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Anotace: 

Tato publikace, která je ur ena pracovník m pov ených k pln ní úkol  v oblasti prevence 
rizik, shrnuje nejnov jší poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak 
výzkumem v této oblasti, tak i p evzetím ady zkušeností ze zahrani í. Práce srozumitelným 
zp sobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu 
s požadavky sou asných právních p edpis  a p edkládá praktická doporu ení pro zlepšení 
nedostatk  asto se objevujících na našich pracovištích. Ú elem této publikace je tedy 
umožnit zavád ní ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit 
na jeho podstatné prvky, jako jsou nap íklad pracovní st l, sedadlo i pom cky, a z hlediska 
pracovního prost edí blíže upozornit na faktory, které zásadním zp sobem ovliv ují pracovní 
podmínky (nap . mikroklimatické podmínky, osv tlení, ale i psychická zát ž a další).  

Annotatiton:  

This designated risk prevention officers handbook rounds up the latest findings both in the 
research and international experience in workplace ergonomics. The paper comprehensively 
analyses individual elements in work system, assesses, contextualises them within the 
present legal framework and proposes practical recommendations to discard shortcomings in 
the workplaces. The publication aims at implementation of the ergonomic principles 
pertaining to a workplace, pointing out its essential elements – work table, seat or aids and to 
point out the factors that principally affect working conditions (e.g. microclimatic, lighting, 
mental load, etc.). 
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Úvod 

Jelikož v práci trávíme stále více asu, ím dál tím více lidí si za íná uv domovat, že 

kvalita života je úzce spjata s kvalitou pracovních podmínek. Rozvoj techniky 

a automatizace výrazným zp sobem zm nil charakter práce, na který jsme byli zvyklí 

ve 20. století. Ve všech rozvinutých zemích sv ta dnes ím dál tím mén  lidí 

vykonává t žké manuální práce, a naproti tomu práce fyzicky mén  namáhavé 

za ínají p evládat. Málo si však v tomto ohledu uv domujeme, že se snížením 

požadavk  na fyzický výkon došlo naopak ke zvýšení požadavk  na psychický  

a mentální výkon pracovníka, p i emž tento trend není zdaleka u konce. Nejvýrazn ji 

to lze pozorovat u prací založených na využívání po íta . Pracovníci se zde 

nacházejí vícemén  ve statické pracovní pozici, pracují vsed  a nevykonávají tém  

žádné pohyby. Jejich pracovní innost je však soust ed na p edevším na kognitivní 

procesy a transfer informací mezi nimi a po íta i, se kterými pracují. Ergonomie 

pracovního místa (nejen) v t chto pracovních systémech pak sehrává d ležitou roli, 

nebo  dokáže odhalit asto velmi komplikované vztahy mezi lov kem, stroji  

a prost edím a identifikovat tak možná nebezpe í poškození zdraví. Nejsou-li totiž 

n které z parametr  pracovního systému optimální, mohou zejména p i dlouhodobé 

expozici rizikovým faktor m u t chto pracovník  vznikat novodobé „civiliza ní“ 

nemoci z povolání, jakými jsou muskuloskeletální choroby, poškození zraku nebo 

duševní poruchy.  

Cílem ergonomie proto již nem že být pouze snaha o uzp sobování tvar  

používaných p edm t  a nástroj  tak, aby svým tvarem co nejvíce odpovídaly 

rozm r m lidského t la, ale také studium kumulativního p sobení rizikových faktor  

a navrhování takových opat ení, které umožní snížit fyzickou, mentální i psychickou 

zát ž pracovník . Ergonomii a kvalit  pracovního prost edí je proto nutné v novat 

dostate nou pozornost, protože pouze tak je možné docílit zlepšování podmínek na 

pracovištích. Dlužno podotknout, že krom  ostatních aspekt  bezpe nosti práce,  

i pé e o tuto oblast pozitivn  napomáhá ke snižování po tu pracovních úraz   

a nemocí z povolání, což je ve shod  se strategií Evropské komise zam ené na 

snížení po tu pracovních úraz  o 25 % do roku 2012.  
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Tato p íru ka proto bude jist  užite ným pomocníkem nejen pro laika, ale i pro 

každého odborníka p sobícího v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, 

personalistiky i pracovního léka ství. Její obsah je koncipován tak, aby nejnov jší 

poznatky z ergonomie zde uvedené mohly být snadno uplatn ny v praxi  

a umožnily tak zlepšovat pracovní podmínky na našich pracovištích. 
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1. Historie vývoje ergonomie 

Po átky uplat ování ergonomických p ístup  lze vystopovat už v raných fázích 

vývoje lidstva. Nejedná se samoz ejm  o pojetí, jak je známe dnes, nicmén  

uzp sobování pracovních nástroj  pot ebám jejich uživatele nebo úpravu lidských 

obydlí pro zvýšení pohodlí jejich obyvatel lze považovat za primitivní ergonomické 

operace. Již pra lov k si uv domoval, že si musí upravit pracovní nástroj tak, aby 

vyhovoval jeho možnostem a pot ebám [10]. Také vynález kola a jeho využití pro 

konstrukci za ízení k p eprav  materiálu lze v tomto ohledu považovat za významný 

milník ve zvyšování pohodlí lov ka p i práci. 

Ergonomie, jak ji známe dnes, se však za ala uplat ovat až v pozdním st edov ku. 

Ve vrcholném st edov ku p evažovalo p edávání zkušeností a dovedností p i výkonu 

práce z otce na syna (individuální rozvoj a zlepšení), pozd ji se však za aly rozvíjet 

mistrovské školy, takže p edávání zkušeností již probíhalo z mistra na tovaryše, což 

vedlo k oborovému rozvoji dovedností. asté války však s sebou nesly i vysoké 

požadavky na rychlost a objem vykonané práce, jako nap íklad p i stavb  most , 

opevn ní, p esunu vojsk, materiálu apod., p i emž kvalita výkonu byla v tomto 

ohledu až druhotná. Pr myslová revoluce (konec 18. století) pak p inesla adu zm n. 

Zavádí se centralizovaná výroba, kdy emeslník/d lník si již p estává sám vyráb t 

pracovní nástroje a odd luje se výroba od cílových uživatel  nástroj  a stroj . 

Produkce univerzálních a jednotných výrobk  (nástroj ) narušila vazby ve vztahu 

lov k-stroj. Toto období p ineslo také rozvoj kapitalismu a sout živost výrobc  na 

trhu [23]. Proto se majitelé továren snažili v maximální mí e využívat lidské kapacity, 

bez ohledu na možnosti a pot eby pracovník . A koli pracovní síla byla v té dob  

levná a snadno dostupná, p esto se koncem 19. století objevily názory, že pro 

maximální pracovní výkony je nutné upravovat také pracovní prost edí a pracovní 

režimy. Tento p ístup se stal základem tzv. v deckého ízení a organizace práce. 

Zavedl jej Frederic Taylor na p elomu 19. a 20. století. V roce 1886 Taylor definoval 

svou teorii v deckého ízení, která se stala základem pro práce jeho následovník , 

mezi které pat ili F. Gilbreth (Time-motion study, r. 1920), H. Fayol (Principy ízení 

práce, 80. a 90. léta 19. stol.) i M. Weber.  
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Dalším milníkem bylo mezivále né období ve 20. století. V tomto období se rozvinula 

psychotechnika, která se zabývala zkoumáním psychologických vlastností lov ka, 

na jejichž základ  lze uskute ovat výb r pracovník  pro ur ité profesní obory. 

V souvislosti s ní se za ala rozvíjet také psychologie práce a stoupl zájem o studium 

pracovního prost edí a bezpe nosti práce [10]. V d lo se totiž, že s pracovními 

podmínkami úzce souvisí i psychická stránka lov ka a je nutné se jí zabývat. 

B hem 2. sv tové války se pro vále né ú ely za aly využívat moderní stroje 

a zbra ové systémy, na jejichž ovládání byly kladeny vysoké požadavky. Práv  proto 

utrp li spojenci p i leteckých bojích velké ztráty, které byly zp sobeny p edevším 

nevhodným ešením rozhraní lov k-stroj. Po skon ení 2. sv tové války se i nadále 

rozvíjelo studium systému lov k-stroj-pracovní prost edí, nebo  konstrukce 

pokro ilých zbraní a obranných systém , atomového pr myslu a jaderné energetiky 

kladou vysoké požadavky na minimalizaci ztrát zp sobených lidskými chybami. 

Požadavky na zvyšování spolehlivosti a p esnosti výkonu lov ka proto vedou 

k vývoji nových analytických metod a p ístup  [26]. Krom  zbrojení se sout žení 

velmocí odehrávalo i na poli dobývání vesmíru. Konstrukce raketové techniky 

a úsp ch kosmického výzkumu zásadním zp sobem stál na spolehlivosti pracovních 

výkon , emuž postupn  napomáhala stále ast ji využívaná automatizace a od 

80. let 20. století také mikroelektronika [3]. Automatizace se díky velkým 

pr myslovým haváriím postupn  p esouvala i do procesního pr myslu, kde je 

v sou asnosti jedním z hlavních prvk  prevence vzniku nežádoucích událostí 

s rozsáhlými dopady na obyvatelstvo a životní prost edí. 

Na p elomu 20. a 21. století dominuje v oblasti ergonomie rozvoj pokro ilých systém  

automatického ízení náro ných technologií, výpo etní technika a automatika. S tím 

souvisejí i pracovní rizika. D raz je kladen p edevším na pracovní pohodu 

pracovník  a bezpe nost civilní dopravy (letectví, železnice, silnice). S nár stem 

p epravy ovšem nar stá i etnost vzniku havárií. 
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2. Ergonomie jako multidisciplinární obor 

Ergonomie je charakterizována jako multidisciplinární obor, který komplexn  eší 

innost lov ka (v rámci pracovního systému), jeho vazby ( lov k a stroje 

v pracovním procesu) s pracovním vybavením (v užším slova smyslu se strojem)  

a pracovním prost edím (fyzikálním, chemickým, biologickým, organiza ním 

a sociálním). Cílem je všechny tyto aspekty p sobící na jedince na daném pracovišti 

optimalizovat vzhledem k pracovní zát ži. Oficiální definice ergonomie podle 

SN EN 614–1: 2006 (83 3501) zní: Ergonomie (studium lidských initel ) se zabývá 

studiem vzájemných vztah  (interakcí) mezi lidmi a dalšími prvky systému. 

Ergonomie aplikuje teoretické poznatky, zásady, empirická data a metody pro 

navrhování zam ené na optimalizaci pohody osob a celkovou výkonnost 

systému [4]. 

 

Co je to ergonomie? 

• Název vznikl spojením eckých slov ergon (práce) a nomos (zákon); eský 

název byl odvozen z anglického „ergonomics“. 

• Je to v da zabývající se vztahy mezi lov kem, prost edím a nástrojem 

a také o p izp sobování práce lov ku. 

• Jedná se o multidisciplinární obor, do kterého zasahují v dní obory, jako je 

biomechanika, fyziologie práce, antropologie, psychologie práce, 

bezpe nost práce, ale i spole ensko-ekonomické obory, jejichž rozsah je 

zna n  široký.  

 

Cílem ergonomie je: 

• humanizace techniky,  

• racionalizace pracovních podmínek, 

• zvyšování efektivnosti a spolehlivosti lov ka p i práci,  
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• chránit zdraví lov ka (odstranit anebo v co nejv tší mí e minimalizovat 

p sobení negativních vliv  na lov ka p i pracovní innosti),  

• navrhování pracovních p edm t , pom cek, nástroj , za ízení a stroj  tak, 

aby svým tvarem, resp. funk ními vlastnostmi co nejvíce odpovídaly 

rozm r m lidského t la, resp. kapacitám fyzického, mentálního 

a psychického výkonu lov ka, coby jejich uživatele. 

 

Praktické využití ergonomických poznatk  je soust ed no p evážn  

• na analýzu a hodnocení pracovních podmínek a jejich p sobení na lov ka, 

eventuáln  ovliv ování hranic jeho výkonnosti, 

• na ešení regulace pracovní zát že z hlediska omezené výkonnosti lov ka  

a ešení pracovních postup  a režim , 

• na návrhy úprav a konstruk ního ešení stroj  z hlediska optimalizace jejich 

obsluhy lov kem, 

• na úpravy pracovního prost edí lov ka, 

• na ešení vývoje a zdokonalování pracovních systém  (stroj ) z hlediska 

zvýšení pracovní a duševní pohody lov ka, což úzce souvisí s jeho 

výkonností [10,13,24]. 

 

Projekt “5S“ a ergonomie 

Pilotní projekt “5S“ je odkazem na seznam p ti japonských slov, které za ínají na “S“. 

Tento seznam je mimotechnickou pom ckou pro metodologii, která se asto špatn  

nazývá „standardizovaný úklid“. Pilotní projekt “5S” je však mín n jako zp sob 

organizace, ízení pracovního prostoru a pr b hu práce se zám rem zlepšit 

výkonnost, a to zejména eliminováním ztrát. Klí ovým cílem “5S” je pracovní prostor, 

který má být uspo ádaný tak, aby bylo dosaženo co nejv tší pracovní efektivity. 

