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Život člověka závisí na nepřetržité výměně dýchacích plynů vyjádřené spotřebou
kyslíku a výdejem oxidu uhličitého. Respirační výměna je obrazem produkce
energie z živin přijatých v potravě a současně i ukazatelem produkce tepla, které
musí člověk, jako každý teplokrevný organizmus vydávat do okolí, aby nedocházelo
ke zvyšování tělesné teploty nad přípustnou mez (obr. 1). Ovšem množství tepla
vydávaného z těla do prostředí nesmí být ani větší než jeho produkce, poněvadž by
docházelo ke snížení tělesné teploty. Termoregulační mechanizmy udržují v pod-
mínkách gravitačního pole Země teplotu jádra těla ve fyziologickém rozmezí 37±
0,5 ◦C. Výdej tepla do prostředí je uskutečňován v různých fyzikálních formách
jak ukazuje obr. 2. Patří mezi ně vedení tepla tkáněmi, oděvem a hraniční vrstvou
vzduchu na povrchu těla, nebo povrchu oděvu. Na každém povrchu sousedícím se
vzduchem se vytváří hraniční vrstva tvořící tepelnou izolaci, přes kterou je teplo
vedeno a do prostředí přenášeno prouděním vzduchu a to prouděním přirozeným,
nebo prouděním nuceným.

Obr. 1. Výdej tepla z organi-
zmu do prostředí na teplotním
gradientu Ti - TE

Mezi unikátní přístroje vyvinuté na Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně patří
i elektrický dynamický katatermometr (EDK, obr. 3). Čidlo EDK se chová po-
dobně jako tělo teplokrevného organizmu, to znamená při změně ochlazovacího
účinku prostředí řídící elektronika mění příkon elektrického proudu ohřívajícího
čidlo tak, aby teplota čidla, podobně jako tělesná teplota u člověka setrvávala
v geneticky nastaveném rozmezí

”
teploty jádra“ 37± 0,5 ◦C. Naměřený příkon

elektrického proudu je roven množství
”
suchého“ tepla, které přechází prouděním

a vyzařováním z čidla do prostředí. Teplo je dále vydáváno z povrchu těla nebo
oděvu vyzařováním případně ochlazováním povrchu vypařováním vody z potu
zvlhčujícího povrch kůže nebo i oděvu. Výdej tepla produkovaného v organizmu
ovlivňuje řada faktorů, a to teplota i vlhkost vzduchu, dále rychlost proudění
vzduchu a barometrický tlak. Výdej tepla zářením ovlivňuje teplota povrchů stěn
místnosti i jiných předmětů nebo i povrchy oděvů přítomných osob, jak schéma-
ticky uvedeno na obr. 4.
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Obr. 2. Fyzikální formy výdeje tepla z teplého jádra těla do prostředí

Obr. 3. Laboratorní verze Elektrického dynamického katatermometru
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Obr. 4. Analogie vlivu ochlazovacího účinku prostředí na výdej tepla člověkem a
čidlem EDK

V podmínkách beztížného stavu, přesněji v mikrogravitaci při pohybu ka-
biny sputniku, nebo orbitální laboratoře na oběžné dráze kolem Země, je výdej
tepla změněn, chybí vzestupné proudění vzduchu ohřátého na povrchu těla nebo
oděvu vyvolávané na Zemi působením gravitace. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá
kolmo vzhůru vytlačován těžším chladným vzduchem z okolí. Na oběžné dráze
kolem Země chybí hnací síla gravitace umožňující na Zemi, okolo každého povrchu
teplejšího než okolní vzduch, vytvoření hraniční vrstvičky vzduchu hlavní tepelné
izolace, která ovlivňuje výdej tepla člověka i jiných teplokrevných organizmů. Při
výrazném oslabení gravitačního pole na oběžné dráze kolem Země tato hnací síla je
oslabena, výška hraniční vrstvičky se zvyšuje a tělo se v klidném vzduchu

