stanoveny 3 časové úseky vyhodnocování o přesně stejné délce 2 minut. 
 
Časové úseky měřicího protokolu: 

• časový úsek 1: neutrální stav (základní linka) 
• časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního tepelného záření infračerveného topného 

panelu 
• časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního tepelného záření infračerveného topného 

panelu 
 
V každém časovém úseku byly do zápisu z měření po dobu 3 minut zaznamenávány 
momentální naměřené hodnoty fyziologických signálů testovaných osob. Pro statistické 
vyhodnocení byly použity vždy hodnoty posledních 2 minut každého časového úseku. 
Zapisování naměřených hodnot bylo mezi časovými úseky přerušováno. 
 
Z důvodů ochrany osobních dat nebyly v posudku zaznamenány osobní údaje testovaných 
osob. 
 
 
3.3. Zvolený měřicí přístroj a čidla 
  
Jako měřicí přístroj pro biologické měření byl použit přístroj pro měření zpětné vazby 
nervového systému „Nexus 10“ od firmy MIND MEDIA, který umožňuje záznam celého 
pásma fyziologických signálů. 
 
Software BioTrace+ umožňuje rychlé vyhodnocení naměřených dat dle standardů 
matematické statistiky a grafické znázornění naměřených hodnot. Tento software rovněž 
umožňuje grafickou úpravu údajů o variabilitě srdečního tepu jak v časových tak ve 
frekvenčních parametrech. Naměřená data jsou zaznamenávána a ukládána s min. 24 
impulsy/minutu. 
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Jednotlivé naměřené hodnoty tak zůstávají zachovány a prostřednictvím exportních funkcí je 
lze za účelem vyhodnocení libovolně přenášet do jiných databank nebo je transformovat za 
účelem orientačního vyhodnocení parametrů, které se častěji používá právě díky 
nesymetrickému rozložení lékařských údajů. 
 
Pro vyšetření testovaných osob byla použita následující osvědčená čidla, která jsou 
vyzkoušena v praktickém výzkumu elektrického smogu: 
 

• čidlo EDA (elektrodermální aktivita, stresový potenciál), 
• čidlo BVP pro zaznamenávání srdečního typu, podporovaného prokrvení a hodnot 

HRV, 
• teplotní čidlo pro zaznamenávání teploty kůže. 

 
Záznam teploty kůže podává v souvislosti se sledováním biologického účinku elektrického 
smogu často cenné doplňující informace ohledně změny tělesné pohody testovaných osob 
v jednotlivých časových úsecích záznamu měření. Na základě úkolu této studie je u tepelného 
záření testovaného infračerveného topného panelu třeba počítat s nárůstem teploty pokožky. 
 
Zcela obecně je ještě nutno upozornit na to, že v psychofyziologii sice existují všeobecně 
závazná pravidla pro techniky měření, nikoli však pro vyhodnocování dat. Forma a metoda 
vyhodnocení se musí řídit příslušnou vědeckou otázkou. Čistě stereotypní pravidla 
vyhodnocování při biofyzikálních testech tohoto druhu nelze použít, neboť by kromě jiného 
mohly na změnu fyziologických signálů působit i mentální procesy testovaných osob.  
 
3.4.  Soupis statistických hodnot naměřených u 8 testovaných osob 
   
Během záznamu naměřených hodnot bylo měřeno vazební napětí testovaných osob na 
místních elektrických polích v jejich okolí. K tomu byl použit přístroj na měření elektrického 
stresu ESM 1 s ruční elektrodou od firmy ROM Elektronik GmbH, Deisenhausen. 
 
Ve výsledku nebyl v časovém úseku 2 u žádné testované osoby zjištěn nárůst vazebního 
napětí při připojení infračerveného topného panelu od firmy Sun of Hope s.r.o. 
 
Na následujících stranách jsou přehlednou tabulkovou formou uvedeny průměrné statistické 
hodnoty záznamu z měření, které byly naměřeny u všech testovaných osob. Celkově jsou pro 
statistické vyhodnocení pro každou testovanou osobu a časový úsek k dispozici následující 
ukazatele sledovaných biologických signálů: 
 

• minimální hodnota 
• maximální hodnota 
• průměrná hodnota 
• standardní odchylka 

 
Průměrné hodnoty a standardní odchylka naměřených hodnot se vypočítávají softwarem 
BioTrace+ a jsou k dispozici pro další statistické hodnocení. 
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3.4.1.  Naměřené statistické hodnoty sledovaných biologických signálů 
 
Následující tabulka obsahuje průměrné hodnoty každého sledovaného signálu vegetativního 
nervového systému naměřené u všech testovaných osob. 
 
3.4.2.  Naměřené statistické hodnoty stresového potenciálu (µµµµSiemens)  
 
Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresový potenciál)  (µµµµSiemens) 
Časový úsek 1: měření neutrálního stavu testovaných osob (základní linie) 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 0,81 0,88 0,85 0,02 
VP02 1,73 2,83 2,26 0,33 
VP03 1,19 1,72 1,44 0,15 
VP04 0,60 0,66 0,63 0,02 
VP05 0,69 1,12 0,86 0,13 
VP06 0,39 1,23 0,86 0,25 
VP07 0,40 0,41 0,40 0,00 
VP08 0,88 0,95 0,90 0,02 

Průměr 0,84 1,23 1,03 0,12 
 
Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresový potenciál)  (µµµµSiemens) 
Časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 0,76 0,79 0,78 0,01 
VP02 2,68 3,52 2,95 0,19 
VP03 1,73 2,44 2,01 0,17 
VP04 0,58 0,59 0,58 0,01 
VP05 0,51 0,57 0,53 0,02 
VP06 0,39 0,56 0,45 0,05 
VP07 0,40 0,41 0,40 0,00 
VP08 0,95 1,11 1,00 0,05 

Průměr 1 1,25 1,09 0,06 
 
Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresový potenciál)  (µµµµSiemens) 
Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 1,15 1,40 1,26 0,06 
VP02 2,66 3,15 2,92 0,13 
VP03 1,95 2,53 2,09 0,13 
VP04 0,61 0,66 0,64 0,01 
VP05 0,57 0,74 0,65 0,05 
VP06 0,73 0,96 0,86 0,06 
VP07 0,45 0,47 0,46 0,01 
VP08 1,10 1,30 1,19 0,04 