Prosazování “5S” spo ívá v p i azování p esného místa všem v cem, tak aby jejich 

hledání neplýtvalo asem pracovníka. Rovn ž je okamžit  patrné, když n jaký 

nástroj nebo materiál chybí. Obhájci “5S” v í, že výhody této metodologie vycházejí 
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z následujícího: „co“ by m lo být uchováno, „kde“ by to m lo být uchováno 

a „jakým“ zp sobem to má být skladováno. Tento proces rozhodování by m l mezi 

pracovníky vytvo it porozum ní o tom, jak by m la být jejich innost vykonávána 

a rovn ž napomoci každému pracovníkovi uv domit si jeho spoluú ast na 

projektu [1]. 

Struktura metody “5S” (japonský originál a anglický p eklad): 

• Seiri ( ): Separating – odd lení ned ležitého materiálu, nástroj , atd. od 

d ležitého, ned ležitý uskladnit; 

• Seiton ( ): Sorting – uspo ádání materiál , nástroj  atd., s ohledem na 

jejich pot ebu a efektivitu; 

• Seis  ( ): Shine   – udržování istého pracovního prost edí; 

• Seiketsu ( ): Standardizing – konzistentní a standardizovaný výkon 

práce; 

• Shitsuke ( ): Sustaining – nové zp soby údržby. 

 

V praxi jsou však užívány r zné p eklady a p ípadn  i alternativní termíny. N kdy se 

místo slova „Standardize“ používá „Systemize“, místo „Shine“ „Sweeping“ a ob as je 

p idáváno ješt  „Safety“ jako šesté S. Na základ  “5S” bylo vytvo eno mnoho 

modifikací a nebo byly p idávány další. Ur itou obdobou je použití “5C“: 

• Clearout and Classify – používané nástroje mít po ruce, ostatní uklidit 

z pracovního místa. 

• Configure – „místo pro všechno a všechno má své místo“. 

• Clean and Check – identifikování istých zón, úklid jako rutinní innost. 

• Conformity – sjednotit p edešlé 3C normalizováním nového procesu 

a použití. 
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• Cystom and Practice – dodržování pracovního procesu a jeho kontinuální 

hodnocení, užívání Demingova cyklu pro další zlepšení [1]. 

 

Deming v cyklus 

Deming v cyklus, neboli cyklus PDCA, byl navržen profesorem ekonomie 

W.E. Demingem. P vodn  byl ur en p edevším pro efektivní ešení a zlepšování 

výrobních aktivit, proces  a systému, ale dnes se využívá také v bezpe nosti práce.  

Filozofie tohoto procesu vychází z p vodní teorie v deckého ízení navržené 

H. Fayolem v roce 1916 a jeho princip se skládá ze ty  po sob  následujících krok : 

• P – Plan (plánuj) – cyklus za íná získáváním informací a popisem 

ešeného problému, které slouží pro p ipravení plánu. Plán by m l 

obsahovat jednotlivé innosti, které je t eba ud lat k odstran ní problému. 

• D – Do (d lej) – po vypracování plánu je dalším krokem zavedení 

popsaných inností. 

• C – Check (kontroluj) – následuje sledování dosažených výsledk  a jejich 

porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je p vodní problém 

skute n  ešen. 

• A – Act (jednej) – dojde-li k situaci, že se výsledek liší od o ekávání 

a problém není vy ešen, je pot eba odhalit p í inu problému. Nový plán se 

tedy zam í na odstran ní p í iny. Je-li problém úsp šn  odstran n, je 

t eba ud lat poslední a záv re ný krok, všechny pot ebné zm ny 

zavést/standardizovat do proces  nebo systému. Také je nutné se 

p esv d it, zda zm ny, které byly provedeny, jsou ádn  uplat ovány a jsou 

sou ástí b žných každodenních inností [27]. 

 

Jakmile proces od „P“ postupn  dojde až k „A“, za ne nový cyklus, tj. znovu dojde 

k novému plánování zam eného na zlepšení již vylepšeného (P). Soustavným 

opakováním pak dochází k postupnému zvyšování kvality a tedy i úrovn  

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (viz obrázek 1). 
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Obrázek 1: Princip Demingova (PDCA) cyklu a jeho sm ování ke zlepšování parametr  
BOZP a jakosti. 

 

 

Obrázek 2: Deming v cyklus upravený pro uplatn ní v ergonomii. 
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Je pot eba si uv domit, že ergonomie pracovního místa nenavazuje na princip “5S”, 

ale naopak, že se tyto dva p ístupy dopl ují. P ínosem ergonomie je bezpe nost, 

zam ení se na pot eby lidského organismu a naproti tomu p ínosem “5S“ je zlepšení 

výkonnosti a snížení nebo úplná eliminace ztrát. 

Jako p íklady vzájemné kombinace lze uvést: 

• “5S”: p i azování p esného místa všem v cem (materiály, nástroje) 

takovým zp sobem, aby jejich hledání nezp sobovalo asové prostoje, 

• Ergonomie: umis ování nástroj  v zónách dosahu kon etin. 

a nebo 

• “5S”: konzistentní a standardizovaný výkon práce, 

• Ergonomie: vytvo ení pracovních postup , které up ednost ují lov ka 

p ed strojem a jejich dodržování [23]. 
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3. Práce a její náro nost  

3.1 Energetická náro nost práce 

Práce je proces, který je výslednicí vzájemného p sobení t í základních složek: 

sociologické, technické a spole ensko-ekonomické [14]. Výsledkem práce je 

obvykle ur itá hmotná i nehmotná hodnota, pro jejíž získání musí lov k nebo 

pracovní kolektiv vyvinout ur ité úsilí (fyzické, duševní, nebo obojí). Každá práce, 

zejména ta, p i které lov k provádí manuální aktivity, je spojena s vynakládáním 

energie. P i takových innostech je daný jedinec pochopiteln  vystaven fyzické 

zát ži, která vede k vytvá ení tepla jeho organismem. Fyzická zát ž vede nejen 

k únav  a postupnému snižování výkonu, ale také ke ztrátám tekutin (vody) ve form  

potu. Energetický výdej je proto d ležitým ukazatelem pracovní zát že, kterou je 

nutné hodnotit.  

 

Tabulka 1: Energetický výdej a množství vytvá eného tepla dosp lého muže v jednotlivých 
pracovních polohách podle [25]. 

Poloha t la Energetický výdej 
(kJ.min-1) 

Množství vytvá eného 
tepla (W.m-2) 

vleže 0,4 – 1,3 <10 

vsed  0,8 – 1,7 10 

v pokleku 1,3 – 2,1 20 

v d epu 1,3 – 2,5 20 

vstoje 1,3 – 2,9 25 

v p edklonu 1,7 – 2,9 30 
 

Z fyzikálního hlediska je energetický výdej výkonem (jednotkou je 1 watt = 1 joul 

energie vynaložený za 1 sekundu). Jelikož však tato veli ina není pro vyjad ování 

fyzické zát že vhodná, používá se vyjád ení v podob  množství tepla vytvá eného 

organismem p i dané práci. Takto vyjád ený energetický výdej lov ka M tak 

zahrnuje i bazální metabolismus a jeho jednotkou je 1 watt na 1 m2 t lesného 

povrchu (muže nebo ženy). Energetický výdej M se stanoví m ením nebo 
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orienta n  pomocí srde ní frekvence. Základní hodnoty energetického výdeje 

dosp lého muže v jednotlivých pracovních polohách uvádí tabulka 1. 

Orienta ní hodnoty pr m rného energetického výdeje pro jednotlivé práce, resp. 

t ídy prací, jsou uvedeny v p íloze 1 na ízení vlády . 361/2007 Sb. [21] 

(viz tabulka 6). Energetický výdej se p i práci zvyšuje s teplotou ovzduší na 

pracovišti, která m že za ur itých podmínek vést až k zát ži teplem. 

Uvnit  budov se zát ž teplem hodnotí podle operativní teploty t0 nebo teploty 

kulového teplom ru tq ve spojení s relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí jeho 

proud ní (viz tabulka 7).  

• Operativní teplota t0 je vypo tená hodnota a je definována jako jednotná 

teplota uzav eného prostoru (tj. prostoru o stejné teplot  vzduchu i stejné 

st ední radia ní teplot ), z hlediska radiace považovaného za erný, ve 

kterém by lidské t lo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla jako 

ve skute ném, teplotn  nesourodém prost edí [5]. 

• St ední radia ní teplota je spole ná teplota všech okolních ploch, p i které 

by bylo celkové množství tepla sdílené sáláním mezi povrchem t la 

a okolními plochami stejné jako ve skute nosti [30]. 

• Teplota kulového teplom ru tq hodnotí teplotu vzduchu a sálavou teplotu, 

nebere v úvahu vlhkost vzduchu a pouze minimáln  rychlost proud ní 

vzduchu [16].  

• Relativní vlhkost vzduchu udává míru nasycení vzduchu vodní párou v %.  
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Tabulka 2: Energetický výdej p i p enášení b emen [25]. 

Zp sob nošení Hmotnost 
(kg) 

Rychlost 
(m.min-1) 

Dráha 
(J.m-1) 

Energetický 
výdej (kJ.min-1) 

V obou dvou 
rukou vedle 
t la 

5 30 220 6,7 

10 30 240 7,1 

15 30 260 8 

20 30 290 8,8 

25 30 320 9,6 

30 30 350 10,5 

 5 60 200 11,7 

10 60 200 12,1 

15 60 220 13,4 

20 60 240 14,7 

25 60 270 16,3 

30 60 300 18 

 5 90 230 20,5 

10 90 240 21,4 

15 90 260 23,9 

20 90 290 26,4 

25 90 320 28,9 

30  360 31,8 

V obou rukou 
od t la 

5 60 220 13 

10 60 280 16,8 

15 60 360 21,8 

V obou rukou 
p ed sebou 

5 30 240 7,1 

10 30 250 7,5 

15 30 290 8,8 

20 30 330 10,1 

25 30 380 11,3 

30 30 430 13 

 5 60 220 13 

10 60 240 14,7 

15 60 280 16,8 

20 60 310 18,8 
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25 60 340 20,1 

30 60 360 21,4 

V jedné ruce 

vedle t la 
5 60 220 13 

10 60 260 15,5 

15 60 350 20,9 

V jedné ruce 

od t la 
2 60 200 11,7 

5 60 250 15,1 

7 60 290 17,2 

Ú innost lidského t la p i fyzickém výkonu 

P i svalové práci se veškerá energie nep em uje pouze na mechanickou práci, 

a proto musíme uvažovat i ú innost práce, kterou dostaneme výpo tem ze vztahu: 

vykonaná práce 

 = ---------------------------------- 

spot ebovaná energie 

Ú innost lidského t la je z fyzikálního hlediska pom rn  nízká a závisí na 

vykonávané innosti (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Energetická ú innost práce p i provád ní vybraných inností [10]. 

Druh práce Energetická 
ú innost v % 

házení lopatou 
sprint 
zdvihání b emene 
otá ení ru ním kolem 
práce s t žkým kladivem 
nesení b emena po rovin  
nesení b emena do svahu a zp t 
otá ení rumpálem 
ch ze po schodech nahoru a dol  
tahání vozíku 
jízda na kole 
tla ení vozíku 
ch ze po rovin  bez b emene 
stoupání do 5° svahu bez b emene 

5 
5 
9 

13 
15 
17 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
27 
30 
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Výše uvedená tabulka má své opodstatn ní nejen v ergonomii, ale také v kontextu 

k efektivit  a produktivit  práce. V pr b hu historie se pom r fyzické a duševní práce 

u lov ka postupn  m nil. Ve starov ku a raném st edov ku, tj. ve fázi emeslné 

výroby, vykonával pracovník mnoho r znorodých pracovních operací, aby vytvo il 

komplexní výrobek. S tím byla asto spojena i pom rn  velká fyzická zát ž, avšak 

požadavky na mentální výkon byla p i t chto innostech minimální. Se zavád ním 

stroj  byly postupn  tyto jednotlivé operace od sebe odd leny a jejich provád ní bylo 

sv eno jednoduchým jednoú elovým stroj m. P i jejich obsluze vykonávali lidé 

obvykle jen jednoduché pracovní úkony skládající se z malého po tu pohybových 

element , které se ale rychle a stereotypn  opakovaly mnohokrát za sm nu. Spolu 

s tím vyvstal požadavek na zvýšenou pozornost a p esnost, takže pracovník byl 

nucen vykonávat i mentální innost. Dlužno p ipomenout, že výroba v té dob  

sestávala z postupného opracovávání a sestavování finálního výrobku. S postupným 

nár stem složitosti produkt , kdy jeho jednotlivé ásti jsou asto vyráb ny v r zných 

závodech po celém sv t , se ale tento stav již výrazn  nezm nil, snad jen s tím 

rozdílem, že ada operací je v sou asnosti vykonávána programovatelnými stroji 

(roboty) anebo je celý výrobní proces automatizován. Organizace této výroby však je 

mnohem složit jší, než tomu bývalo d íve. Pro plynulý chod výroby je totiž nutné 

zajistit, aby všechny operace postupovaly ve stejném tempu, aby na jedné stran  

nedocházelo ke hromad ní zásob a jinde aby práce nebyla omezována kv li 

nedostatku materiálu. Proto je každá jednotlivá pracovní operace normována a je 

ur en pr m rný as pot ebný k jejímu provedení. Pro tento ú el se zpracovávají 

asové snímky práce nebo analýzy úkol , které napomáhají optimalizovat navržený 

harmonogram práce. 