”
obléká“

do neviditelného
”
kožichu“. Výdej tepla řízený termoregulačními mechanizmy je

přizpůsoben veličině gravitace na povrchu Země. Na oběžné dráze kolem Země při
působení mikrogravitace řeší termoregulační mechanizmy zvětšení tepelné izolace
hraniční vrstvy vzduchu zapojením „mokrého“ výdeje tepla, pocením, které u
člověka narušuje jeho tepelnou pohodu v klidu i při práci. Účinek nepřítomnosti
gravitace lze nahradit nuceným prouděním vzduchu pomocí ventilátoru. Nejde
však o jednoduché technické řešení, poněvadž požadovaná správná rychlost prou-
dění vzduchu závisí nejen na teplotě a vlhkosti vzduchu, přítomnosti tepelných
zářičů, ale zejména na produkci tepla v těle člověka.
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Dospělý muž průměrné hmotnosti 70 kg, má tepelný výkon přibližně 100 W
což odpovídá zhruba produkci tepla 7,5 MJ/den (2,000 kcal/den). Ve spánku je
produkce tepla snížena o 15 až 20 procent, při běžném denním zaměstnání narůstá
produkce tepla přibližně o 30 procent, při intenzivním cvičení nebo namáhavé
fyzické práci se může produkce tepla zvýšit i o 100 %. Tepelná kapacita lidského těla
s hmotností desítek kilogramů tlumí vliv změn v okamžité produkci tepla na změnu
teploty jádra těla. Tlumivý účinek se projevuje zejména změnami teploty končetin.
Tepelná kapacita tkání těla má veličinu zhruba 3,5 kJ/kg/◦C, to znamená v teplém
prostředí při snížení výdeje tepla je teplota končetin vyšší než při stejném tepelném
výkonu v prostředí chladném (obr. 5). Tepelná pohoda znamená i dobrou náladu
podporující pracovní výkon při minimální zátěži organizmu nepříjemným poce-
ním. Pro udržení člověka v tepelné pohodě je třeba ochlazovací účinek prostředí
při daném barometrickém tlaku upravit nastavením teploty, vlhkosti a proudění
vzduchu s přihlédnutím k teplotě okolních ploch, zdrojů sálavého tepla (radiační
teplota prostředí). Ovšem tepelně vlhkostní parametry prostředí je třeba upravovat
s ohledem na produkci tepla podle pracovního zatížení osob nacházejících se
v klimatizovaném prostředí.

Obr. 5. Izotermy na povrchu těla v chladném prostředí (A) a v horkém
prostředí (B)
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Rozvoj jaderné fyziky a raketové techniky postavil v padesátých letech minu-
lého století před biologické a lékařské vědy nové závažné problémy spojené s účinky
ionizujícího (atomového) záření a zabezpečením pracovních podmínek pro člověka
pracujícího v ochranných oděvech v prostředí zamořeném různými škodlivinami
nebo v podmínkách beztížného stavu při letech do kosmu. Ve světě tehdy vznikla
řada vědeckých pracovišť, mezi kerá patří i Biofyzikální ústav Československé
akademie věd postavený v Brně.

V Biofyzikálním ústavu ČSAV byla řešena i problematika účinků ionizujícího
záření na živé organizmy a studovány metody ochrany teplokrevných zvířat proti
vzniku nemoci z ozáření. Byly vypracovány původní biofyzikální a fyziologické
metody hodnocení radiačního poškození jednotlivců publikované v domácích i za-
hraniční vědeckých časopisech.

V rámci mezinárodní spolupráce INTERKOSMOS bylo ve spolupráci
s INSTITUTEM MEDIKO-BIOLOGIČESKICH PROBLEM (IMBP) Moskva
uskutečněno na oběžné dráze kolem Země první měření vlivu mikrogravitace
na ochlazující účinek prostředí. Pokus s kódovým označením Těploobměn –
1 byl proveden na sputniku

”
KOSMOS 936“. Pro uskutečnění tohoto pokusu

byla ve Vývojových dílnách ČSAV v Praze vyrobena letová verze elektrického
dynamického katatermometru s kódovým označením EDK-UT (Elektrický dyna-
mický katatermometr s větrným tunelem, obr. 6). Výsledky pokusu ukázaly, že
mikrogravitace vyvolává v podmínkách bez nuceného proudění výrazné snížení
výdeje tepla z čidla katatermometru. Snížený výdej tepla je způsoben absencí
přirozeného proudění vzduchu, jehož hnací silou na Zemi je gravitace (obr. 7).