Průměr 1,15 1,40 1,26 0,06 
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3.4.3.  Naměřené statistické hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Časový úsek 1: měření neutrálního stavu testovaných osob (základní linie) 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 32,65 34,38 33,74 0,51 
VP02 33,54 33,85 33,73 0,09 
VP03 26,38 29,43 27,57 0,92 
VP04 26,57 26,97 26,80 0,11 
VP05 32,30 33,89 33,07 0,54 
VP06 27,21 30,18 28,58 0,88 
VP07 33,93 34,41 34,19 0,14 
VP08 28,42 30,57 29,08 0,63 

Průměr 30,13 31,71 30,85 0,48 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 35,02 35,35 35,16 0,09 
VP02 33,48 33,67 33,58 0,05 
VP03 32,33 32,77 32,57 0,15 
VP04 27,37 27,94 27,68 0,16 
VP05 35,50 35,20 35,11 0,03 
VP06 33,76 33,80 33,78 0,01 
VP07 34,80 34,95 34,87 0,04 
VP08 33,04 33,82 33,45 0,28 

Průměr 33,16 33,44 33,28 0,10 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 35,24 35,28 35,27 0,01 
VP02 32,40 33,17 32,83 0,26 
VP03 33,06 33,36 33,20 0,11 
VP04 28,56 28,85 28,66 0,08 
VP05 35,47 35,68 35,58 0,07 
VP06 33,85 33,91 33,88 0,02 
VP07 34,89 35,04 34,96 0,05 
VP08 33,79 34,06 33,87 0,07 

Průměr 33,41 33,67 33,53 0,08 
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3.4.4.  Naměřené statistické hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Časový úsek 1: měření neutrálního stavu testovaných osob (základní linie) 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 67,37 101,06 82,18 7,84 
VP02 67,96 114,63 87,92 9,40 
VP03 91,43 112,95 102,18 4,12 
VP04 62,44 77,58 69,20 3,32 
VP05 69,82 92,54 78,47 4,85 
VP06 72,45 85,34 80,22 2,83 
VP07 73,14 80,85 77,80 1,54 
VP08 81,70 93,66 86,56 2,35 

Průměr 73,29 94,83 83,07 4,53 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 66,78 101,06 80,72 7,56 
VP02 57,31 97,22 78,43 7,16 
VP03 85,33 109,72 96,26 4,03 
VP04 60,95 79,18 69,19 3,63 
VP05 69,19 84,40 75,84 3,44 
VP06 67,37 80,85 74,16 2,67 
VP07 71,11 79,18 75,16 1,56 
VP08 86,29 99,75 91,75 2,19 

Průměr 70,54 91,42 80,19 4,03 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 74,56 105,21 88,70 6,48 
VP02 65,08 93,66 78,18 5,42 
VP03 85,33 108,17 97,02 4,15 
VP04 65,08 84,40 73,45 3,02 
VP05 65,64 87,28 73,12 4,52 
VP06 64,00 77,58 69,97 2,61 
VP07 71,78 78,37 74,79 1,31 
VP08 85,33 97,22 89,94 2,04 

Průměr 72,10 91,49 80,65 3,69 
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3.4.5.  Naměřené statistické hodnoty podporovaného prokrvení (objemového průtoku 
krve) (%) 
 
Průměrné naměřené hodnoty podporovaného prokrvení (fiktivní hodnota %) 
Časový úsek 1: měření neutrálního stavu testovaných osob (základní linie) 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 17,63 46,26 31,27 5,01 
VP02 8,10 24,81 16,43 3,07 
VP03 18,28 42,12 30,68 5,27 
VP04 21,45 31,64 24,42 1,48 
VP05 25,86 116,02 60,65 18,62 
VP06 55,47 93,14 66,46 6,66 
VP07 14,97 22,64 17,50 1,52 
VP08 10,75 23,05 16,34 2,75 

Průměr 21,56 49,96 32,97 5,55 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty podporovaného prokrvení (fiktivní hodnota %) 
Časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 16,03 44,82 30,82 5,33 
VP02 6,81 28,52 18,84 3,58 
VP03 10,04 34,38 20,72 4,97 
VP04 24,65 37,57 30,41 2,28 
VP05 63,14 127,68 88,10 12,62 
VP06 68,27 116,60 88,10 9,50 
VP07 13,02 19,62 15,41 1,30 
VP08 9,77 22,53 16,24 2,53 

Průměr 26,47 53,97 38,58 5,26 
 
 
Průměrné naměřené hodnoty podporovaného prokrvení (fiktivní hodnota %) 
Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného tepelného záření 
                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n Min. Max. Průměr SD 
VP01 8,89 32,79 18,12 5,43 
VP02 25,10 48,25 34,26 3,89 
VP03 11,71 34,97 22,42 4,77 
VP04 28,37 68,69 41,56 7,23 
VP05 46,01 107,85 74,53 9,31 
VP06 105,02 173,02 126,23 10,00 
VP07 11,73 18,75 14,70 1,26 
VP08 9,71 21,12 15,19 2,23 

Průměr 30,82 63,18 43,38 5,52 
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3.5.  Grafické vyhodnocení sledovaných biologických signálů 
 

Následující grafy ukazují vývoj signálů vegetativního nervového systému ve všech 3 
časových úsecích záznamu měření jako průměr u všech 8 testovaných osob. 
 
3.5.1.  Vývoj průměrného stresového potenciálu (µµµµSiemens) 
 

Fyziologickým základem změn elektrických vlastností kůže je změna aktivity potních žláz. Ta 
je výhradně funkcí sympatického nervstva autonomního nervového systému. 
 

Přehled průměrného stresového potenciálu (µSiemens), 
infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

Časové úseky Min. Max. Průměr SD 
Měření v neutrálním stavu 0,84 1,23 1,03 0,12 

10 min infračervené z. 1,00 1,25 1,09 0,06 
20 min infračervené z. 1,15 1,40 1,26 0,06 

Průměr 1,00 1,29 1,12 0,08 
 

Studie k infračerveným topným panelům firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj stresového potenciálu 
a standardní odchylka hodnot 

Stres (µSiemens)                       SD (µSiemens) 

  

                              Neutrální hodnota 10 min infračerveného z.      20 min infračerveného z. 
Stresspotential = stresový potenciál 

 

Mírně narůstající průběh průměrného stresového potenciálu u 8 testovaných osob v průběhu 
záznamu není způsoben energetickým polem tepelného záření infračerveného topného panelu. 
V žádném jednotlivém případě nebyl pozorován spontánní nárůst vodivosti kůže při zapnutí 
infračerveného zářiče, jak jej lze sledovat např. při provokační manipulaci 
s nízkofrekvenčními technickými energetickými poli nebo mikrovlnami. V časovém úseku 2 



se s teplem z infračerveného záření naopak snižuje rozptyl naměřené hodnoty stresového 
potenciálu o 50%. To znamená, že se výrazně zvyšuje pravidelnost tohoto biologického  
 

    Zkušební laboratoř – studie infračervených topných panelů Sun of Hope s.r.o.   Strana 17 z 39 
 
rytmu. Lze se domnívat, že má stálé používání infračerveného sálavého topení příznivý 
účinek na neměnnost průběhu křivky stresového potenciálu. 
 