Pokud je harmonogram dodržován všemi jednotlivými ú astníky, postupuje výroba 

plynule. Jakékoliv významn jší vybo ení z normovaného asu, a  ve smyslu jeho 

zkrácení nebo prodloužení ale znamená zásah do celé struktury organizace práce. 

V praxi jsou tyto p ípady asté. Aby se neprojevovaly chaotickými p esuny 

i n kolikrát v pr b hu sm ny, jsou vytvá eny systémy tzv. mezisklad , v nichž se 

ukládají výrobky v r zném stádiu rozpracovanosti jako ur itá rezerva pro zajišt ní 

plynulého chodu výroby. Obsah mezisklad  je obvykle dimenzován na 

n kolikahodinový, maximáln  n kolikadenní objem výroby. 
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Pr m rný energetický výdej pro jednotlivé pracovní innosti 

Výkonnost každého lov ka je veli ina prom nná, závislá na mnoha faktorech, mezi 

které pat í i osobní p edpoklady každého jedince i materiáln -technické vybavení 

apod. Výkon se proto m ní nejen v ase (nap . v pr b hu života lov ka, tak  

i v pr b hu pracovní doby), ale také existují zna né individuální rozdíly ve výkonnosti 

jednotlivc  i celých pracovních skupin. Proto se pro hodnocení fyzické zát že 

používá tzv. pr m rný energetický výdej (viz tabulky 4, 5 a 6). P ípustné hodnoty 

mikroklimatických podmínek pro jednotlivé t ídy prací podle na ízení vlády  

. 361/2007 Sb., pak shrnuje tabulka 7. 

 

Tabulka 4: Hodnoty pr m rného energetického výdeje M pro jednotlivé druhy 

prací [25]. 

Druh práce M (W.m-2) 

Práce rukou 
lehká 
pr m rná 
t žká 

 
15 
30 
40 

Práce jednou paží 
lehká 
pr m rná 
t žká 

 
35 
55 
75 

Práce ob ma pažemi 
lehká 
pr m rná 
t žká 

 
65 
85 

105 

Práce trupem 
lehká 
pr m rná 
t žká 
velmi t žká 

 
125 
190 
280 
390 
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Tabulka 5: Hodnoty pr m rného energetického výdeje M pro jednotlivé druhy prací [25]. 

innost M (W.m-2) 

Ch ze a p enášení b emen  

Ch ze po rovin , rovná cesta  

2 km / hod. 110 

3 km / hod. 140 

4 km / hod. 275 

5 km / hod. 390 

Ch ze do kopce, 3 km / hod.  

stoupání 5° 195 

stoupání 10° 195 

stoupání 15° 195 

Ch ze z kopce, 5 km / hod.  

svah 5° 130 

svah 10° 115 

svah 15° 120 

Ch ze po schodech vzh ru (0,172 m / krok) 80 schod  za minutu 440 

Ch ze po schodech dol  (0,172 m / krok) 80 schod  za minutu 155 

Nesení b emene po rovin , 4 km / hod.  

hmotnost 10 kg 185 

hmotnost 30 kg 250 

hmotnost 50 kg 360 

Stavebnictví  

zd ní (postavení zdi téže plochy) plná cihla (hmotnost 4,2 kg) 150 

dutá cihla (hmotnost 3,8 kg) 140 

dutý blok (hmotnost 15,3 kg) 125 

dutý blok (hmotnost 23,4 kg) 135 

Výroba betonových prefabrikát   

práce na bedn ní a odbedn ní 180 

zakládání ocelové výztuže 130 

lití betonu do formy  180 

Bytová výstavba  

míchání cementu 155 

lití betonu do základu 275 
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vibra ní zhut ování betonu 220 

práce na bedn ní 180 

nakládání kole ka kamenivem a maltou 275 

Hutnictví a slévárenství  

p íprava licích žlábk  k odpichu 340 

odpich 430 

Slévárny (ru ní výroba forem)  

formování pro díly st ední velikosti 285 

p chování pneumatickou p chova kou 175 

formování pro malé díly 140 

Strojní slévárny  

vylévání odlitk  125 

lití jednomužnou licí pánví 220 

lití dvoumužnou licí pánví 210 

lití licí pánví zav šenou na je ábu 190 

išt ní odlitk   

práce s pneumatickým kladivem 175 

broušení, ezání 175 

Lesní hospodá ství – práce transportní a práce se sekyrou  

ch ze, transport (hmotnost 7 kg) les, 4 km/hod. 285 

nesení motorové pily (hmotnost 18 kg) v ruce, 4 km/h 385 

práce sekyrou (hmotnost 2 kg, 33 úder  / min.) 500 

odsekávání ko enových výhonk  375 

odsekávání v tví (smrk) 415 

ezání pilou  

ezání ru ní dvoumužnou pilou, kolmo na léta d eva  

60 dvoutah  /min., 20 cm2 na dvoutah 415 

40 dvoutah  /min., 20 cm2 na dvoutah 240 

Kácení motorovou pilou  

jednomužná motorová pila 235 

dvoumužná motorová pila 205 

ezání kolmo na léta d eva  

jednomužná motorová pila 205 

dvoumužná motorová pila 190 
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Odkor ování  

st ední hodnota, léto 225 

st ední hodnota, zima 390 

Zem d lství  

rytí rý em (24 pohyb  / min.) 380 

orba ko ským sp ežením 235 

orba traktorem 170 

Hnojení pole  

ru ní rozhoz 280 

rozmetávání rozmeta em taženým ko mi 250 

rozmetávání traktorem 95 

okopávání epy (motyka 1,25 kg) 170 

Sport  

Lyžování po rovin , dobrý sníh  

7 km / hod. 350 

9 km / hod. 405 

12 km / hod. 510 

Bruslení  

12 km / hod. 225 

15 km / hod. 285 

18 km / hod. 360 

Práce v domácnosti  

úklid 100-200 

va ení 80-135 

mytí nádobí, vstoje 145 

ru ní praní a žehlení 120-220 

holení, mytí a oblékání 100 
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Tabulka 6: T ídy prací a hodnoty pr m rného energetického výdeje M [21]. 

T ída 
práce Druh práce M (W.m-2) 

I 

Práce vsed  s minimální celot lovou pohybovou aktivitou, 
kancelá ské administrativní práce, kontrolní innost 
v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, 
laboratorní práce, sestavovaní nebo t íd ní drobných 
lehkých p edm t . 

≤  80 

IIa 

Práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, ízení 
osobního, nákladního vozidla, traktor , autobus , trolejbus  
a ostatních drážních vozidel za b žných provozních 
podmínek, p esouvání lehkých b emen nebo p ekonávání 
malých odpor , automatizované strojní opracovávání 
a montáž malých lehkých dílc , kusová práce nástrojá  
a mechanik , pokladní. 

81 až 105 

IIb 

P evažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, 
paží a nohou – d lnice v potraviná ské výrob , mechanici, 
strojní opracování a montáž st edn  t žkých dílc , práce na 
ru ním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, 
paží a nohou spojená s p enášením b emen do 10 kg 
prodava i, lakýrníci, sva ování, soustružení, strojové vrtání, 
d lník v ocelárn , valcí  hutních materiál , tažení nebo 
tla ení lehkých vozík .  

106 až 130 

IIIa 

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních kon etin 
ob as v p edklonu nebo vkle e, ch ze – údržba stroj , 
mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví – 
ukládání  panel  na stavbách pomocí mechanizace, 
skladníci s ob asným p enášením b emen do 15 kg, ezníci 
na jatkách, zpracování masa, peka i, malí i pokoj , operáto i 
poloautomatických stroj , montážní práce na montážních 
linkách v automobilovém pr myslu, výroba kabeláže pro 
automobily, obsluha válcovacích tratí v kovopr myslu, hutní 
údržba, pr myslové žehlení prádla, išt ní oken, ru ní úklid 
velkých ploch, strojní výroba d evozpracujícím pr myslu. 

131 až 160 

IIIb 

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních kon etin, 
trupu, ch ze, práce ve stavebnictví p i tradi ní výstavb , 
išt ní menších odlitk  sbíje kou a broušením, p íprava 

forem na 15 až 50 kg odlitky, fouka i skla p i výrob  velkých 
kus , obsluha gumárenských lis , práce na lisu v kovárnách, 
ch ze po zvln ném terénu bez zát že, zahradnické práce 
a práce v zem d lství. 

161 až 200 
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T ída 
práce Druh práce M (W.m-2) 

IVa 

Práce spojená s rozsáhlou inností svalstva trupu, horních 
i dolních kon etin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve 
vzp ímené poloze, p enášení b emen o váze 25 kg, práce se 
sbíje kou, práce v lesnictví s motorovou pilou, svoz d eva, 
práce v dole – ch ze po rovin  a v úklonu do 15°, práce ve 
slévárnách, išt ní a broušení velkých odlitk , p íprava 
forem pro velké odlitky, strojní kování menších kus , pln ní 
tlakových nádob plyny. 

201 až 250 

IVb 

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní inností svalstva 
trupu, horních i dolních kon etin – práce na pracovištích 
hlubinných dol  s ru ní ražbou – práce se sbíje kou, práce 
v lomech, práce v zem d lství s vysokým podílem ru ní 
práce, strojní kování v tších kus . 

251 až 300 

V 

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní inností 
svalstva trupu, horních i dolních kon etin – transport t žkých 
b emen nap . pytl  s cementem, výkopové práce, práce 
sekerou p i t žb  d eva, ch ze v úklonu 15 až 30°, ru ní 
kování velkých kus , práce na pracovištích hlubinných dol  
s ru ní ražbou v nízkých slojích. 

301 a více 

Poznámka: Práce neuvedené v tabulce se za azují s ohledem na druh práce 

obdobného charakteru. 

Tabulka 7: P ípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendá ní rok [21]. 

T ída 
práce 

M 
(W.m-2) 

Operativní teplota to (oC) 
va 

(m.s-1) 
Rh 
(%) 

SRto max
+++ 

(g/h-1) 
(g/sm-1) to min to opt to max 

I 80 20 22 ± 2 28 0,1-0,2 

 
  30 až 70 

107        
856 

IIa 81 až 105 18 20 ± 2 27 0,1-0,2 
136 
1091 

IIb 106 až 130 14 16 ± 2 26 0,2-0,3 
171 
1368 

IIIa 131 až 160 10+ 12 ±  2+ 26+ 0,2-0,3 
256 
2045 

IIIb 161až 200 10++ 12 ± 2++ 26++ 0,2-0,3 
359 
2639 
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t0 min -  platná pro tepelný odpor od vu 1 clo  
t0  opt -  je platná pro tepelný odpor od vu 0,75 clo 
t0 max -  platná pro tepelný odpor od vu 0,5 clo 
va -  rychlost proud ní vzduchu  
SR -  je intenzita pocení  
Rh -  relativní vlhkost vzduchu 
+ -  z hlediska energetického výdeje práce není celosm nov  únosná pro ženy 
++ -  z hlediska energetického výdeje práce není celosm nov  únosná pro muže 
+++ -  platí pro osobu o ploše 1,8 m2 
t0 -  stanovena pro 60% relativní vlhkost vzduchu. 
 

Poznámka: Clo je jednotka tepeln  izola ní vlastnosti od vu, vypo ítává se podle 

SN EN ISO 9920 [21]. 

 

3.2 Pracovní výkon a pracovní zát ž lov ka  

Pracovní zát ž je souhrn vn jších podmínek, okolností a požadavk  v daném 

pracovním systému, které ovliv ují fyziologický a psychický stav lov ka. Každá 

pracovní innost p edstavuje pro organismus lov ka ur itou zát ž. Velikost této 

zát že závisí na p ipravenosti a zp sobilosti pracovníka pro daný úkol, na charakteru 

samotného úkolu a podmínkách, za nichž jeho pln ní probíhá. S nadm rnou 

pracovní zát ží se zhoršuje nejen pracovní nasazení a velikost fyzické síly, ale 

i psychika lov ka. Stres je vnit ní odezvou pracovníka na pracovní zát ž, v závislosti 

na jeho osobních vlastnostech (nap . v ku, pohlaví, schopnostech, dovednostech, 

atd.) a je jedním z hlavních faktor  ovliv ujících duševní stav pracovníka. Psychická 

zát ž není objektivn  m itelná v definovaných jednotkách, jako je tomu u fyzické 

zát že. Je zna n  závislá na osobnostních vlastnostech jedince. 

P ipravenost lov ka k pracovnímu výkonu v pr b hu dne není stálá, ale m ní se. 