Obr. 6. Letová verze Elektrického dynamického katatermometru s větrným tunelem
a řídící soupravou pro kontrolu funkce a kalibraci

Při vyhodnocení pokusu Těploobměn – 1 (Protokol Moskva 23.–29. 08. 1977)
byla navržena spolupráce na provedení pokusu Těploobměn – 2. Cíl pokusu
Těploobměn – 2 byl formulován takto: stanovit korelaci mezi tepelnými vjemy
kosmonauta, tepelným stavem jeho organizmu a ochlazovacím účinkem prostředí
měřeným čidlem elektrického dynamického katatermometru. Pro tento pokus byla
vyrobena nová verze elektrického dynamického katatermometru s teploměrnými
čidly na měření kožní teploty na čele, hřbetech rukou a nártech nohou, dále
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Obr. 7. Grafické vyjádření vlivu mikrogravitace na výdej tepla čidlem katatermo-
metru v podmínkách mikrogravitace a úprava výdeje tepla nuceným prouděním
vzduchu rychlostí do 4,0 m/s

Obr. 8. Blokové schéma současného měření teploty povrchu kůže v pěti stabilních
a jedné volitelné lokalitě spolu s měřením ochlazovacího účinku prostředí čidlem
elektrického dynamického katatermometru

univerzálním teploměrným čidlem pro měření teploty vzduchu i teploty povrchů
okolních objektů (obr. 8). Komplex elektrického dynamického katatermometru se
speciálními teploměrnými čidly nesl kódové označení EDK-IK (elektrický dyna-
mický katatermometr-Interkosmos, obr. 9, obr. 10). Na výrobě přístroje EDK-IK
se podílely Vývojové dílny ČSAV Praha, Výzkumný ústav zdravotnické techniky
Chirana Brno a mechanická dílna Katedry fyziologie Lékařské fakulty univerzity
J. E. Purkyně Brno. Metodika použití aparatury EDK-IK pro měření tepelného
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Obr. 10. Pouzdro pro uložení
teplotních čidel měřicí letové
soupravy EDK-IK

Obr. 9. Letová verze Elektrického dynamického katatermometru s teploměrnými
čidly pro měření teploty povrchu kůže ve standardních bodech i volného čidla pro
měření teploty zvoleného bodu na povrchu kůže, teploty vzduchu, nebo okolních
předmětů