Neutrální hodnota průměrného stresového potenciálu všech 8 testovaných osob je navíc velmi 
nízká. Příčinu mírného nárůstu hodnot naměřených v době testu lze zdůvodnit klidovou 
polohou končetin s připevněnými čidly. Pro to hovoří, že hladina stresu s narůstajícím časem 
lehce plynule narůstá. 
 
Tuto hypotézu má znázorňovat příklad podrobného průběhu křivky u testované osoby VP 2 ve 
všech 3 časových úsecích záznamu měření. 
 
Sledování vývoje stresového potenciálu jednotlivých testovaných osob 
VP 2 – žena – 18 let 
                                   Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresového potenciálu) (µSiemens) 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
2,26 
µSiemens 
 
SD = 0,33 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 - měření v neutrálním stavu 

 

 
 
 
 

Čidlo E:SC/GSR (průměrné hodnoty)     Průměrný stresový potenciál: 2,26 µSiemens, SD = 0,33 

Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresového potenciálu) (µSiemens) 
Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

2,95 
µSiemens 
 
SD = 0,19 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 – 10 min infračerveného záření 

 
 

 
 
 

Čidlo E:SC/GSR (průměrné hodnoty)     Průměrný stresový potenciál: 2,95 µSiemens, SD = 0,29 

Naměřená Průměrné naměřené hodnoty vodivosti kůže (stresového potenciálu) (µSiemens) 



hodnota Časový úsek 2: stav po20 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

2,26 
µSiemens 
 
SD = 0,13 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. –  VP 2 – 20 min infračerveného záření 

 

 
 
 
 

Čidlo E:SC/GSR (průměrné hodnoty)     Průměrný stresový potenciál: 2,92 µSiemens, SD = 0,13 

 
Mladistvá testovaná osoba VP 2 rozhodným způsobem určovala mírný nárůst průměrného 
stresového potenciálu osob testovaných v této studii. V grafech je přesto jasně patrný nárůst 
pravidelnosti a neměnnosti průběhu křivky stresového potenciálu během aktivního 
infračerveného tepelného záření. Lze se domnívat, že teplo z infračerveného zářiče může i u 
dětí a mladistvých pozitivně působit na vysokou stresovou zátěž. 
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3.5.2.  Vývoj průměrné teploty kůže (stupně Celsia) 
 

Pro fyziologické studie všeobecně platí, že nárůst teploty kůže přímo souvisí se zvýšením 
tělesné pohody testované osoby. V této studii lze navíc očekávat zvýšení teploty kůže 
způsobené teplem z infračerveného zářiče. 
 

Přehled průměrné teploty kůže (stupně Celsia), 
infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

Časové úseky Min. Max. Průměr SD 
Měření v neutrálním stavu 30,13 31,71 30,85 0,48 

10 min infračerveného 
záření 

33,16 33,44 33,28 0,10 

20 min infračerveného 
záření 

33,41 33,67 33,53 0,08 

Průměr 32,23 32,94 32,55 0,22 
 

Na základě naměřených hodnot je jasné, že průměrná teplota kůže testovaných osob narůstá 
již ve velmi krátké době na hodnoty tělesné pohody (po 10 minutách +2,43 stupňů Celsia na 
hodnotou v neutrálním stavu). V časovém úseku 3 lze sledovat jen nepatrný nárůst teploty 
kůže. 
 

Studie k infračerveným topným panelům firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj teploty kůže a 
standardní odchylka hodnot 

Teplota kůže (stupně Celsia)              SD (Stupně Celsia) 
  



                               

 
                              Neutrální hodnota 10 min infračerveného z.      20 min infračerveného z. 

Hauttemperatur = teplota kůže 
 

Nárůst teploty kůže přímo souvisí s výrazným zlepšením standardní odchylky naměřených 
hodnot. Všechny testované osoby vnímaly teplo z infračervených topných panelů firmy Sun 
of Hope s.r.o. příjemně. 
 
Vývoj teploty kůže je podrobně znázorněn v následující tabulce. 
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Sledování vývoje teploty kůže jednotlivých testovaných osob 
VP 2 – žena – 20 let 
                                   Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
27,57 
stupňů 
Celsia 
 
SD = 0,92 

 
 Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 - měření v neutrálním stavu 
 
 

 
 
 
Čidlo F: teplotní (průměrné hodnoty)            Průměrná teplota kůže: 2,26 stupňů Celsia, SD = 0,92 



Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
32,57 
stupňů 
Celsia 
 
SD = 0,15 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 – 10 min infračerveného záření 

 
 

 
 
 
Čidlo F: teplotní (průměrné hodnoty)            Průměrná teplota kůže: 32,57 stupňů Celsia, SD = 0,15 

Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty teploty kůže (stupně Celsia) 
Časový úsek 2: stav po20 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
33,20 
stupňů 
Celsia 
 
SD = 0,11 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. –  VP 2 – 20 min infračerveného záření 

 

 
 
 
 
Čidlo F: teplotní (průměrné hodnoty)            Průměrná teplota kůže: 33,20, SD = 0,11 

 
Průměrná teplota kůže testované osoby VP 3 narůstá za pouhých 10 minut aktivního 
infračerveného sálavého topení již o 5 stupňů Celsia. V této relativně krátké době dosahuje 
testovaná osoba teplotu tělesné pohody, pravidelnost naměřených hodnot narůstá o 
pozoruhodných 84%. V časovém úseku 3 narůstá teplota kůže po celkem 20 minutách 
aktivního tepla z infračerveného zářiče už jen málo o 0,6 °C. Rozptyl naměřených hodnot se 
však v tomto časovém úseku záznamu měření dále snižuje. 
 