Fyziologická p ipravenost k výkonu je nejvyšší ráno a klesá postupn  v pr b hu dne 

(v noci klesne na minimum). Zat žovat tedy lov ka namáhavou prací v pozdních 

odpoledních hodinách není vhodné (vyjma sm nového provozu). Obrázek 3 

ilustrativn  zobrazuje, že i z hlediska mentálního výkonu je výkonnost lov ka 

obdobná v pr b hu dne rozdílná.  
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Obrázek 3: Mentální výkonnost lov ka v pr b hu dne podle [28]. 

 

Vnucené pracovní tempo 

Z hlediska organizace práce by bylo nejvýhodn jší, kdyby všichni pracovníci zapojení 

do systému dodržovali pravidelné pracovní tempo, odpovídající normovaným as m. 

Zajišt ní této pot eby se obvykle dosahuje pomocí pásových dopravník , které se 

pohybují stejnom rnou rychlostí a vnucují tak pravidelné pracovní tempo všem, 

kte í jsou kolem dopravníku soust ed ni. Pracovníci, kte í pracují rychleji, mají po 

každé pracovní operaci mikropauzu; naopak ti, kte í pracují pomaleji, se dostávají do 

asové tísn . V ur itých okamžicích nestihnou svoji operaci provést a musí dopravník 

zastavit, což pochopiteln  vede ke stresu t chto pracovník . 

 

 

3.3 Následky pracovní zát že na zdraví 

Následky pracovní zát že na zdraví jsou zp sobovány škodlivými vlivy, které p sobí 

na lov ka b hem práce. Všeobecn  je m žeme rozd lit na krátkodobé, které 
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odezní v tšinou po skon ení pracovní sm ny, i po delším odpo inku (nap íklad 

lokální únava horních kon etin, pocit monotonie, nap tí v d sledku asového tlaku, 

krátkodobé zrakové a sluchové potíže aj.) a dlouhodobé (jako nap . p etrvávající 

bolesti záp stí, paží, oblasti páte e, dolních kon etin, pocity závažn jšího zhoršení 

zraku, zažívací potíže, poruchy spánku, bolesti hlavy, ztuhlý krk, zán t šlach, ramen, 

nebo rukou), které vedou obvykle k nevratným následk m na zdraví.  

U prací vsed  je všeobecným problémem nesprávné držení t la, p edevším pak sed 

s kulatými zády p edklonem i p edsunem hlavy. To má za následek silné zatížení 

šíjových sval , zhoršení úhlu pohledu, nerovnom rné zatížení meziobratlových 

plotének a v neposlední ad  i poškození zažívacího a dýchacího ústrojí vlivem tlaku 

na žaludek. U dlouhodobých zdravotních rizik je nutno zmínit i psychosomatická 

onemocn ní jako nap íklad syndrom vyho ení, sníženi obranyschopnosti organismu, 

nebo zvýšená fluktuace pracovník .  

Dle velikosti pracovní zát že se následn  bu  pozvolna, nebo rychle dostaví únava. 

Únavu lze po ur itou dobu p emáhat v lí, avšak mnohdy jen na krátkou dobu. 

K jejímu odstran ní je pot eba dostatek odpo inku a p estávek p i práci.  

Práci, kterou vykonávají svaly, lze všeobecn  rozd lit na statickou a dynamickou. 

Dynamická práce je charakterizovaná st ídavým zapojováním svalových skupin  

a st ídáním nap tí a uvol ování svalstva. P itom se rozlišuje, zda je práce 

vykonávána velkými i malými svalovými skupinami. Práce dynamická je mén  

zat žující než práce statická. P i statické práci dochází k izomerické kontrakci svalu  

a zvýšení nap tí ve svalu, p i emž izometrický stah bývá delší než 3 s. P i statické 

práci dochází k omezení zásobování svalu krví a kyslíkem a k hromad ní kyselých 

metabolit . Nap íklad p i psaní na stroji tak existuje nebezpe í, že svaly nebudou 

zásobovány krví kv li vysoké frekvenci smrš ování a uvol ování a budou tudíž 

p etížené. Následn  m že dojít až k zán tlivému onemocn ní.  

Statická práce sval  je charakteristická tím, že svaly jsou stažené a v této poloze 

z stávají po dlouhou dobu. K tomuto typu statické svalové práce lze p i adit p ípady, 

kdy musí být trvale nesena zát ž v jedné poloze, jako je nap íklad poloha záp stí p i 

zadávání dat na klávesnici, držení hlavy trvale v jedné poloze p i sledování 

obrazovky po íta e z nevhodného zorného úhlu, nebo nap íklad dlouhé držení 
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b emena v jedné poloze. Unavené svaly pot ebují jistý as na regeneraci. Tato doba 

je závislá na zatížení a na dob  nep erušované práce sval . Regenera ní ú inek je 

nejsiln jší v prvních n kolika minutách. Do pracovní innosti se tudíž doporu uje 

za azovat asté krátké p estávky.   

Základním krokem v prevenci p ed zdravotními riziky jsou vstupní a opakované 

preventivní léka ské prohlídky (m ení tlaku, pohybového aparátu, ob hového 

systému atd.). K prevenci lze p i adit rovn ž rehabilitace, cvi ení, školení/pou ování 

pracovník , jak si správn  upravit pracovní místo, sedadlo, monitor, uspo ádat v ci 

p i montážích apod. [7, 25].  
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4. P sobení rizikových faktor  

4.1 Rizikové faktory pracovního prost edí 

P i výkonu práce je lov k vystaven p sobení rizikových faktor , které vždy v jisté 

mí e negativn  ovliv ují jeho zdraví. Pod pojmem rizikový faktor rozumíme každou 

okolnost, podmínku, initele i vlastnost pracovního systému, jež m že být p í inou 

pracovního úrazu, nemoci z povolání, profesionální otravy nebo jiného poškození 

zdraví. Je proto nutné je vyhledávat a následn  eliminovat. Pokud toto není možné, 

musí se u init taková opat ení, která povedou k omezení jejich p sobení. Lze k nim 

p i adit i uspo ádání pracovišt  nebo jiné aspekty související s pracovní inností, 

v etn  organiza ních opat ení. Zmín ný p ístup se nazývá prevence rizik. 

 

Rizikové faktory 

Mezi rizikové faktory z hlediska pracovních podmínek podle na ízení vlády 

. 361/2007 Sb., adíme: 

• Nep íznivé mikroklimatické podmínky (zát ž teplem a chladem); 

• Chemické faktory (chemické karcinogeny, mutageny, olovo, azbest aj.); 

• Biologické initele; 

• Fyzickou zát ž, tj.: 

− celkovou fyzickou zát ž (nadm rné zat žování – zvýšené fyzické úsilí, 

námaha),  

− lokální svalovou zát ž (jednostranná a opakovaná zát ž – opakované 

používání stejné svalové skupiny (statické nebo dynamické innosti),  

− pracovní polohy (nevhodná pracovní pozice t la nebo n které jeho 

ásti b hem pracovních inností), 

− ru ní manipulaci s b emeny (p ekra ování hygienických limit  

kladených na hmotnosti p enášených b emen); 
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• Fyzikální faktory, tj.: 

− hluk, 

− vibrace a 

− neionizující a ionizující zá ení. 

Podle vyhlášky . 432/2003 Sb., se dále mezi rizikové faktory, jejichž expozici i 

zát ž je nutné hodnotit, adí také: 

• Prach (s p evážn  fibrogenním ú inkem, s možným fibrogenním ú inkem, 

s p evážn  nespecifickým ú inkem, s p evážn  dráždivým ú inkem, 

minerální vláknité prachy);  

• Psychická zát ž (stres, nap tí a jiné okolnosti narušující duševní pohodu 

pracovníka); 

• Zraková zát ž (používání zv tšovacích p ístroj , práce vykonávaná za 

zvláštních sv telných podmínek, spojená s neodstranitelným osl ováním, 

spojená s náro ností na rozlišení detail ); 

• Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. 

 

Nemoci z povolání  

Nemoci z povolání jsou nemoci, které vznikají dlouhodobým nep íznivým p sobením 

rizikových faktor , tedy chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých 

vliv , a které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání (viz p íloha na ízení vlády 

. 290/1995 Sb.). Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající 

p sobením chemických látek [20]. 

 

4.2 Mikroklimatické podmínky 

B žná t lesná teplota lidského t la je p ibližn  37 °C. B hem jakékoliv pracovní 

innosti se musí dbát na to, aby byla tato teplota udržována, p ípadn  je nutné 

provést taková opat ení, která povedou k jejímu zachování. 



 31

Expozice chladu a teplu 

V zimním období jsou pracovníci ohrožováni p edevším chladem a mrazem a s nimi 

spojenými pr vodními jevy. K nejv tším zdravotním rizik m pat í nachlazení, úrazy 

vznikající v d sledku námraz (nap . kluzké zledovat lé povrchy), možnost vzniku 

omrzlin nebo poran ní k že (nap . dotyk s namrzlými ástmi stroj  nebo ná adí, 

nezateplená obuv apod.), padající sníh zhoršující viditelnost apod. Ú inkem chladu 

dochází k omezení pr toku krve k ží, stoupá krevní tlak a srde ní frekvence 

a zvyšuje se spot eba kyslíku. V zimním období je tedy pot eba zajistit vhodnou 

teplotu pracovního prost edí (vyjma venkovních prací). V budovách se pot ebná 

teplota zajistí pomocí vytáp ní. Nap íklad v kancelá ských prostorách je nutno 

dodržovat, p evážn  v zimním období, teplotu minimáln  20 °C. U prací 

vykonávaných ve venkovním prost edí je nutno umožnit pracovník m pracovní 

p estávky na proh átí. K tomuto ú elu slouží oh ívárny, které musí být vytáp ny 

nejmén  na 22 °C a musí být vybaveny sedacím nábytkem, stolem a v šáky na 

pracovní od v [21].  

Voda pro technologické ú ely, která p ichází do kontaktu s povrchem lidského t la 

(nap íklad krátkodobá, nárazová práce jakou je mytí pracovní obuvi, ru ní praní 

sou ástí ochranného od vu apod.), musí mít podle § 53 NV . 361/2007 Sb., teplotu 

nejmén  32 °C, a p ichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat svou kvalitou 

a teplotou požadavk m na teplou vodu stanovených v zákon  . 258/2000 Sb. 

(zákon o ochran  ve ejného zdraví). Pro technické kapaliny, s nimiž p ichází 

pracovník p i trvalé práci do p ímého styku (nap . s netoxickými látkami jakými jsou 

nap íklad chladicí kapaliny užívané p i obráb ní apod.), platí, že v zimním období 

nesmí být jejich teplota nižší než 22 °C (viz § 6 na ízení vlády . 361/2007 Sb.).  

V p ípad , kdy je teplota pracovního prost edí nižší jak 4 °C, je zam stnavatel 

povinen zajistit pracovník m oh ívárny s vybavením na proh átí rukou (viz výše) 

a dále rukavice chránící p ed chladem. P i teplot  vzduchu od 4 °C do 10 °C musí 

být práce upravena tak, aby doba jejího nep etržitého trvání nep esáhla 3 hodiny, p i 

teplot  vzduchu od -10 °C do 4 °C m že práce v tomto prost edí init maximáln  

2 hodiny a p i teplot  vzduchu nižších jak -10 °C pak jen 75 minut. Bezpe nostní 

p estávky mezi jednotlivými úseky nep etržité práce p i zát ži chladem musí trvat 
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nejmén  10 minut. Není-li možné tyto požadavky pln  dodržet technickými 

opat eními, je nutné pro snížení expozice chladu p ijmout vhodná opat ení 

organiza ního rázu, jako nap íklad zkrácení pracovní doby nebo ast jší st ídání 

pracovník . 

V letním období je nejv tším rizikem p eh átí organismu vlivem vysokých teplot, p i 

kterých m že vzniknout úpal, úžeh a s tím související nevolnost, zvracení, pr jmy, 

vy erpanost, bolesti hlavy, únava, dezorientace nebo i k e e. P i pracovních 

innostech vykonávaných v budovách (administrativní práce, sklady atd.) se vhodná 

teplota pracovního prost edí dá zajistit nap íklad pomocí klimatizace, ale vhodn jší je 

použití ventilátor , které sice teplotu prost edí nesnižují, ale zajistí proud ní vzduchu 

a tím zlepší pracovní pohodu pracovník . Použití ventilátor  je oproti klimatizaci 

vhodn jší i v tom, že nehrozí vznik nachlazení pracovník  p i p estupech 

z chladn jších, klimatizovaných místností do teplejšího venkovního prost edí. 

Vhodné je také podávání ochranných nápoj , instalace žaluzií atd. Pokud jsou práce 

vykonávány ve venkovním prost edí, je vhodné pracovník m zajistit p ísun tekutin a 

umožnit pracovní p estávky b hem práce v klimaticky neutrálním prostoru (oblast 

pocitu pohody). 