stavu lidského těla, tepelné pohody a s nimi souvisejících veličin ochlazovacího
účinku prostředí byla vypracována na Katedře fyziologie Lékařské fakulty Uni-
verzity J.E Purkyně v Brně. Aprobaci kompletu pro použití v pilotovaném letu
na orbitální stanici SALJUT 6 a zaškolení připravovaných členů první mezi-
národní posádky Interkosmos zabezpečovali pracovníci INSTITUTU MEDIKO-
BIOLOGIČESKICH PROBLEM Moskva. Hlavním cílem pokusu Těploobměn –
2 bylo vyhodnotit stav tepelného komfortu prostředí pro člověka v podmínkách
mikrogravitace orbitální laboratoře a prokázat, že tepelné vjemy kosmonauta
i tepelný stav jeho organizmu lépe korelují s údaji čidla elektrického dynamického
katatermometru, než s dosud používanými metodami měření teploty vzduchu nu-
ceně cirkulujícího v kabině orbitální laboratoře. Provedením pokusu Těploobměn
– 2 v letových podmínkách byla pověřena první mezinárodní posádka Interkosmos,
jejíž start byl stanoven na konec února – začátek března 1978. I když jsme měli
již určité zkušenosti s výrobou a aprobací přístrojů pro letové pokusy v rámci
spolupráce INTERKOSMOS, chci při této příležitosti ještě jednou poděkovat všem
pracovníkům Vývojových dílen ČSAV Praha, Výzkumného ústavu zdravotnické
techniky Chirana Brno a mechanické dílny Katedry fyziologie Lékařské fakulty
univerzity J. E. Purkyně Brno za vyvinuté pracovní úsilí, děkanovi Lékařské fakulty
i rektorovi Univerzity J. E. Purkyně Brno za poskytnutou podporu při plnění
tohoto náročného úkolu. Termín výroby i odevzdání měřicího kompletu EDK-
IK s teploměrnými čidly k provedení předepsaných zkoušek pro pilotované lety
byl stanoven do konce roku 1977. Pro výrobu nové měřicí soupravy EDK-IK
a ověření navržené metodiky měření na Katedře fyziologie Lékařské fakulty UJEP
v Brně jsme měli celkem čtyři měsíce. Významnou pomocí byla píle a obětavost
spolupracovníků Katedry fyziologie Lékařské fakulty UJEP i podpora ředitele
INSTITUTU MEDIKO-BIOLOGIČESKICH PROBLEM Moskva a obětavost jeho
spolupracovníků s níž zabezpečovali povinnou aprobaci přístrojů určených pro
použití na orbitální stanici SALJUT 6 i pečlivé zaškolení členů první mezinárodní
posádky Interkosmos Alexej Gubarev, Vladimír Remek, i zaškolení záložní posádky
Nikolaj Rukavišnikov, Oldřich Pelčák. Příjemným překvapením a odměnou za
mimořádné úsilí spojené s výrobou a přípravou kompletu EDK-IK byl zájem
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členů obou posádek projevený při nácviku použití nové aparatury a s ní spojených
metodik měření i pečlivost s níž bylo provedeno měření v podmínkách mikrogra-
vitace orbitální stanice SALJUT 6 (obr. 11). Subjektivní pocity tepelné pohody,
veličiny teploty na určených bodech povrch kůže i veličiny ochlazovacího účinku
prostředí naměřené v orbitální stanici SALJUT 6 Vladimírem Remkem a Ale-
xejem Gubarevem čidlem EDK-IK a teploměrnými čidly ukázaly velmi dobrou
korelaci se subjektivními pocity tepelné pohody. Porovnání dosažených výsledků
s dřívějším hodnocením pocitů tepelné pohody ukázaly, že původně nastavené
teploty a rychlosti proudění vzduchu, stanovené na základě prostých technických
výpočtů, nebyly v souladu se skutečnými potřebami kosmonauta dlouhodobě
pracujícího v podmínkách mikrogravitace. Potvrdilo se, že zejména v kritických
podmínkách zevního prostředí je pro hodnocení tepelné pohody vhodné spojit
správnou techniku měření ochlazovacího účinku prostředí s fyziologickými meto-
dami hodnocení tepelného stavu těla kosmonauta (obr. 12). Tyto výsledky měření
provedené při letu první mezinárodní posádky INTERKOSMOS, byly opakovaně
potvrzeny členy druhé mezinárodní posádky (Petr Klimuk, Miroslav Hermaševski)
i třetí mezinárodní posádky (Valerij Bykovskij, Zikmund Jähn) a publikovány na
28. Mezinárodním kongresu fyziologických věd v Budapešti.

Obr. 11. Záběr teplotního čidla
na hřbetu ruky Vladimíra Remka
během rozhovoru s Oldřichem
Pelčákem. Svědčí o tom, že mě-
ření tepelného stavu těla kosmo-
nauta neomezuje jeho běžné pra-
covní povinnosti

Je zajímavé, že při rychlostech nuceného proudění vzduchu větších než 2,0 m/s
je rozdíl mezi součinitelem přenosu tepla přirozeným prouděním na Zemi a sou-
činitelem tepla v podmínkách mikrogravitace na orbitální stanici velmi malý
(obr. 7). Avšak veličina přenosu tepla nuceným prouděním s rychlostí větší než
2 m/s hc > 17, 0 W/m2/K, která je výhodná pro chlazení neživých předmětů,
je i na Zemi při teplotách vzduchu okolo 20◦C neslučitelná s pocity tepelné
pohody člověka. V podmínkách mikrogravitace kdy jsou funkce termoregulačních
mechanizmů ztíženy, jsou podmínky tepelné pohody zvlášť nepříznivé a musí být
upraveny. Rychlost proudění vzduchu větší než 2,0 m/s odstraňuje sice zvětšení
tepelné izolace hraniční vrstvy vzduchu v mikrogravitaci, ale současně vytváří pro
práci kosmonautů nevhodné prostředí. Ve své době byly naše výsledky přímých
měření vlivu mikrogravitace na tepelně izolační vlastnosti hraniční vrstvy vzduchu
nejen prioritní, ale dávaly lékařům a biologům vědecky doložené argumenty pro
jednání s techniky o nezbytných úpravách parametrů tepelně vlhkostního klimatu
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při navrhování způsobu klimatizace prostoru orbitální laboratoře SALJUT 6, aby
vytvářely tepelnou pohodu pro práci kosmonautů. Souhrn výsledků pokusu Těplo-
obměn – 2 o měření výdeje tepla v beztížném stavu a použití dosažených poznatků
pro stanovení tepelné pohody kosmonautů jsem přednesl na Kongresu Mezinárodní
Astronautické Akademie (IAA) konaném v Taškentu v r. 1988.