 
3.5.3.  Vývoj průměrného srdečního tepu (tepy/min) 
 
Srdeční tep podléhá jak rozptylu sympatika tak parasympatika. Tento signál reaguje na 
krátkodobou změnu vnitřní a/nebo vnější zátěže spíše setrvačně a odráží „konečný efekt“ 
mnoha regulačních vlivů na kardiovaskulární systém. Dvě osoby se stejnou průměrnou 
tepovou frekvencí pak mohou být v různém stavu regulace. 
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Přehled průměrného srdečního tepu  (tepy/min), 
infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

Časové úseky Min. Max. Průměr SD 
Měření v neutrálním stavu 73,29 94,83 83,07 4,53 

10 min infračerveného 
záření 

70,54 94,42 80,19 4,03 

20 min infračerveného 
záření 

72,10 91,49 80,65 3,69 

Průměr 71,98 92,58 81,30 4,09 
 

Při aktivaci infračerveného tepelného záření nelze sledovat zvýšení srdečního rytmu, jak tomu 
zpravidla bývá při provokativní manipulaci s technicky vytvořenými energetickými poli. 
Průměrný srdeční tep testovaných osob se v této studii naopak snižuje. Po aktivaci 
infračerveného zářiče se průměrný srdeční tep testovaných osob vyvíjí směrem k hodnotě, 
která se očekává od zdravého organizmu. 
 

Studie k infračerveným topným panelům firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj srdečního tepu a 
standardní odchylka hodnot 

tepy/min                SD (tepy/min) 

 
  Neutrální hodnota 10 minut infračerv. zář. 20 minut infračerv. zář. 
 
             Srdeční tep        Standardní odchylka 
 
Jak ukazuje vývoj standardní odchylky na grafu, zvyšuje se při aktivaci infračerveného zářiče 
o pravidelnost srdečního rytmu. Zlepšení rozptylu srdečního tepu již v relativně krátké době 
20 minut dává tušit, že trvalé používání tepelných zářičů v obytném prostoru stabilizuje 
pravidelnost srdečního tepu. 
 



Následující podrobný graf má opticky znázornit průběh křivky srdečního tepu u vybrané 
testované osoby ve všech časových úsecích záznamu měření. 
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Sledování vývoje srdečního tepu jednotlivých testovaných osob 
VP 2 – žena – 18 let 
                                   Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
87,92 
tepů/min 
 
SD = 9,40 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 - měření v neutrálním stavu 

 

 
 
 
HR (průměrné hodnoty)            Srdeční tep: 87,92 tepů/min, SD = 9,4 

Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
78,43 
tepů/min 
 
SD = 7,16 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 – 10 min infračerveného záření 

 

 
 
HR (průměrné hodnoty)            Srdeční tep: 78,43 tepů/min, SD = 7,16 

Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty srdečního tepu (tepy/min) 
Časový úsek 2: stav po20 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
78,18 
tepů/min 
 
SD = 5,42 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. –  VP 2 – 20 min infračerveného záření 

 

 
 
HR (průměrné hodnoty)            Srdeční tep: 78,18 tepů/min, SD = 5, 42 

 

Infračervené tepelné záření trvající pouhých 20 minut se u testované osoby VP 2 výrazně 
odráží ve zlepšení pravidelnosti srdečního tepu. Oproti hodnotám základní křivky naměřeným 
v neutrálním stavu testované osoby se srdeční rytmus v době aktivace infračervených topných 
panelů firmy Sun of Hope s.r.o. zvyšuje o 42 %. 



 

V souvislosti s níže popsaným vývojem parametrů variability srdečního tepu je podpůrný 
účinek pole záření infračervených topných panelů v jednotlivých časových úsecích záznamu 
měření ještě výraznější. 
 
3.5.4.  Vývoj průměrného podporovaného prokrvení (%) 
 

Naměřené hodnoty průměrného podporovaného prokrvení představují prokrvení tkání, a sice 
fiktivně v % až do maximálního prokrvení. Při zvýšeném stresu zvyšuje sympatikus krevní 
tlak a tkáně se zužují. 
 

Jakékoli omezení oběhu krve vede k nedostatečnému zásobování buněk živinami a kyslíkem. 
Dále je omezena likvidace jedovatých látek systémem tkání. 
 

Přehled průměrného prokrvení  (%), 
infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

Časové úseky Min. Max. Průměr SD 
Měření v neutrálním stavu 21,56 49,96 32,97 5,55 

10 min infračerveného 
záření 

26,47 53,97 38,58 5,26 

20 min infračerveného 
záření 

30,82 63,18 43,38 5,52 

Průměr 26,28 55,70 38,31 5,44 
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Ve výsledku této studie vyplývá z průměrných naměřených hodnot aktivace podporovaného 
prokrvení po dobu používání infračerveného tepelného zářiče.  
 
Studie k infračerveným topným panelům firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj prokrvení a 
standardní odchylka hodnot 
Krevní oběh (%)          

 
                     Hodnota v neutrálním stavu  10 min infračerveného záření  20 min infračerveného záření 

 



Průměrná hodnota podporovaného prokrvení u 8 testovaných osob se po 20 minutách 
používání infračerveného tepelného zářiče zvyšuje o 24 procent. S nárůstem objemového 
průtoku krve (prokrvení) přímo souvisí výše popsaný nárůst teploty kůže.  
 

Níže je uveden průběh křivky podporovaného prokrvení pro vybranou testovanou osobu ve 
všech časových úsecích. 
 

Sledování vývoje srdečního tepu jednotlivých testovaných osob 
VP 4 – žena – 55 let 
                                   Průměrné naměřené hodnoty prokrvení (%) 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

24,42 % 
prokrvení 
 
SD = 1,48 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 - měření v neutrálním stavu 

 

 
 
Amplituda BVP (průměrné hodnoty)            Průměrné prokrvení: 24,42%, SD = 1,48 

Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty prokrvení (%) 
Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

30,41 % 
prokrvení 
 
SD = 2,28 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 – 10 min infračerveného záření 

 
 
 
Amplituda BVP (průměrné hodnoty)            Průměrné prokrvení: 30,41%, SD = 2,28 
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Naměřená 
hodnota 

Průměrné naměřené hodnoty prokrvení (%) 
Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

41,56 % 
prokrvení 
 
SD = 7,23 

 
Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – VP 2 – 20 min infračerveného záření 

 

 
Amplituda BVP (průměrné hodnoty)            Průměrné prokrvení: 41,56%, SD = 7,23 



Oproti hodnotám naměřeným v neutrálním stavu se podporované prokrvení testované osoby 
VP 4 po 20 minutách používání infračerveného zářiče zvyšuje o 41 minut. Razantní nárůst 
podporovaného prokrvení je příčinou většího rozptylu naměřených hodnot, který lze sledovat 
během záznamu měření. Při delším používání infračervených topných panelů firmy Sun of 
Hope s.r.o. je třeba očekávat trvalou stabilizaci podporovaného prokrvení. 
 