Ú inky tepla nebo chladu na lidský organismus závisí na faktorech, jako jsou teplota 

pracovního prost edí, doba, po kterou je pracovník vystavován daným teplotám, 

pracovním od vu, ve kterém pracuje, nebo na druhu/konstrukci ná adí a stroj , se 

kterými vykonává práci apod. Pokud teploty p es den dosahují 30 °C a více, pak je 

tento den považován za mimo ádn  teplý; naopak p i teplotách nižších než -4 °C 

hovo íme o dni mimo ádn  chladném [6]. Pokud je teplota venkovního vzduchu 

m ená ve stínu v asovém rozmezí 10 až 17 hodin vyšší než maximální teplota 

stanovená pro daný druh práce (viz tabulka 3), je zam stnavatel dle § 104 zákona 

. 262/2006 Sb. (zákoník práce) povinen bezplatn  zajistit svým pracovník m p ísun 

tekutin (tzv. ochranné nápoje).  
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Ochranné nápoje 

Ochranný nápoj je nápoj ur ený k ochran  zdraví zam stnanc  p ed ú inky tepelné 

zát že i zát že chladem. Ochranné nápoje se poskytují v množství odpovídajícím 

nejmén  70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou 

sm nu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící p ed zát ží chladem se 

poskytuje teplý, v množství alespo  p l litru za osmihodinovou sm nu. Ochranný 

nápoj chránící p ed zát ží teplem nebo chladem m že obsahovat látky zvyšující 

odolnost organismu. Hygienický limit ztráty tekutin z organismu potem a dýcháním 

iní 1,25 litru za osmihodinovou sm nu. Ochranný nápoj musí být zdravotn  

nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru a množství 

alkoholu v n m nesmí p ekro it 1 hmotnostní procento. Ochranný nápoj pro 

mladistvého zam stnance však nesmí obsahovat alkohol v bec! V lét  je vhodné 

dodávat nápoje jemn  chlazené (ne chladn jší jak 5 °C). Ochranný nápoj chránící 

p ed zát ží teplem se poskytuje: 

• p i trvalé práci za azené do t ídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za 

podmínek, kdy jsou p ekra ovány maximální p ípustné operativní teploty 

(t0 max), 

• je-li m ením doloženo, že p i dané práci dochází ke ztrát  tekutin vyšší, 

než je stanoveno hygienickým limitem podle odstavce 4. Výpo et ztráty 

tekutin se provádí vždy, když je práce za azená do t ídy IIb nebo vyšší 

vykonávána v pracovním prost edí, v n mž je relativní vlhkost vzduchu 

vyšší než 70 %, rychlost proud ní vyšší než 0,3 m.s-1 nebo když práce 

vyžaduje použití pracovního od vu, u n hož jsou tepeln  izola ní vlastnosti 

vyšší než 1 clo, které odpovídá trojvrstvému od vu, 

• p i trvalé práci v zát ži teplem za azené do kategorie tvrté, 

• p i trvalé práci na venkovním pracovišti, pokud je na základ  monitorování 

teploty venkovního vzduchu p edpoklad, že teplota venkovního vzduchu, 

m ená na pracovišti zastín ným teplom rem v pr b hu osmihodinové 

sm ny jednorázov , p esáhne hodnotu (t0 max) operativní teploty stanovené 

pro danou t ídu práce, 
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Ochranný nápoj chránící p ed zát ží chladem se poskytuje p i trvalé práci na: 

• pracovišti, kde musí být z technologických d vod  udržována operativní 

teplota 4 °C a nižší,  

• venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního 

vzduchu nam ené na pracovišti zastín ným teplom rem v pr b hu 

osmihodinové sm ny nižší než 4 °C [21]. 

 

Je-li nutné poskytovat ochranné nápoje v podob  balených nápoj  (což je 

nej ast jší forma jejich poskytování), musejí mít tyto nápoje obsah rozpušt ných 

minerálních látek nižší než 500 mg/l, musejí být zdravotn  nezávadné a spl ovat 

požadavky pro balené vody podle vyhlášky . 404/2006 Sb. Tato vyhláška rozeznává 

vody s velmi nízkým obsahem minerálních látek (pod 50 mg/l) a vody na soli bohaté 

(nad 1500 mg/l) – ovšem ty se v rámci pitného režimu v práci mohou poskytovat jako 

ochranný nápoj pouze v p ípad , jestliže se prokáže, že ztráty tekutin z organismu 

p ekra ují 3,75 litru za osmihodinovou sm nu. V takovém p ípad  se jako ochranný 

nápoj podává voda se st ední mineralizací 500 až 1500 mg rozpušt ných pevných 

látek na 1 litr vody. Takové množství rozpušt ných látek (by  ne pevných) obsahuje 

i voda sycená CO2 (známá pod obchodním ozna ením jako voda perlivá nebo jemn  

perlivá, která obsahuje 1500 až 6000 mg/l CO2 resp. anion  HCO3
-), a která proto 

není vhodná jakožto ochranný nápoj! 

Mineralizaci, tj. obsah rozpušt ných látek, obvykle nalezneme na etiket  láhve. 

Orienta ní hodnoty mineralizace jednotlivých b žn  dostupných stolních nebo 

minerálních vod shrnuje tabulka 8 [34]. 
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Tabulka 8: Mineralizace vybraných b žn  dostupných stolních nebo minerálních vod [34]. 

Vody velmi siln  mineralizované (RL nad 5 g/l) – konzumace pod 
dohledem léka e:  

Zaje ická ho ká  33 144 

Šaratica  14 660 

Vincentka  9 667 

Bílinská kyselka  7 389 

Mlýnský pramen (Karlovy Vary)  6 211 

Vody siln  mineralizované (RL 1500 - 5000 mg/l) – pití ob as v 
omezeném množství. Jako ochranný nápoj k dlouhodobé 
konzumaci nevhodné:  

Odysea  2 995 

Pod bradka  2 844 

Hanácká  2 473 

Aqua Bohemica  2 397 

Vody st edn  mineralizované (RL 500 - 1500 mg/l) – pití max. 0,5 l 
denn . Jako ochranný nápoj pouze za stanovených podmínek (viz 
výše):  

Magnesia  1 375 

Ondrášovka  991 

Korunní  970 

Mattoni  962 

Vratislavická kyselka  683 

Tesco pitná voda  600 

Deep voda neperlivá  600 

Aqua prim (Kutná Hora)  588 

Vody slab  mineralizované (RL 50 - 500 mg/l) – vhodné jako 
ochranný nápoj k dlouhodobé konzumaci v rámci pitného režimu:  

Excelsior  351 

Bonaqua (SK)  339 

 Optifit (Pieš any, SK)  309 

Rajec (SK)  289 

Fromin (Radim )  224 

Aqua Maria (Mariánské Lázn )  216 

Šumavský pramen (Jelení)  210 

Dobrá voda (Bý ov)  187 



 36

Horský pramen (Jesenické prameny)  164 

Aquilla (Kyselka)  136 

Delvita neperlivá  130 

Aqua Bella (Veselí nad Lužnicí)  122 

Bonny ( eský ráj)  129 

Toma sv ží (Adršbach)  118 

Toma natura  116 

Natural water still (Bukovsko, jižní echy)  112 

Vody velmi slab  mineralizované (RL do 50 mg/l) – nevhodné jako 
ochranný nápoj  

Evian (F)  < 50,0 

Rudolf (Liptovský Ján, SK) < 50,0 

 

Pitná voda z ve ejného vodovodu 

Podle § 53 na ízení vlády . 361/2007 Sb., je zam stnavatel povinen zajistit 

dostate né množství pitné vody, která posta í ke krytí pot eb pitného režimu 

pracovník  a pro zajišt ní p edléka ské pomoci a dále teplou vodu pro osobní 

hygienu zam stnanc . K tomuto ú elu slouží nej ast ji ve ejný vodovod.  

Pitná voda z ve ejného vodovodu je voda povrchová nebo podzemní upravená 

složitými technologickými postupy a jejíž zdravotní nezávadnost je docílena dezinfekcí 

chlórem nebo ozónem. Jelikož se u pitné vody stanovuje okolo sta r zných parametr  

a voda podléhá etn jší a v n kterých parametrech p ísn jší kontrole kvality než voda 

balená, lze konstatovat, že její kvalita (není-li negativn  ovlivn na kvalitou distribu ní 

sít  – vodovodu) je obecn  lepší než vody balené. O kvalit  vody ve ve ejném 

vodovodu má právo každý spot ebitel být informován, a to v úplném rozsahu 

parametr  daných platnými právními p edpisy. Pitná voda z vodovodu pro ve ejnou 

pot ebu, kterou je dodávána spot ebitel m, musí odpovídat parametr m dle vyhlášky 

. 252/2004 Sb., ve zn ní vyhlášky . 187/2005 Sb., která je v souladu s p edpisy EU a 

je provád cími p edpisy zákona o ochran  ve ejného zdraví.  

Malé ztráty tekutin (do 1 litru za 8 hodinovou sm nu), ke kterým dochází p i práci 

s minimální pohybovou aktivitou (nap íklad administrativní práce, práce s po íta em, 

laboratorní práce apod.) lze nahradit pitnou vodou dostupnou z vodovodu a není tedy 
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nutné poskytovat ochranné nápoje [34]. Pro dlouhodobé pití v rámci pitného režimu 

p i práci se uvádí jako doporu ené optimální hodnoty celkové mineralizace vody 150 

– 450 mg/l [34]. Optimální hodnoty hlavních minerálních látek obsažených ve vod  

by m ly být: Ca2+ > 40-80 mg/l, Mg2+ > 20 mg/l, K+ > 1 mg/l, Na+ < 20 mg/l,               

Cl- < 25 mg/l, SO4
2- < 240 mg/l, NO3

- < 10 mg/l. 

Proud ní vzduchu 

Mikroklimatické podmínky úzce souvisí s proud ním vzduchu. Zejména pak na 

venkovních pracovištích se zát ž teplem musí hodnotit nejen podle teploty vzduchu ve 

°C, ale také podle rychlosti proud ní vzduchu. Teplotní komfort m že zvlášt  p i 

nízkých teplotách výrazn  snižovat i slabý vítr. Bylo zjišt no, že už rychlosti v tru 

1,6 m/s p sobí nep íjemn  a p i dlouhotrvající expozici mohou dané mikroklimatické 

podmínky zp sobovat i zdravotní problémy (nap . bolesti zad, nachlazení, onemocn ní 

kloub , zán t k že atd.). U pracovních inností, vykonávaných v uzav ených 

prostorách se doporu uje hodnota rychlosti proud ní vzduchu 0,15 m/s. V této 

souvislosti se asto hovo í o tzv. pocitových teplotách. Jelikož vítr pomáhá odvád t z 

povrchu t la p ebyte né teplo, m že v lét  p sobit p íjemn  chladiv  a osv žovat tak 

pracovníka. V zimním období je však tato skute nost nežádoucí. Proto s rostoucí 

rychlostí v tru dochází u lidí k posunu vnímání teploty vzduchu k nižším hodnotám. V 

tabulce 9 jsou uvedeny pocitové teploty, jak je udává odborná literatura [2, 21]. 

 

Tabulka 9: Pocitová teplota v °C [2]. 

 Rychlost proud ní vzduchu 

Teplota 
vzduchu za 
bezv t í (°C) 

2 – 4 m/s 6 – 7 m/s 10 – 11 m/s 15 – 16 m/s 

Po
ci

to
vá

 te
pl

ot
a 

 (°
C

) 1 -1 -9 -17 -20 

-3 -6 -17 -20 -23 

-9 -12 -23 -28 -34 

-15 -17 -31 -37 -40 

-20 -23 -40 -45 -51 

-26 -28 -45 -53 -59 

-31 -34 -53 -62 -67 
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Zejména v uzav ených místnostech musí být k ochran  zdraví pracovníka zajišt na 

dostate ná vým na vzduchu p irozeným nebo nuceným v tráním. Množství 

vym ovaného vzduchu se ur uje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou 

náro nost tak, aby byly, pokud je to možné, pro pracovníky zajišt ny vyhovující 

mikroklimatické podmínky již od po átku sm ny. Základním požadavkem je, aby 

p ivád ný vzduch byl istý, tj. bez nežádoucích ne istot (aerosol  a plyn ). 

Minimální množství venkovního vzduchu p ivád ného na pracovišt  musí podle § 41 

NV . 361/2007 Sb. být: 

• 50 m3/h na pracovníka vykonávajícího práce kancelá ské, administrativní, 

práce s PC, laboratorní práce, práce spojená s lehkou manuální prací rukou 

a paží, ízení vozidel za b žných provozních podmínek, p esouvání lehkých 

b emen, pokladní aj. 

• 70 m3/h na pracovníka vykonávajícího práce p evážn  vstoje s trvalým 

zapojením obou rukou, paží a nohou – d lnice v potraviná ské výrob , 

mechanici, práce na ru ním lisu, sva ování, soustružení, práce vstoje 

s trvalým zapojením obou horních kon etin ob as v p edklonu nebo vkle e, 

zpracování masa, práce peka , malí  pokoj , išt ní oken, práce vstoje 

s trvalým zapojením obou horních kon etin, trupu, ch ze, práce ve 

stavebnictví p i tradi ní výstavb , práce v zem d lství aj. 