Obr. 12. Grafické vyjádření vlivu mikrogravitace kompenzované úpravou teploty a
proudění vzduchu na teplotu kůže na hrudi, zádech, čele, stehně, hřbetu ruky a
nártu nohy

Obr. 13. Naměřené veličiny teploty kůže ve standardních bodech před nástupem ke
kosmickému letu, při pobytu v mikrogravitaci orbitální laboratoře Saljut-6 a po
návratu na Zemi při normální gravitaci
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Po přednášce mně Alexej Gubarev vyjádřil jménem všech kosmonautů podě-
kování slovy:

”
všichni kosmonauti jsou vám vděční za uskutečnění pokusu Těplo-

obměn – 2, po kterém již technici nemohli prosazovat jejich jednostranné názory na
klimatizaci kabiny v letových podmínkách na orbitě a přizpůsobili je fysiologickým
potřebám lidského organizmu“ obr. 13). Netušil jsem, že otázka mikroklimatu
orbitální laboratoře byla svého času tak vyhrocená. Byl to příjemný pocit, že naše
pracovní vypětí při přípravě pokusu Těploobměn – 2 mělo tak velký praktický
význam. Byl to výsledek široké mezinárodní spolupráce, v rámci které jsme měli
příležitost zasadit kamínky našich originálních metod do řešení složité mozaiky
úkolu úpravy tepelné pohody prostředí pro práci lidí v podmínkách mikrogravitace.

Lékařská fakulta UJEP Brno uspořádala v červnu 1987 Symposium
”
Current

problems of cosmic biology and medicine“, na kterém byly prezentovány i zajímavé
výsledky o významu použití další originální metody vypracované na Katedře fyzi-
ologie Lékařské fakulty UJEP v Brně, a to metody kontinuálního měření krevního
tlaku podle profesora Jana Peňáze. Přípravná měření s použitím této metody
pro hodnocení fyziologických reakcí kardiovaskulárního systému v podmínkách
mikrogravitace ukázala slibné výsledky. Do fáze realizace v letových pokusech
se však tato metoda nedostala, poněvadž účast lékařské fakulty v mezinárodní
spolupráci Interkosmos byla v následujících letech přerušena.

Přehled vybraných publikací
majících vztah k přípravě pokusů Těploobměn – 1 a Těploobměn – 2 usku-
tečněných v souvislosti s letem první mezinárodní posádky Interkosmos prvním
československým kosmonautem Vladimírem Remkem 2.– 8. března 1978:

Novák L. 1958: Adaptation Metabolism as an Indicator of the Degree of Radiation Injury to
the Organism. Physiol. bohemoslov. 7, 150–159.

Novák L., Vacek A. 1958: The Effects of the Intraperitoneal Injection of Cysteine on the Level
of Respiratory Metabolism in Mice. Folia biol. 4, 209–214.

Novák L., Pospíšil M. 1958: Individual Differences in the Metabolism of Irradiated Animals.
Proc. 2nd UN Int. Conf. PUAE vol. 22, 255–258, Geneva.

Novák L., Mikulková J. 1959: Respiracionnyj kalorimetr dlja něpreryvnogo izmerenija těplo-
oddači i gazoobměna u mělkich laboratornych životnych. Physiol. bohemoslov. 8, 567–574.