Nárůst průměrného prokrvení u všech testovaných osob v době používání infračervených 
topných panelů firmy  Sun of Hope s.r.o. nechává tušit, že tato zářivá energie neobsahuje 
rušivé potenciály polí. Potenciál pole technického záření se označuje jako „elektrický smog“ a 
svojí informací vyvolává biologicky oslabující nebo škodlivý účinek na organizmus. 
Používání infračervených tepelných zářičů proto pravděpodobně nevede ke shlukování 
červených krvinek, které lze mikroskopem v temném poli pozorovat při provokativní 
manipulaci s vysokofrekvenčním technickým zářením. Lze se domnívat, že se aktivující 
účinek infračerveného tepelného záření na procesy základní regulace potvrzuje i u 
dlouhodobých studií. 
 
 
4.  Vývoj variability srdečního tepu (HRV) 
 
Variabilita srdečního tepu popisuje schopnost srdce kontinuálně a v závislosti na zatížení 
měnit dobu mezi jedním a druhým úderem srdce a flexibilně se tak přizpůsobovat rychle se 
měnícím zátěžím. Je to tedy hodnota obecné přizpůsobivosti organizmu na vnitřní a vnější 
podněty, které se rovněž označují jako celková kondice („global fitness“). 
 
V moderním fyziologickém výzkumu, zejména při analýze poruch srdečního rytmu, si 
výzkum variability srdečního tepu (HRV) získal vysokou pozici. 
Lidé, u nichž je variabilita srdečního tepu silně omezena, např. v důsledku biologického 
působení technického záření, to zažívají jako „stres“ a mají výrazně vyšší procento 
onemocnění. 
 
Dostatečně vysoká variabilita srdečního tepu je naopak příznakem dobrého zdraví. Zvyšují-li 
se nároky na organizmus, variabilita srdečního tepu se snižuje. 
 
Funkční výměnu informací na biologické úrovni nelze přímo měřit, lze ji však měřit na 
systémech orgánů, jež jsou ovlivňovány základní vegetativní regulací. 
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V této souvislosti je srdce středem našeho života. Je to zdroj elektromagnetické síly o výkonu 
2,4 Watt, jejíž vibrace lze měřit i v nejmenší buňce organizmu. Veškeré rytmy života se 
odrážejí v srdečním tepu. 
 
Jsou-li tyto rytmy v souladu, v koherenci, cítíme se dobře. Hlavní měřitelná veličina tohoto 
řetězce informací je variabilita srdeční frekvence jakožto nedůležitější parametr pro 
posuzování pocitu pohody a vitality. 
 



Významnými kritérii pro hodnocení vývoje variability srdečního tepu (celkové kondice) jsou: 
 

• snížení délky intervalů srdečního tepu (Inter-Beat-Intervall), které je nutné pro udržení 
vegetativní rovnováhy organizmu na základě momentálního zátěže. Snížení zátěže 
testovaných osob je třeba sledovat v souvislosti s vývojem srdečního tepu. 

• Snížení celkového výkonu (TOTAL POWER) všech složek vegetativního nervového 
systému (ms2). 

• Snížení počtu párů po sobě následujících intervalů srdečního tepu, které vykazují 
rozdíl větší než 50 ms. 

• Vývoj arytmie (RMSSD) 
• Vývoj sympato-vagální rovnováhy (LF/HF) 

 
Funkce autogenního nervového systému spočívá v přizpůsobení základní regulace 
biologického systému měnícím se parametrům vnitřní a vnější zátěže. Variabilita srdeční 
frekvence je v případě funkčních poruch a již při změně zátěže (např. v důsledku 
elektromagnetického záření) výrazem regulační schopnosti systému. 
 
Zdraví, tělesná pohoda a funkční vitalita nedělitelně souvisí s regulačními procesy a životními 
rytmy, které se odrážejí v srdečním tepu. 
 
 
4.1.  Naměřené hodnoty variability srdečního tepu 
 
Naměřené hodnoty variability srdečního tepu 
Časový úsek 1: měření v neutrálním stavu testované osoby (základní křivka) 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n 
Průměr 

NN (ms) 

Délka 
intervalů 
srdečního 

tepu 

RMSSD  
(ms) 

nn50 
(počet) 

Celkový 
výkon 
(ms2) 

Poměr 
LF/HFr 
(faktor) 

VP01 734,03 297,0 59,64 75 4 392 0,21 
VP02 685,51 359,0 49,11 49 6 160 1,28 
VP03 588,04 125,0 18,44 1 561 0,48 
VP04 868,86 187,0 46,75 37 1 127 0,62 
VP05 766,21 211,0 25,57 5 2 639 9,11 
VP06 760,17 180,0 15,02 0 961 5,55 
VP07 771,83 78,0 15,64 0 190 2,60 
VP08 693,77 94,0 14,26 0 252 3,92 

Průměr 733,55 191,4 30,6 21 2 035 2,97 
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Naměřené hodnoty variability srdečního tepu 
Časový úsek 2: stav po 10 minutách aktivního působení infračerveného tepelného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n 
Průměr 

NN (ms) 

Délka 
intervalů 
srdečního 

tepu 

RMSSD  
(ms) 

nn50 
(počet) 

Celkový 
výkon 
(ms2) 

Poměr 
LF/HFr 
(faktor) 

VP01 746,54 305,0 54,54 59 2 956 0,21 
VP02 766,41 336,0 59,92 75 12 549 0,38 
VP03 624,45 157,0 21,57 1 514 0,30 
VP04 872,49 227,0 27,69 9 975 4,07 
VP05 791,96 157,0 21,41 1 1 634 11,31 
VP06 809,90 148,0 18,01 1 586 2,19 
VP07 798,99 86,0 20,09 2 140 0,78 
VP08 654,71 94,0 17,17 2 192 1,63 

Průměr 758,18 188,8 30,1 19 2,443 2,61 
 
 
Naměřené hodnoty variability srdečního tepu 
Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního působení infračerveného tepelného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

VP n 
Průměr 

NN (ms) 

Délka 
intervalů 
srdečního 

tepu 

RMSSD  
(ms) 

nn50 
(počet) 

Celkový 
výkon 
(ms2) 

Poměr 
LF/HFr 
(faktor) 

VP01 678,31 234,0 44,42 40 2 352 0,62 
VP02 769,63 281,0 50,38 45 2 381 0,42 
VP03 619,60 149,0 22,89 2 783 1,39 
VP04 817,49 211,0 23,77 4 956 2,49 
VP05 827,40 219,00 28,74 3 2 059 5,18 
VP06 859,21 148,0 29,48 10 840 0,98 
VP07 803,01 70,0 15,75 0 183 1,17 
VP08 668,08 86,0 16,63 0 95 1,95 

Průměr 755,34 174,8 29,0 13 1 206 1,77 
 
 
4.1.1.  Vývoj rozpětí intervalů srdečního tepu (IBI) 
 
Zkratkou IBI (Inter-Beat-Intervall) se označuje časový interval mezi 2 po sobě následujícími 
srdečními tepy, měří se v milisekundách (ms). 
 