• 90 m3/h na pracovníka vykonávajícího práci spojenou s rozsáhlou inností 

svalstva trupu, horních i dolních kon etin – práce ve stavebnictví, práce 

s lopatou ve vzp ímené poloze, p enášení b emen o váze 25 kg, práce se 

sbíje kou, práce spojené s rozsáhlou a intenzivní inností svalstva trupu, 

horních i dolních kon etin – práce na pracovištích hlubinných dol  s ru ní 

ražbou – práce se sbíje kou, práce v lomech, práce spojené s rozsáhlou 

a velmi intenzivní inností svalstva trupu, horních i dolních kon etin – 

transport t žkých b emen nap íklad pytl  s cementem, výkopové práce, 

práce sekerou p i t žb  d eva aj. 
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Množství venkovního vzduchu musí být navýšeno p i další zát ži v traného prostoru, 

nap íklad teplem, pachy, kou em nebo plynnými polutanty. V místnosti, kde je 

povoleno kou ení, se zvyšuje množství p ivád ného vzduchu o 10 m3/h podle po tu 

p ítomných osob. Celkové množství p ivád ného venkovního vzduchu se ur uje 

podle nejvyššího po tu osob sou asn  užívajících v traný prostor [21]. 

Podle ustanovení zákoníku práce, je na pracovištích, kde se vyskytují neku áci, 

zakázáno kou it. Kou it se smí pouze na místech k tomu ur ených a ádn  

ozna ených, p i emž podmínkou je zajišt ní ochrany zdraví neku ák  a také 

bezpe nosti provozu (nap . z hlediska požární ochrany, prevence p ed výbuchy 

apod.) [21, 29]. 

 

Vlhkost vzduchu 

Jak již bylo zmín no výše, vlhkost vzduchu také ovliv uje kvalitu mikroklimatu. 

V našich zem pisných ší kách obvykle nebývá p íliš obtížné zajistit v budovách 

optimální relativní vlhkost vzduchu, která by m la být v rozmezí 40 až 60 %. Ve 

spojení s optimální teplotou pro dané práce a p im enou vým nou vzduchu pak tyto 

hodnoty zaru ují pracovní komfort pracovník . Relativní vlhkost pod 20 % zp sobuje 

vysychání sliznic dýchacího ústrojí a vede tak k pocit m nep íjemného sucha. 

Naopak relativní vlhkost vzduchu nad 80 % vytvá í podmínky pro tvorbu plísní, 

zejména pak p i nedostate né vým n  vzduchu a lov k tento stav vnímá jako vlhké 

dusno známé z tropických krajin po dešti [42]. Samoz ejm , že ne na všech 

pracovištích, jako nap íklad v podzemních stavbách, jeskyních, tunelech (vysoká 

relativní vlhkost vzduchu) nebo naopak horkých provozech, mrazírnách i  

v dopravních prost edcích – zejména v lét  (nízká relativní vlhkost vzduchu) nebo na 

venkovních pracovištích vystavených pov trnostním zm nám je možné t chto 

hodnot stabiln  dosahovat. V takových p ípadech je nutné ve spolupráci s léka em 

pracovn -preventivní pé e nebo orgánem ochrany ve ejného zdraví p ijímat vhodná 

individuální režimová opat ení a pr b žn  sledovat zdravotní stav pracovník  

exponovaných extrémním hodnotám relativní vlhkosti vzduchu. 
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4.3 Hluk 

Hluk je vnímán jako nep íznivý zvuk, který má negativní vliv na lidské zdraví. Intenzita hluku 

se odvíjí od pracovního prost edí a p edevším od konstrukce pracovních stroj  a za ízení, 

které hluk emitují. Nevhodné zakrytování, špatný technický stav nebo nesprávné používání 

mohou zp sobit zvýšení hladiny hluku až na nep ijatelnou úrove . Hodnoty hluku se vyjad ují 

pomocí základní hladiny akustického tlaku Lp, která je m ítkem zvukové energie emitované 

zdrojem hluku. Její jednotkou je decibel ozna ovaný jako dB. Orienta ní hodnoty hladiny 

akustického tlaku jsou uvedeny níže v tabulce 10. 

Tabulka 10: Vnímání hluku a orienta ní hodnoty v dB [32, 35]. 

Lp (dB) Vnímatelná hlasitost Zvuk 

0 --- --- 

10 práh slyšitelnosti --- 

20 extrémn  tiché šelest  listí za bezv t í, tichá místnost 

30 extrémn  tiché místnost v byt  v noci 

40 velmi tiché vr ící ledni ka, tikot budíku ze 
vzdálenosti 2 metr  

50 mírn  hlasité ch ze chodce v noci ve vzdálenosti 
30 metr , obracení stránek novin 

60 st edn  hlasité b žná konverzace, restaurace 

70 st edn  hlasité 
splav na ece, poslech televize ze 

vzdálenosti 3 metr , školní t ída p i 
vyu ování 

80 siln  hlasité m stský provoz, osobní automobil  
ve vzdálenosti 7 metr  

90 siln  hlasité nákladní automobil  
ve vzdálenosti 7 metr  

100 velmi siln  hlasité symfonický orchestr, traktor, troubení 
aut ve vzdálenosti 7 metr  

110 velmi siln  hlasité frézování tvrdého d eva  
ze vzdálenosti 1 metru 
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120 extrémn  hlasité start proudového letounu  
ve vzdálenosti 300 metr  

130 práh bolesti zápustkové kování  
ze vzdálenosti 2 metr   

140 vznik akustického traumatu zkouška proudového motoru  
ve vzdálenosti 10 metr  

 

Každý lov k vnímá hluk jinak. Nep ijatelný hluk m že být pro n které nep íjemný 

a naopak n komu p íjemný. Závisí na citlivosti jedince, jeho zdravotním stavu 

a rovn ž na dob  expozice hluku. Všeobecn  lze íci, že pro práce vyžadující 

soust ed ní (nap . práce programátor , grafik  apod.) by nem la být hladina hluku 

vyšší než 55 dB; pro b žnou administrativní práci je pak limitní hluková hladina 65 dB 

[35]. Po p ekro ení této hodnoty pak již dochází ke ztrát  duševní pohody, p i hluku 

85 dB m že docházet k problém m s nespavostí, zažívacím problém m nebo 

bolestem hlavy a hluk nad 85 dB již vede k poškození sluchového ústrojí [6]. 

Z hlediska ochrany zdraví p i práci je pro osmihodinovou sm nu p ípustnou hodnotou 

hluku 85 dB. P i vyšších hodnotách je nutné již používat stanovené OOPP, p i emž 

zam stnavatel je povinen poskytovat zam stnanc m OOPP pracují-li se za ízením, 

které emituje zvuk o intenzit  80 dB a více. 

Na n kterých pracovištích jako jsou nap íklad staveništ , strojovny, klempí ské dílny 

apod., jsou hodnoty hluku asto natolik vysoké, že používání OOPP p i daném druhu 

práce je nezbytné. Nap íklad na staveništích jsou zdrojem hluku ru ní nebo strojní 

sbíje ky, sekací kladiva, vrta ky, brusky, mobilní kompresory, ru ní kotou ové pily, 

hlasitý projev osob, hluk od motor  pracovních stroj  a vozidel, ru ního ná adí 

a další. Nep im ená hladina hluku a nedostate ná osobní ochrana m že mít za 

následek poškození zdraví. S nadm rnou hladinou hluku souvisí duševní pohoda 

pracovníka, která ovliv uje jeho schopnost soust edit se na práci.  

Pracovníci, kte í jsou exponováni hluku, mají nárok na pracovní p estávky. První 

p estávka musí být po 2 hodinách nep etržitého výkonu práce a musí trvat nejmén  

15 minut, poslední pak nejmén  v trvání 10 minut a to nejpozd ji 1 hodinu p ed 
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ukon ením sm ny. Pracovníci musí b hem p estávky zajišt no klidné prost edí bez 

hluku [19]. 

 

4.4 Vibrace 

Vibrace jsou mechanickým kmitáním a chv ním hmotného prost edí. Vznikají 

pohybem pružného t lesa jako nap íklad chodem stroj , p ístroj , motor  dopravních 

i jiných prost edk . Z t chto zdroj  se p enášejí vibrace na lov ka p ímo nebo 

prost ednictvím dalších materiál , médií a za ízení (vibrující podlaha od innosti 

stroje, ru ní ná adí, stroje apod.). 

Vibrace se vyjad ují pomocí pr m rné souhrnné vážené hladiny zrychlení vibrací 

uvád né v dB, kmito tu (v Hz) nebo pr m rné souhrnné vážené hladiny hodnoty 

zrychlení (v m.s-2). Vibrace se rozlišují na:  

• celkové vibrace, které se p enášejí na sedící nebo stojící osobu 

z vibrujícího sedadla nebo plošiny tak, že zp sobují intenzivní vibrace 

celého organismu, 

• celkové vibrace v budovách, 

• celkové vertikální vibrace o frekvenci nižší než 1 Hz, které vyvolávají 

tzv. nemoci z pohybu, tzv. kinetózy (nevolnost, zvracení, bolesti hlavy 

apod.), 

• místní vibrace p enášené na ruce, které se vyskytují p i práci s vibrujícími 

nástroji. Tyto vibrace jsou nej ast jší a z hlediska zdravotního 

i nejzávažn jší. Zp sobují poškození kostí, kloub , šlach, sval  

a onemocn ní cév nebo postižení nerv , 

• místní vibrace p enášené zvláštním zp sobem, nap íklad z k ovino ez , 

post ikova  (poškození páte e, ramen, stehen apod.). 

 

P ípustný expozi ní limit vibrací p enášených nap íklad na ruce, který je vyjád en 

pr m rnou souhrnnou váženou hladinou zrychlení, je pro 8 hodinovou sm nu 123 dB 

nebo 1,4 m.s-2. P i t chto hodnotách dlouhodob  nedochází k poškození zdraví, 
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pokud by však pr m rné vibrace dosahovaly hodnoty 137 dB za osmihodinovou 

sm nu nebo 7,1 m.s-2, pak po 20 minutách expozice dochází u zdravého lov ka 

k poškození zdraví, n kterým ze specifických ú ink .  

P i dlouhodobém nebo i krátkodobém intenzivním p sobení vibrací mohou vznikat 

onemocn ní poškozující cévy, nervy, kosti, klouby rukou, záp stí nebo lokt  atd., 

a které mnohdy zanechávají trvalé následky. Na rozdíl od jiných stát  není v R 

zaveden systém odškodn ní za poškození zdraví v d sledku expozice celkovým 

vibracím. Mezi asté onemocn ní zp sobené vibracemi pat í nap íklad profesionální 

traumatická vazoneuróza, tj. onemocn ní cév (zejména poškození cév na prstech 

rukou a dlaních). Pr b h onemocn ní má t i stádia: 

• první stadium – v tomto stádiu onemocn ní dochází k prodloužení doby 

návratu krve do postižených prst , 

• druhé stadium – je charakterizováno záchvaty mraven ení, znecitliv ní 

a zb lení prst . V této fázi onemocn ní je ješt  ú inná lé ba, 

• t etí stadium – v této fázi onemocn ní dochází již k nevratnému poškození 

zdraví. Dochází k ochrnutí hladkého svalstva cévních st n, zhoršení p ítoku 

a odtoku krve (modravé zbarvení prst ). Sou asn  dochází k úbytku 

svalstva horních kon etin, zten ení k že, poruše r stu neht . Zm ny jsou 

již nevratné a poškození je trvalé [6, 19]. 

 

Negativní ú inky vibrací na lidský organismus zvyšuje chlad. P i práci v zim  nebo 

chladném prost edí, jejíž výkon je spojen s vibracemi, je proto nutné v novat 

zvýšenou pozornost ochran  lidského zdraví. 

Jak již bylo uvedeno výše, vibrace vznikají i p i innosti n kterých pracovních stroj . 

Expozici vibracím jsou pak vystaveni p edevším pracovníci, kte í dané stroje ovládají, 

nebo ídí. P i ízení i ovládání n kterých typ  vozidel se vibrace na lov ka 

p enášejí skrze volant (p ípadn  jiný ovládací mechanismus stroje – páky, držadla), 

pracovní sedadlo nebo podlahu. Tento druh vibrací výrazn  zhoršuje nemoci vzniklé 

poškozením meziobratlových plotének bederní páte e. Mezi vozidla, jejichž 

ovládáním dochází k p enosu celkových vibrací na lov ka, pat í [25]:  
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• vozidla na stavbách, 

• traktory v zem d lství a lesnictví, 

• lesní terénní vozidla, 

• rypadla, 

• gradery (silni ní, stavební, zemní práce), 

• kolové a et zové naklada e, 

• vysokozdvižné vidlicové vozíky na nerovném podklad , 

• t žká terénní vozidla apod.  

 

4.5 Osv tlení a zraková zát ž 

P sobení p ímého slune ního sv tla není nutnou podmínkou jen pro vnímání sv ta 

kolem nás prost ednictvím zraku jakožto jednoho ze smysl , ale také výrazným 

zp sobem podporuje náš imunitní systém, metabolické procesy a ovliv uje také 

lidskou psychiku. Sou asn  velmi významn  p sobí i p irozená prom nlivost denního 

sv tla, která se podílí mimo jiné i na ízení lidských bioritm . Proto je dlouhodobý 

nedostatek p írodního denního sv tla b hem dne zcela logicky považován za 

hygienicky závadný [25].  