Novák L., Vacek A. 1959: Changes in Adaptive Oxygen Consumption in Mice Subjected to the
Action of Cysteine and Irradiation. Folia biol. 5, 134–139.

Novák L., Pospíšil M. 1960: The Significance of the Intensity of Metabolic Processes and of
Weight for the Radiosensitivity of the Organism. Folia biol. 6, 437–440.

Pospišil M., Novak L., Gošek B. 1964: Energetičeskij balans i predskazanie radiočuvstvitělnosti
krys. Radiobiologia (Moskva) 4, (3) 396–401.

Novák L. 1964: A New Method of Calculating the Resting Energy Output of the Organism.
Physiol. bohemoslov. 13, 370–378.

Novák L., Pospíšil M. 1964: A Possible New Metod for the Prediction of Radiosensitivity.
Proc. of the XVth International Astronautical Congress, Warszawa 1964, vol. 4, p. 237–244.

Novák L. 1965: K voprosu o vozmožnosti vyčislenija těplootdači organizma po fizičeskim para-
metram. Proceedings of the XVIth International Astronautical Congress Athens 1965, 209–222.

Novák L., Pospíšil M., Hošek B. 1966: Relatioship of Radiosensitivity to the Rate of Growth.
Folia biol. (Praha) 11, 147–155.

Novák L. 1966: The Effect of Radioprotectors on the Course of some Metabolic Processes in
Whole Mammals. Bull. Acad. Roy. Belgique (Classe de Sciences ) Sér. 5, 52 (4) 633–650.

Novak L. 1967: Problems Relating to the Objective Evaluation of the Reactivity of the Organism.
XVIII. International Astronautical Congress, Belgrade 1967, p. 583–587.

10 50 let kosmonautiky – výročí startu první umělé družice Země



Novák L., Mišustová J., Hošek B. 1968: The Effect of Sodium Fluoroacetate on the Respira-
tory Exchange in Mice and Rats. Physiol. bohemoslov. 17, 97–103. Pergamon Press Oxford &
New York, PWN – Polnish Scientific Publishers 1968.

Hošek B., Novák L., Mišustová J. 1970: Mathematical Evaluation of the Course of Body
Temperature in Mice after the Administration of Sodium Fluoroacetate. Physiol. bohemoslov.
129–133.

Gošek B., Novak L., Mišustova J. 1973: Razčet izmerenija temperatury těla i těplovoj izoljacii
u myšej posle vvedenija radio zaščitnych věščestv. Biofizika (Moskva) XVIII (4) 681–687.

Novák L., Česnek J. 1973: Dynamičeskij katatermometr dlja izměrenija ochlaždajuščeho vlija-
nija vněšnej sredy. Kosmičeskaja biologija i medicina 56–59.

Novák L., Hošek B., Mišustová J. 1975: Body Temperature as a Result of Heat Production and
Output. In Depressed metabolizm and cold thermogenesis, edit. L. Jánský, Charles University
Prague 1975; 276–280.

Novák L., Staněk J., Česnek J. 1975: Cooling Effect of the Environment as Measured by Means
of an Electric Dynamic Katathermometer. In Depressed metabolizm and cold thermogenesis,
edit. L. Jánský, Charles University Prague 1975; 281–286.

Staněk J., Novák, L. Česnek J. 1976: Influence of Various Textile Materials on the Heat Loss
of Homoiotermic System. Scripta medica 49 (2) 355–362.

Novák L. 1976: Heat Exchange between the Organism and Environment under Conditions of
Weightlessnes; Methodical Approach. Life Sciences and Space research XIV. Akademie- Verlag
Berlin 1976: 229–333.

Novák, L., Genin A. M., Prokopová L., Golov V. K. 1980: Results of the experiment

”
Těplobměn –1“ (

”
Heat Exchange 1“) Made on Board the

”
Kosmos 936“ Biosatellite. Scripta

medica 53 (2) 67–78.

Novák L., Genin A.M., Kozlovski S.: Thermal Comfort of Man in Weightlessness. 28th Inter-
national Congress of Physiological Sciences Budapest 1980. Pergamon Press, Akademia Kiadó
1981, Adv. Physiol. Sci. Vol. 19. Gravitational Physiology, J.Hideg, O. Gazenko (eds.) 265–268.