Jakákoli změna vnější a/nebo vnitřní zátěže v důsledku výměny informací s okolním zářením 
vede k reakci vegetativního nervového systému. Aby se vytvořila vnitřní rovnováha, vysláním 
impulsu do sinusového uzle se nastaví délka dalšího intervalu srdečního tepu. Díky pásmové 
šířce různých délek po sobě následujících intervalů srdečního tepu IBI se v případě změny 
zátěže může měnit i potřebné rozpětí intervalů srdečního rytmu. Biologický systém se díky 
„inteligenci srdce“ kdykoli přizpůsobí změněným vnitřním a vnějším parametrům. 
Vycházíme z toho, že intervaly srdečního tepu jsou optimálně normálně rozloženy. 
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Zvýšení vnitřní a/nebo vnější zátěže si tedy jako reakci vyžádá větší rozpětí intervalů 
srdečního tepu. Při  podpoře rovnováhy biologického pole organizmu se naopak dostaví 
zmenšení zátěže kardiovaskulárního systému. 
 
Pro toto sledování se používá průměrný vývoj minimální a maximální délky intervalu 
srdečního tepu u všech testovaných osob v příslušném časovém úseku záznamu měření. 
 

Kritéria variability srdečního tepu 
Potřebná délka intervalů srdečního tepu pro udržení vnitřní rovnováhy – 8 testovaných osob 

Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
Časové úseky NN min. NN max. Průměr NN Délka intervalu 
 (ms) (ms) (ms) (ms) 
Měření v neutrálním stavu 643,13 834,50 733,55 191,38 
10 min infračerveného záření 668,25 857,00 758,18 188,75 
20 min infračerveného záření 668,50 843,25 755,34 174,75 

Průměr 643,13 834,50 749,02 184,96 
 

Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj  
potřebné délky intervalů srdečního tepu 

Legenda ke grafu: 

Intervalllänge = délka intervalu 
erforderliche Spannweite = potřebná délka intervalu 
Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 

 
 
Během používání infračerveného zářiče lze sledovat snížení zátěže kardiovaskulárního 
systému. Rozpětí různých délek intervalů srdečního tepu se v relativně krátké době snižuje o 
8,4 %. Lze očekávat, že bude stálé používání infračervených topných panelů firmy Sun of 
Hope s.r.o. více podporovat rovnováhu biologického pole. 
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Vývoj délky intervalů srdečního tepu (IBI) potřebné pro zachování vegetativní rovnováhy je 
v následující tabulce podrobně znázorněn na jedné mladistvé a jedné dospělé testované osobě 
ve všech 3 časových úsecích studie. 
 
Sledování vývoje potřebné délky intervalů srdečního tepu (IBI) jednotlivých testovaných 
osob v časových úsecích záznamu měření 
VP 2 – žena – 18 let 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
359 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naměřená 
hodnota 

Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
336 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
 

 
 

 
 

Naměřená Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného záření 



hodnota                          infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
281 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
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Vysoká délka různých intervalů srdečního tepu mladistvé testované osoby VP 2 v neutrálním 
stavu v hodnotě 350 ms vyplývá  z přítomné stresové zátěže. Podpůrný účinek infračerveného 
tepelného záření v době použití pouhých 20 minut u této testované osoby vede ke snížení 
potřebného výkonu na zachování vegetativní rovnováhy o cca 22 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sledování vývoje potřebné délky intervalů srdečního tepu (IBI) jednotlivých testovaných 
osob v časových úsecích záznamu měření 
VP 6 – žena – 50 let 
Naměřená hodnota     Časový úsek 1: naměřené hodnoty v neutrálním stavu testovaných osob (základní linie) 
                                                             infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
180 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naměřená 
hodnota 

Časový úsek 2: stav po10 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
148 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Naměřená 
hodnota 

Časový úsek 3: stav po 20 minutách aktivního infračerveného záření 
                         infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 

 
 
 
148 ms 
 
 
 

 
                               Průběh IBI 
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Vedle snížení výkonu kardiovaskulárního systému o 18% u testované osoby VP 6 lze na 
grafech průběhu IBI v jednotlivých časových úsecích sledovat i lepší pravidelnost intervalů 
srdečního rytmu v normálním rozložení. 
 
Výsledek této studie připouští konstatování, že neustálé používání infračervených topných 
panelů firmy Sun of Hope s.r.o. vede k odlehčení kardiovaskulárního systému při zachování 
vegetativní rovnováhy. Jak ukazuje srovnání vývoje délky intervalů srdečního tepu, projevuje 
se podpůrný účinek infračerveného sálavého tepla i u osob s vyšší stresovou zátěží již 
po krátké době. 
 
 
4.1.2.  Vývoj celkového výkonu vegetativního nervového systému 
 
Při analýze, v jakém frekvenčním pásmu se periodicky vznikající vibrace hertzové frekvence 
mění matematicko-fyzikálními procesy z údajů vztahujících se na čas na údaje vztahující se 
na frekvenci. Ze stále vznikajících změn, spektrální hustoty či rozvržení energie vyplývají 
různá frekvenční pásma. 
 

• VLF-Power (0,0033 – 0,04 Hz) 
• nízkofrekvenční LF-Power (0,04 – 0,15 Hz) 
• vysokofrekvenční HF-Power (0,15 – 0,4 Hz) 

 



Vysokofrekvenční složka je synchronní s dýcháním a proto se sleduje jako parasympaticky 
předávaná. Nízkofrekvenční složka je většinou předávána sympatickými mechanizmy. 
 
Celkový výkon reflektuje různost všech NN intervalů a součet veškerých energetických hustot  
(TP = HF+LF+VLF). Znamená tedy celkovou variabilitu a platí jako míra účinku 
vegetativního nervstva na kardiovaskulární systém. 
 
Hranice „normálních hodnot“ celkového výkonu vegetativního nervového systému se udává 
v 6.000 ms2 (milisekundy čtvereční). 
 