Krom  pozitivního vlivu na lov ka m že ale sv tlo, resp. jeho množství (osv tlení), 

p sobit i negativn  a to p ímo na samotný receptor – oko. Na zrakové funkce v tomto 

smyslu negativn  p sobí nedostate né osv tlení i naopak osl ování, zejména pak, 

p sobí-li dlouhodob . Vznikají-li tyto situace p i výkonu práce, hovo íme o zrakové 

zát ži. Ta se projevuje akomodací a p sobením na okohybné svaly, které vznikají 

nap íklad p i dlouhodobé fixaci pohledu na blízké p edm ty zejména p i vzdálenosti 

oka menší než 30 cm, p i sledování pohybujících se p edm t  a p i nutnosti st ídání 

pohledu do výrazn  rozdílných vzdáleností, sledování míst s rozdílným jasem 

apod. [36]. Následky na lidské zdraví pak jsou nap íklad pálení o í, pocit horka, 

zraková únava i bolesti hlavy. Také se mohou objevovat deformace zrakového 

vnímání, nap . písmena v textu pracovník vidí rozmazan , nebo tzv. dvojité vid ní.  
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V souvislosti se zrakovou zát ží hovo íme o pojmech, jakými jsou velikost kritického 

detailu, náro nost diskriminace a zvláštní (ztížené) sv telné podmínky.  

• Velikost kritického detailu (kritická podrobnost) je d ležitým kritériem pro 

posouzení zrakové obtížnosti pracovní innosti. Kritickým detailem se 

rozumí jednorozm rný i více rozm rný geometrický útvar, který je nutno 

rozlišit a správn  identifikovat z ur ité pozorovací vzdálenosti.  

• Náro nost diskriminace (rozlišení) detail  je dalším initelem, který 

ovliv uje náro nost zrakového úkolu. Nap íklad malý kontrast mezi 

pozorovanými místem a bezprost edním okolím snižuje rozlišitelnost 

a m že tak docházet ke zna né zrakové námaze a k chybné identifikaci 

zrakové informace.  

• Zvláštní (ztížené) sv telné podmínky.  Jako p íklad lze uvést nevhodný 

typ svítidel p i nutnosti rozlišování barev, práce ve fotolaborato ích, 

nedostate ný kontrast jas  mezi místem pozorování a okolím, rušivé reflexi 

r zných lesklých ploch apod. [36]. 

 

Osv tlovací soustavy 

Podle použitých zdroj  sv tla m žeme osv tlovací soustavy rozd lit na: 

• soustavy denního osv tlení, 

• soustavy um lého osv tlení (zá ivky, výbojky, diody, lasery) a 

• soustavy sdruženého osv tlení (kombinace denního a um lého osv tlení). 

 

Pod pojmem soustavy denního osv tlení rozumíme osv tlování p irozeným sv tlem. 

Dle rozmíst ní osv tlovacích otvor  rozlišujeme bo ní soustavy (okna, prosklené 

výlohy aj.), horní soustavy (nap . sv tlíky), kombinované soustavy (okna i sv tlíky) 

a sekundární soustavy (nep ímé osv tlování p es jiný osv tlovací prostor).  

P i použití jakékoliv osv tlovací soustavy musíme dbát na to, aby bylo v místnosti 

dostatek sv tla. Nap íklad bo ní soustava denního osv tlení je omezena sv tlou 

výškou a hloubkou osv tlovaného prostoru. Prosv tlení prostoru klesá s klesající 
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sv tlou výškou. V nízkých prostorech se dá osv tlit pouze úzký pás v blízkosti oken. 

Osv tlení také závisí na rozm rech a umíst ní oken. Ú inn jší je vyšší než širší 

okno, umíst né co nejvýše (co nejvíce pod strop). Soustava jednostranného bo ního 

osv tlení se používá u vícepodlažních budov, pro osv tlení menších místností. 

Výhodou bo ní soustavy je v tšinou snadná údržba a možnost instalace regula ních 

za ízení jako jsou nap íklad žaluzie. 

Osv tlovací soustavy um lého osv tlení používají k osv tlování um lé zdroje sv tla, 

které jsou v tšinou zabudované do svítidel. Svítidla slouží k ochran  sv telných 

zdroj  a podílejí se na rozložení sv telného toku do osv tlovaného prostoru. Podle 

sm ování sv telného toku rozlišujeme osv tlení p ímé, p evážn  p ímé, smíšené, 

p evážn  nep ímé, nep ímé a bo ní stín né (u balící linky se použije nap . nep ímé 

a u opravy hodinek p ímé osv tlení). V praxi se asto setkáváme s kombinací 

p irozeného a um lého osv tlení. Zaleží samoz ejm  na charakteru vykonávané 

práce a prost edí, ve kterém se pracuje (nap . práce v podzemí nebo na povrchu). 

V letním období se využívá p edevším p irozeného osv tlení. P i výkonu prací, které 

si vyžadují osv tlení ur itého prostoru (práce se soustruhy, autoopravny, opravny 

hodinek aj.) je nutné použít i um lého osv tlení.  

P i navrhování pracovních systém  je pot eba osv tlovací soustav  v novat zna nou 

pozornost. V tomto ohledu lze vycházet z normy SN EN 12464-1, kterou lze použít 

jak pro návrh osv tlovací soustavy, tak i pro posouzení možného osl ování 

pracovník . Osln ní je považováno za po itek zp sobený velkým jasem v zorném poli 

nebo kontrastem jas . M že být poci ováno bu  jako rušivé, nebo jako omezující. 

Pokud zabráníme rušivému osln ní, snížíme z velké ásti také omezující osln ní.  

K ur ení velikosti osln ní od zdroje sv tla je možné použít r zné initele osln ní 

(nap . index osln ní). U denního osv tlení je pot eba, aby jas osv tlovacích otvor  

v zorném úhlu pozorovatele nep ekro il hodnotu 4000 cd/m2 (kandela na metr 

tvere ní). Index osln ní p ímo od svítidel osv tlovací soustavy vnit ního prostoru 

musí být stanoven hodnocením osln ní pomocí tabulkové metody CIE (UGR). 

Hodnota UGR osv tlovací soustavy nesmí p esáhnout hodnoty uvedené v norm  

SN EN 12464-1, kde jsou stanoveny hodnoty pro r zné pracovní prostory 

a innosti. Jako kritérium pro zhodnocení zrakové zát že se z etelem na osv tlení je 
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používá t ístup ová škála charakterizující spln ní p íslušných normových hodnot, 

a která jsou následující:  

• 1. stupe : parametry osv tlenosti, kontrast, rovnom rnost atd. zcela 

odpovídají normovým hodnotám,  

• 2. stupe : intenzita osv tlení je nižší o 20 – 50 % než hodnoty pro danou 

práci (zrakové nároky), kontrast jas  je malý (špatná rozlišitelnost 

p edm t ), nerovnom rné osv tlení a p ípadn  okolnosti mírn  zvyšující 

zát ž,  

• 3. stupe : závažné nedostatky, nap íklad osv tlenost pod 50 % podle 

normy, velké kontrasty atd. – zna ná zraková zát ž [36]. 

 

Opat ení pro snížení zrakové zát že 

Základním p edpokladem pro prevenci rizik souvisejících se zrakovou zát ží je 

zajišt ní vhodného osv tlení, eliminace osl ování, a p i práci se zobrazovacími 

jednotkami pak nastavení vhodných jas , kontrast  a barev. Zp sob realizace je 

vždy závislý na charakteru vykonávané práce.  

Zamezit osln ní odrazem lze n kolika zp soby – uspo ádáním svítidel a pracovních 

míst, povrchovou úpravou (matové povrchy), omezením jasu svítidel, zv tšením 

svítící plochy svítidla i jasným stropem a jasnými st nami. Naproti tomu proti 

p ímému osl ování je možné použít vhodné clon ní sv telných zdroj , i zastín ní 

oken žaluziemi. Z hlediska konstrukce m žeme žaluzie rozd lit na horizontální 

a vertikální, interiérové nebo venkovní. Z hlediska použitého materiálu na hliníkové, 

d ev né i textilní (látkové). Instalace žaluzií p ináší spoustu výhod. 

K nejvýznamn jším lze p i adit ochranu p ed sluncem a nežádoucím sv tlem, snížení 

teploty v byt , oproti záclonám se na nich minimáln  usazuje prach, zvyšují pocit 

soukromí a mají dlouhou životnost. Nevýhodou žaluzie jsou pon kud horší tepeln -

izola ní vlastnosti. Lamely žaluzie vyrobené z hliníku se na slunci oh ívají a ást 

tepla p edávají do interiéru sáláním. Dále lze k nevýhodám p i adit i nevhodnou 

manipulaci s oknem u vertikálních žaluzií, které svým uspo ádáním znesnad ují jeho 

otevírání [11, 31].  
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Pro denní osv tlení se stanovuje množství sv tla pomocí denní osv tlenosti D 

udávané v procentech. Platí, že alespo  polovina sv tla má být tvo ena p irozenou 

složkou, tj. sv tlem p icházejícím od Slunce nebo rozptýleném p icházejícím 

z oblohy. Pr m rný initel denní osv tlenosti je stanoven na Dpr m= 3 % a minimální 

Dmin= 1,5 %. Pro um lé osv tlení se množství sv tla stanovuje pomocí místn  

pr m rné a asov  minimální intenzity osv tlení Epk (v luxech). Hygienickým 

minimem pro celkové um lé osv tlení je intenzita osv tlení Epk = 200 lx. V p ípad  

sdruženého osv tlení je pot eba dodržet, aby denní složka sdruženého osv tlení, 

vyjád ená initelem denní osv tlenosti D, byla minimáln  Dmin = 0,5 %. 

Pracuje-li se na pracovišti se zobrazovacími jednotkami, pak celkové i místní 

osv tlení musí zaru ovat zrakovou pohodu a vhodný kontrast mezi obrazovkou 

a prostorem v pozadí, p i emž je t eba zohled ovat charakter práce a individuální 

zrakové požadavky pracovníka. V místnosti se zobrazovacími jednotkami se 

doporu uje celková osv tlenost od 300 do 500 lx; pracují-li na tomto pracovišti také 

starší lidé, pak se tato hodnota zvyšuje až 1000 lx. Bližší požadavky na osv tlenost  

a kontrast pro vybrané pracovní innosti uvádí tabulka 11. 

 

Tabulka 11: vztah mezi pracovní inností, osv tleností a kontrastem [42]. 

innost Požadavky na 
zrakový výkon Kontrast Osv tlenost 

(lx) 

Mimo ádn  jemné práce – montážní 
práce a výroba (nap . m icích p ístroj ), 
hodiná ství, mimo ádn  jemné 
záme nické práce, klenotnictví, 
restaurátorské práce apod. 

velké 

malý 

st ední 

velký 

5000 

3000 

2000 

St edn  jemné práce – strojní obráb ní, 
ezání, pilování, broušení, záme nické 

práce, opravy automobil , sva ování, 
náro né balení a t íd ní, st edn  
náro ná kontrola výrobk  apod.  

pr m rné 

malý 

st ední 

velký 

500 

300 

200 

Hrubé práce – manipulace s materiálem 
(b emeny), nap . záme nické, 
instalatérské, hrubé nýtování, nenáro né 
sva ování, hrubá kontrola chodu 
dopravník .   

malé 

malý 

st ední 

velký 

200 

150 

100 
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Barva sv tla a barevné ešení pracoviš  

P i ergonomickém návrhu pracovišt  je pot eba zohlednit i barvy interiéru a barvu 

použitého sv tla. Díky p evažující složce ve slune ním sv tle je lidské oko citliv jší 

na žluto-zelený vlnový rozsah, který taktéž na lov ka p sobí fyziologicky 

nejp ízniv ji. Naopak ervené a modré sv tlo o stejné intenzit  lov k post ehne 

mnohem obtížn ji. V oku pak sv tlo s vysokým pom rem modré barvy dopadá p ed 

sítnici a zp sobuje tak relativní krátkozrakost; naopak sv tlo s vysokým pom rem 

ervené barvy dopadá za sítnici a zp sobuje relativní dalekozrakost. Tento jev se 

nazývá chromatická aberace (též chromatická vada nebo barevná vada).  

V interiéru pracovišt  je proto vhodné volit spíše barvy, na které je lidské oko 

nejcitliv jší, jako je nap íklad žlutozelená barva (ta se promítá p ímo na sítnici). 

Stejn  tak i zdroji sv tla by m ly být nejlépe zá ivky zaru ující žluté, teplé, sv tlo [25], 

nebo alespo  sv tlo bílé, kde je zastoupení jednotlivých barevných složek sv tla 

vícemén  stejné. 

Správné osv tlení, rozložení jasu a barevné ešení interiér  je nezbytným 

p edpokladem nejen pracovní pohody, ale i pohody osobní a také p edpokladem pro 

úsp šné zvyšování pracovní produktivity. Proto nesta í p ihlížet pouze k barv  

interiéru jako takového, ale také k barevné kombinaci jeho jednotlivých prvk , mezi 

které pat í zejména strop, st ny, podlaha a nábytek (vybavení). Doporu ené 

kombinace barev t chto interiérových prvk  jsou uvedeny v tabulce 12. Spolu se 

správnou úpravou osv tlení je možno dosáhnout zvýšení výkonu až o n kolik desítek 

procent.  
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Tabulka 12: Doporu ené kombinace barev v interiéru [35]. 