Novák L., Remek V., Mrazova D. 1984: Subjektivnye oščuščenija teplovogo komforta na zemle
i v nevesomosti. Scripta medica 57 (5) 261–284.

Novák L. 1991: Our Experience in the Evaluation of the Thermal Comfort during the Space
Flight and the Simulated Space Environment. Acta Astronautica 23, 179–186.

Symposium
”
Current problems of cosmic biology and medicine“ June, 13-16, 1987, Brno.

Scripta medica 1989: 62 (4) 195–251 (9 referátů):

Novák L.: Sympozium
”

Current Problem of Cosmic Biology and Medicine“. 195–196.

Kotovskaja A. R., Novák L., Peňáz J., Barák, J., Wiljams I.F., Lukjanjuk V.Ju., Pometov
Ju.D., Kuzina V.I.: Prognozirovanie sostojanija čelověka při probe s ODNT v uslovjach
modelirovamoj nevesomosti na osnově izměněnija davlenija krovi po sposobu Ja. Peňáza.
201–206.

Wiljams I.F., Kotovskaja A.R., Lukjanjuk V.Ju., Rvačev C.C., Ščerbakov V.M.,
Nikolašin G.F., Kuzina V.I., Novak L., Peňáz J., Barák J.: Informativnosť izmerenija
davlenija krovi po sposobu Ja. Pernjaza při dejstvii uskorenij na centrifuge. 207–213.

Wesseling K. H.: TNO Finapres Model 5 Suitable for ESA’s D2 Mission Anthrorack. 215–221.

Koščejev V.S., Kuzněc E.I., Čalov V.I., Utěchin V.A., Jakovleva E.V., Kirjanov V.A.,
Dando N.G., Jastrebov P.T., Novak L., Barak J., Wilhelm Z., Uličny B.: Izučenije
osobennostěj termoreguljacii i teploobměna čelověka v uslovjach modelirovanija nevesomosti.
223–228.

Brichcin M. Hekš R.: Computerized Evaluation of the Process of Cooperation: Information on
the Structure of Three-member Groups. 229–233.

Pospíšilová J., Voda V., Pospíšil M.: Collagen and Non-collagen Proteins in the Skin of Rats
Flown on Cosmos-1887 Biosatellite. 235–238.

Ahlers I., Ahlersova E., Toth G: Metabolic Changes in Rats Flown aboard
”

Cosmos-1887“
Biosatellite. 239–242.

Mišůrová E., Serova L. V., Kropáčová K.: Effects of Space Flight Duration on Deoxyribo-
nucleoprotein and Nucleic Acid in Rat Tissues. 243–247.

.

Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 19 11



Jména spolupracovníků
kteří se podíleli na přípravě a provedení pokusů TĚPLOOBMĚN 1 provedeném na
Biosputniku 936 a TĚPLOOBMĚN 2 provedeném za účasti kosmonautů Alexeje
Gubareva a Vladimíra Remka a na využití získaných poznatků při řešení úkolů
INTERKOSMOS:

JMÉNO PRACOVIŠTĚ

Novák Ludvík Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Katedra fyziologie l.f. UJEP Brno

Pospíšil Milan Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Mišustová (Mikulková) Jana Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Hošek Bohumil Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Česnek Jan Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Prokopová Ljuba Biofyzikální ústav ČSAV, Brno

Peňáz Jan Katedra fyziologie lékařské fakulty
Univerzity J.E.Purkyně Brno

Barák Jaroslav Katedra fyziologie lékařské fakulty
Univerzity J.E.Purkyně Brno

Novák Miroslav Katedra fyziologie lékařské fakulty
Univerzity J.E.Purkyně Brno

Uličný Boris Katedra fyziologie lékařské fakulty
Univerzity J.E.Purkyně Brno

Nováková Zuzana Katedra fyziologie lékařské
fakulty Univerzity J.E.Purkyně Brno

Staněk Jaroslav Katedra fyziologie lékařské fakulty
Univerzity J.E.Purkyně Brno

Bárta Čestmír Vývojové dílny ČSAV Praha

12 50 let kosmonautiky – výročí startu první umělé družice Země