Kritéria variability srdečního tepu 
Vývoj průměrného výkonu  

Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
Časové úseky CELKOVÝ VÝKON 

(ms2) 
Měření v neutrálním stavu 2 035 
10 minut infračerveného záření 2 443 
20 minut infračerveného záření 1 206  
Průměr 1 895 
 
Po celou dobu záznamu měření se průměrná nervová aktivita u všech testovaných osob 
snižuje o 40,7 %. Nárůst nervové aktivity po 10 minutách infračerveného záření lůze lépe 
pochopit, když se podíváte na vývoj aktivity složek vegetativního nervového systému, který je 
znázorněn v následujícím grafu. 
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Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. – vývoj 
parametrů nervové aktivity 

Legenda ke grafu: 

Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 
 

 
 
S aktivací infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. se vegetativní rovnováha 
posouvá směrem k parasympatiku, který z velké části zodpovídá za tělesné funkce v klidovém 
stavu a za tvorbu vlastních tělesných zdrojů. Z grafu je patrné, že vyšší aktivita parasympatiku 
po 10 minutách infračerveného tepelného záření následně vede k vyrovnanému 
výkonnostnímu spektru obou složek vegetativního nervového systému. 
 
Snížení sympatické aktivity o 38 % v době infračerveného tepelného záření hovoří pro snížení 
vnímání a zpracování stresu u testovaných osob v tomto časovém úseku. 
 
Celkový výkon (Totalpower) nervového systému v době záznamu měření je znázorněn 
v grafu na následující straně. Průměrná hodnota celkového výkonu se v době záznamu 
celkově snižuje o 40,7 %. Sympato-vagální rovnováha se s dobou aplikace infračerveného 
tepelného záření zvyšuje. 
 
Tento efekt je významný, neboť obzvláště u dětí a mladistvých neustále narůstá náchylnost 
k psychickým poruchám. V souvislosti se studiemi o elektrickém smogu ve školách 
zaznamenala zkušební laboratoř IGEF nervovou aktivitu u žáků, která je v průměru na 
„horní“ hranici normálních hodnot 6.000 ms2 popř. je již překračuje. 
 
Výsledek této studie by mohl být východiskem pro další výzkum terapeutického účinku 
infračerveného tepelného záření s ohledem na snížení příliš vysoké nervové aktivity.  
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Studie infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. 
– vývoj nervové aktivity (celkový výkon) 

Legenda ke grafu: 

Leistung = výkon 
Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 
 

 
 
 
4.1.3.  Vývoj po sobě následujících párů srdečních tepů (nn50) s rozdíly v intervalech > 
50 ms 
 
Dalším kritériem variability srdečního tepu je počet po sobě následujících párů srdečních 
tepů, jejichž intervalový rozdíl je vyšší než 50 ms (nn50). Tyto intervalové skoky mezi dvěma 
sousedními srdečními tepy mohou být zapotřebí pro vyrovnání vegetativní rovnováhy a 
projevují se v pravidelnosti srdečního rytmu. Četnost výskytu koreluje s nárůstem vnější 
a/nebo vnitřní zátěže. Velký počet párů srdečních tepů s intervalovými rozdíly > 50 ms může 
být známkou zátěží podmíněných poruch základního časového rytmu organizmu. 
 

Kritéria variability srdečního tepu 
Vývoj po sobě následujících párů srdečních tepů s 

rozdílem v intervalech > 50 ms 
Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
Časové úseky Počet nn50 

Měření v neutrálním stavu 21 
10 minut infračerveného záření 19 
20 minut infračerveného záření 13 
Průměr 18 
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Počet párů srdečních tepů s délkou intervalu > 50 ms 
Legenda ke grafu: 

Anzahl = počet 
Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 
 

 
 
4.1.4   Vývoj arytmie (RMSSD) 
 

Arytmie zjednodušeně vyjadřuje, jak silně se mění srdeční frekvence od jednoho tepu 
k druhému. Vypovídá tak o variaci po sobě následujících intervalů srdečního tepu. 
Matematicky odpovídá RMSSD všem na druhou umocněným rozdílům po sobě následujících 
intervalů RR. 
 

Kritéria variability srdečního tepu 
Vývoj arytmie (RMSSD) 

Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
Časové úseky Počet nn50 

Měření v neutrálním stavu 30,55 
10 minut infračerveného záření 30,05 
20 minut infračerveného záření 29,01 
Průměr 29,87 

 
I v nezatíženém stavu tepe srdce mírně nepravidelně. Průměrná arytmie činí v době měření 
v neutrálním stavu 30,66 milisekund, což hovoří pro relativně nízkou zátěž vybraných 
testovaných osob. Aktivace infračervených topných panelů firmy Dun of Hope s.r.o. působí 
na zvýšení pravidelnosti srdečního rytmu, arytmie se celkově zlepšuje o 6%. 
 

Lze očekávat, že delší či trvalejší využívání infračerveného tepelného záření se bude  v zásadě 
projevovat podporou rytmů základní regulace a že povede ke zlepšení variability srdečního 
tepu a tím i k lepší přizpůsobivosti organizmu měnícím se zátěžím. 
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Vývoj arytmie srdečního tepu 
Legenda ke grafu: 

Arythmiemaß = arytmie  
Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 
 

 
 
4.1.5.  Vývoj sympato-vagální rovnováhy 
 

Poměr LF/HF je uznávaným parametrem pro popis sympato-vagální rovnováhy. Poměr mezi 
sympatickou a parasympatickou aktivitou (LF/HF)  je při 1,5 až 2,0 „v normě“. 
 

Vyšší hodnoty znamenají, že sympatický (tj. aktivující) nervový systém je nadměrně aktivní. 
Snížení koeficientu je asociován s posunutím směrem k vagální dominanci resp. ke snížení 
aktivity sympatického nervového systému. 
 

Kritéria variability srdečního tepu 
Vývoj sympato-vagální rovnováhy 

Infračervené topné panely firmy Sun of Hope s.r.o. 
Časové úseky Poměr LF/HF 

(faktor) 
Měření v neutrálním stavu 2,97 
10 minut infračerveného záření 2,61 
20 minut infračerveného záření 1,77 
Průměr 2,97 

 

Průměrná hodnota poměru LF/HF 2,97 signalizuje průměrně převažující sympatickou 
dominanci nervového systému testovaných osob v době měření v neutrálním stavu. Při delší 
době trvání aktivního tepelného záření z infračervených topných panelů firmy Sun of Hope 
s.r.o. lze sledovat posunutí směrem k vagální dominanci. Faktor LF/HF se posouvá v relativně 
krátké době vystavení infračervenému tepelnému záření v této studii do pásma normálních 
hodnot. 
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Vývoj sympato-vagální rovnováhy 
Legenda ke grafu: 

Faktor = faktor  
Normbereich = normalizovaná oblast 
Neutralwert = hodnota v neutrálním stavu 
10 min Infrarot = 10 minut infračerveného záření 
20 min Infrarot = 20 minut infračerveného záření 
 

 
 
 
5. Diskuse 
 

Veškeré výsledky technického měření a vyhodnocení biofyzikálních hodnot naměřených 
v rámci této studie tvoří základ pro následující obecný závěr: spektrum infračerveného 
tepelného záření, které je vytvářeno topnými panely firmy Sun of Hope s.r.o. pro 
vytápění místností, se současně projevuje podpůrným účinkem na rytmy základní 
regulace lidského organizmu. Ve zpětné vazbě z biologického pole testovaných osob 
nebyly v této studii sledovány žádné oslabující či rušivé biologické účinky používání 
technického energetického pole domovní instalace (střídavý proud o frekvenci 50 
Hertzů) na vytváření infračerveného tepelného záření.  To hovoří pro počáteční 
hypotézu, že frekvence tepelného záření v infračerveném pásmu neobsahují žádný 
potenciál rušivých polí, který působí na organizmus zvýšeným stresem, jak to lze 
pozorovat u nízkofrekvenčních technických energetických polí či mikrovln. 
 

Používání infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. se ohledně 
podpůrného účinku infračerveného tepelného záření na stabilitu lidského biologického 
pole a na vyrovnání vegetativní rovnováhy doporučuje. 
 

Podrobně byly v této studii infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. 
zaznamenány následující výsledky: 
 

a. ohledně potřebného výkonu byly výsledky technické kontroly infračervených topných 
panelů firmy Sun of Hope s.r.o. výrazně pod naměřenými technickými hodnotami  
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běžných domácích spotřebičů. Zvýšení tělesného napětí testovaných osob v důsledku  
vazby s energetickým polem topných panelů nebylo zjištěno. 
 

b. Jako reakce na energetické pole infračerveného tepelného záření nebylo u žádné 
testované osoby sledováno zvýšení hladiny stresu. Pravidelnost naměřených hodnot se 
naopak pozoruhodně zlepšila. 

 
c. Testované osoby se již po krátké době působení dostaly na teplotu své tělesné pohody. 

Všechny testované osoby pociťovali sálavé teplo z infračervených topných panelů 
firmy Sun of Hope s.r.o. jako příjemné a blahodárné. 

 
d. Aktivace infračerveného tepelného záření vedla k vyšší pravidelnosti srdečního rytmu 

testovaných osob. Průměrný srdeční tep vykázal v době testu pozitivní vývojový trend. 
 

e. Průměrné podporované prokrvení u všech testovaných osob vzrostlo v krátké době 
aplikace infračerveného tepelného zářiče o 24%, v jednotlivém případě byla 
zaznamenána aktivace prokrvení až 41%. 

 
f. Příjemné vnímání infračerveného tepelného záření se odrazilo i ve zlepšení variability 

srdečního tepu, které je v moderní psychologii měřítkem vitality a dobrého 
zdravotního stavu. Při zvyšující se pravidelnosti průběhu IBI se v době trvání testu 
snížila délka intervalů srdečního tepu o 8,4%. 

 
g. Během krátké doby působení infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. 

bylo u testovaných osob dosaženo zdravého vyrovnání aktivity sympatického a 
parasympatického nervového systému. Výkon vegetativního nervového systému se 
snížil o 40,7%. Zejména se snížil podíl aktivity sympatického nervového systému, 
který zodpovídá za vnímání a zpracování stresu.  

 
h. Pravidelnost srdečního tepu se při aktivaci infračerveného tepelného zářiče zvýšila i 

snížením počtu sousedních párů srdečních tepů s velkým rozdílem v intervalech o 38 
%. 

 
i. Arytmie (RMSSD) u testovaných osob zahrnutých do této studie se v době trvání 

výzkumu zlepšila  o 6%. 
 

j. Převažující dominance sympatického nervového systému u testovaných osob ve 
neutrálním stavu se již po 20 minutách použití infračerveného tepelného záření 
posunula do normálních hodnot. Dá se očekávat, že pozitivní účinek tepelného záření 
z infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. při dlouhodobém používání 
bude ještě více stabilizovat rovnováhu biologického pole uživatelů. 
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Na základě uvedených výsledků technického a biofyzikálního průzkumu v rámci této 
studie se použití infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. jako tepelných 
zářičů v obytných a pracovních prostorách doporučuje. 
 
Požadavky Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrického smogu IGEF na udělení 
certifikační známky IGEF >Testováno a doporučeno společností IGEF< jsou v plném 
rozsahu splněny. 
 
 
Schleusingen 21. srpna 2009  
 
 
 
(Podpisy nečitelné) 

  
Dipl.-Ing. Paul Sommer     Dipl.-BWL Wulf-Dietrich Rose 
Vedoucí zkušební a výzkumné laboratoře IGEF  Vedoucí certifikačního pracoviště 
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6.  Seznam zkratek a symbolů 
 
 
popř.   popřípadě 
cca   přibližně 
DECT   Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
cm   centimetr 
HF   High-Frequency-Power (vysokofrekvenční proud) (0,15 – 0,4 Hz) 
HRV   variabilita srdečního tepu 
IBI   intervaly mezi srdečními tepy (Inter-beat intervals) 
LF   Low-Frequency-Power (nízkofrekvenční proud) (0,05 – 0,15 Hz) 
Gen.   generace 
HLW   vodivost kůže 
m   metr 
m2   metr čtvereční 
Max.   maximum 
Min.   minimum 
ms   milisekunda 
MHz   megahertz 
ms2   měrná jednotka celkového frekvenčního proudu (FTP) 
min   minuta 
MW   průměr 
NN   interval dvou srdečních tepů (normální od normálního) 
NN max.  maximální interval mezi srdečními tepy 
NN min.  minimální interval mezi srdečními tepy 
NN MW  průměrný interval mezi srdečními tepy 
nn50   počet párů sousedních NN intervalů, které se od sebe odlišují o více než  

50 ms 
°C   stupně Celsia 
SD   standardní odchylka 
tzv.   takzvaný 
Interval RR  časový odstup mezi dvěma srdečními tepy (dílek R na EKG) 
RMSSD  arytmie 
TFP   Total Frequency Power 
VP   testovaná osoba 
mj.    mimo jiné 
k.j.    kromě jiného 
např.   například 
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