Barva stropu Barva st n Barva podlahy Barva nábytku 

Bílý Sv tle šedé Bled  zelená Sv tle šedý 

Bílý Sv tle r žové Šedá  Šedý syt jší nebo sv tle modrý 

Bílý Sv tle modré Šedá Sv tle šedomodrý 

Sv tle žlutý Syt jší žluté Hn dá Sv tle hn dý 
 

P i rozhodování o barevném provedení pracovišt  je pot eba zmínit ješt  ten fakt, že 

krom  psychického p sobení, barva pracovišt  ovliv uje i prostorové vnímání 

pracovníka. Tmavé barvy prostory zmenšují a snižují strop. Sv tlé barvy naopak 

prostor rozši ují (místnosti se zdají být v tší, stropy vyšší). Chladné odstíny modré 

prodlužují vzdálenost (st ny a stropy opticky ustupují do pozadí). Naproti tomu teplé 

barvy se z etelným podílem ervené mají opa ný efekt (v siln jších odstínech 

vyrážejí z prostoru) [49].  

 

4.6 Psychická zát ž 

V sou asné dob  moderních technologií a mentální dynamické práce jsou 

v pracovních systémech na lov ka kladeny ím dál v tší požadavky, které tém  

vždy vyvolávají psychickou zát ž jednotlivce. V rámci psychické zát že rozlišujeme 

senzorickou zát ž, která vyplývá z požadavk  na innost periferních smyslových 

orgán  a odpov dných struktur centrálního nervového systému, mentální zát ž 

vyplývající z požadavk  na zpracování informací, které kladou nároky na psychické 

funkce a procesy (nap . pozornost, p edstavivost, pam , myšlení a rozhodování) 

a emocionální zát ž vyplývající z požadavk , které vyvolávají afektivní odpov . 

Psychologické procesy p i zát ži se však aktivují podle prožívání situace a vlastního 

stavu organismu daného jednotlivce. Základem prožívání zát že je percepce, 

tj. vnímání, cít ní a hodnocení situace, resp. požadavk  z hlediska náro nosti pro 

jednotlivce [25]. Je tedy zjevné, že p sobení stejných vn jších vliv  nevyvolává 

u každého lov ka stejnou odezvu. P esto ale v sou asnosti psychická zát ž 

p edstavuje jeden z nejzávažn jších a nejrozsáhlejších problém , které se snaží ešit 
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nejen odborníci na psychologii práce, tak ergonomové, hygienici, personalisti, 

manaže i i odborníci na pracovní léka ství. 

Pro vyjád ení rozsahu a závažnosti p sobení psychické zát že poslouží studie 

provedené v roce 2005 v USA, podle níž duševní nemoci u muž  zaujímají tvrté 

místo jako d vod nep ítomnosti v práci a u žen tyto nemoci p edstavují dokonce t etí 

nejv tší diagnostickou skupinu (pouze muskuloskeletální onemocn ní a nemoci 

dýchacího ústrojí, tuto diagnózu p evýšily) [25].  

Psychická zát ž je nej ast ji zp sobována následujícími faktory: 

• Obavy z nezvládnutí nové technologie (nové za ízení, software, pracovní 

postup apod.); 

• Zkracující se asy na dokon ení zakázky (a  již na provád ní díl ích 

pracovních úkon , tak i celých zakázek); 

• Konkurence; 

• astá reorganizace výroby a administrace; 

• asté prodlužování pracovní doby; 

• Nevhodná ergonomie pracovního místa; 

• Vysoká úrove  odpov dnosti; 

• Kumulovaná práce. 

 

K nej ast jším stížnostem pracovník  pat í nutnost trvalého soust ed ní, 

monotónnost pracovního procesu, asový a výkonnostní tlak apod. Je proto nutné 

tyto faktory zmír ovat na co nejmenší úrove . Za azovat ast jší krátké pracovní 

p estávky, omezovat p es asové práce, dob e organizovat práci, vybírat pracovníky 

na exponovaná pracovní místa podle psychologických kritérií, dostate ný zácvik 

nových pracovník  atd. 

Reakcí na extrémní psychickou zát ž je psychický stres. M žeme mu p isoudit jak 

pozitivní tak i negativní stránky. Negativních stránek stresu je více. A  již stres vzniká 

z d vodu náro nosti práce, obav ze ztráty zam stnání, vysokého stupn  
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odpov dnosti, mobbingu a dalších faktor , výsledkem vždy je, že stresovaný 

pracovník je náchylný k chybování, d lá ukvapené záv ry nebo naopak není 

schopen p ijmout jednozna né rozhodnutí o postupu prací apod. Stres m že 

zp sobovat nejen duševní choroby, ale také onemocn ní kardiovaskulárního 

systému, nervového systému, trávicího systému i poruchy spánku nebo syndrom 

trvalé únavy. K pozitivním stránkám stresu lze p i adit tu skute nost, že stres nám 

napomáhá k tomu, abychom dosáhli nejvyššího mentálního i fyzického výkonu.  

Celkový psychický stav lov ka není ovliv ován pouze pracovními faktory, ale 

i faktory vyskytujícími se v b žném život . Lze k nim p i adit nap íklad smrt partnera, 

rozvod, odd lení partner , v zení, smrt lena rodiny, osobní úraz nebo nemoc, ztráta 

práce atd. Preventivním opat ením k odstran ní stresu je p edevším zajistit duševní 

pohodu pracovníka. To lze provést: 

• ešením problému – zhodnocení zát žové situace a realizace specifických 

krok  na odstran ní t žkostí, 

• strukturováním – naaranžování situace anebo její zmanipulování tak, aby se 

nevyskytly ohrožující jevy, 

• sebekontrolou – chováním, které je pod kontrolou anebo je v dom  

ovládané (pokud má zabránit panice anebo škodlivým i neproduktivním 

aktivitám v zát žové situaci), 

• supresí – v domé volné zatla ení p vodní myšlenky i pocitu (takováto 

reakce sice do asn  uvol uje stres, ale problém nevy eší), 

• motivací – ústní pochvala, pen žitá odm na (ne na úkor porušování zásad 

bezpe né práce!), materiální odm na, navýšení dn  dovolené atd. [15, 25]. 

 

4.7 Kumulativní p sobení faktor  pracovního prost edí 

To, že jednotlivé faktory pracovního prost edí mohou výrazným zp sobem ovliv ovat 

jednání lov ka, je dob e známo. Ovšem málo se p ihlíží ke skute nosti, že nikdy na 

pracovníka nep sobí jen jeden rizikový faktor, ale oby ejn  n kolik faktor  sou asn . 

V takovém p ípad  hovo íme o kumulativním p sobení faktor  pracovního 
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prost edí. Následky tohoto p sobení ale nemusí být vždy jen negativní – záleží totiž 

na zp sobu a délce expozice a na odezv  lov ka, resp. mí e jeho tolerance i 

rezistence v i danému p sobení.  

A koli nelze tyto vztahy ani následky zobecnit, p esto je možné na základ  

dosavadních zjišt ní podat ur ité záv ry. Studiem kumulativního p sobení vybraných 

faktor  pracovního prost edí na lov ka se jako první vážn ji zabýval H.J. Bullinger. 

Jeho výsledky, které byly v rámci výzkumných prací ov ovány také u nás, shrnuje 

tabulka 13. V ní je uvedeno, zda daný faktor pracovního prost edí (uvedený ve 

sloupci vlevo) ovliv uje (koreluje) i neovliv uje (nekoreluje) pracovníka z hlediska 

potenciálních následk  – tedy zda p sobí i nep sobí pozitivn , tj. nap íklad zda 

zlepšuje jeho pracovní výkon i jeho pracovní pohodu, nebo naopak negativn , 

tj. zda zp sobuje pracovníkovi nepohodlí i stres, zda zvyšuje etnost jeho chyb, 

chronickou újmu na zdraví i dokonce pravd podobnost vzniku úrazu nebo zran ní. 

 

Tabulka 13: Ovlivn ní lov ka p sobením vybraných faktor  pracovního prost edí podle [24]. 

Vysv tlivky: 

 koreluje 

 nekoreluje 

Potenciální 
pozitivní 
(žádoucí) 
následky 

Potenciální negativní (nežádoucí) 
následky 
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Faktory prost edí 

Osv tlení       
Barevné ešení pracovišt        
Klima        
Teplota        
Kvalita vzduchu       
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Hluk       
Vibrace       
Fyzická zát ž       
Vlhkost        
Nepo ádek       

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá nejen to, jak n které faktory na lov ka p sobí, ale 

také je z ní zjevný jejich možný kumulativní vliv. Pakliže nap íklad k nepohodlí 

a vzniku stresu p ispívá hluk, vibrace, fyzická zát ž a další, pak jejich sou asný 

výskyt, resp. p sobení na pracovníka vede k zesilování p íslušných ú ink . Proto i p i 

nižších expozicích jednotlivým faktor m m že snadno docházet k mnohem 

výrazn jším nežádoucím následk m, než jaké bychom o ekávali p sobením 

jednotlivých faktor  zvláš .  

Záv rem je tedy pot eba zd raznit, že ani dodržení hygienických limit  pro expozice 

jednotlivým faktor m nem že zajistit naprostou bezpe nost a spolehlivost lov ka 

v pracovním systému, pakliže je exponován více faktor m sou asn . Proto by se 

v praxi m lo k t mto potenciálním vliv m p ihlížet a nebrat je na lehkou váhu. 

Ú inným prost edkem pro úvahu, zda m že docházet ke kumulativním vliv m, m že 

být kvalitn  zpracovaná analýza a hodnocení rizik. 
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5. Pracovní místo 

5.1 Ergonomie pracovního místa 

Ergonomie pracovního místa je úzce spjata s pracovním prost edím a pot ebami 

pracovníka, který zde vykonává danou práci. P i hodnocení úpravy a uspo ádání 

pracovního místa se musíme proto vždy zam it nejen na p edm ty tvo ící vybavení 

pracovišt  (nap . pracovní ná adí, nábytek, osv tlení atd.), ale p edevším na 

individuální fyzické a duševní vlastnosti pracovníka. Pohodu a výkon pracovníka na 

pracovišti ovliv ují: 

• mikroklimatické podmínky pracovního prost edí,  

• pracovní prostor (jeho velikost a uspo ádání),  

• vybavení pracovišt  (pracovní st l, sedadlo atd.), 

• doba, po kterou je práce vykonávána,  

• druh práce (fyzická, psychická, senzorická a jejich kombinace), 

• pracovní poloha a pohyby,  

• zdravotní stav (fyzická síla, nemoci, duševní pohoda – stres, aj.), 

• fyziologické vlastnosti (v k, pohlaví, t lesné rozm ry, hmotnost atd.). 

Hlavní zásadou pro vytvo ení vhodného pracovního místa je odstranit všechny 

škodlivé, rušivé a obt žující vlivy a vytvo it takové pracovní podmínky, aby bylo 

dosaženo co nejv tšího pracovního pohodlí [29]. P i prohlídce a hodnocení 

pracovního systému se p edevším snažíme zjistit p í iny/nedostatky, jejichž 

d sledkem je nebo m že být nap íklad pocit nespokojenosti, diskomfortu nebo 

r zných t lesných a psychických p íznak , mezi které lze za adit p etížení 

pohybového aparátu, zvýšení t lesné námahy, p íznaky svalové únavy, zrakové 

potíže, pocit monotonie atd. Tyto skute nosti m žeme zjistit nap íklad p i rozhovoru 

s pracovníkem, nebo aplikací vhodn  zkonstruovaného dotazníku na celý pracovní 

kolektiv [26]. Zavedením t chto poznatk  v praxi lze docílit zlepšení pracovních 

podmínek a všeobecn  i zvýšení výkonností pracovník . Vedení firem proto za alo 

v poslední dob  této problematice v novat zvýšenou pozornost. Zajišt ní pracovišt  
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z hlediska ergonomického se s úsp chem aplikuje jak ve velkých, tak i ve st edních 

a v malých firmách [5, 12]. 

 

5.2 Faktory charakterizující pracovní místo 

Faktory, kterými lze charakterizovat pracovní místo, a na které je pot eba se p i 

prohlídce a hodnocení pracovišt  zam it jsou: 

• zorné podmínky, 

• pracovní poloha, 

• pracovní pohyby, 

• pracovní rovina, 

• rozmíst ní ovlada  a hmatník , 

• rozmíst ní sd lova , 

• pracovní sedadlo a pracovní st l, 

• všeobecné pracovní podmínky. 

 

Zorné podmínky 

Zorné podmínky pracovníka závisí na: 

• Druhu vykonávané práce – práce spojená s používáním zv tšovacích 

p ístroj , sledováním monitor  nebo se zobrazovacími jednotkami (stolní 

PC, zapisovací a m ící technika atd.), práce spojená s náro ností na 

rozlišení detail  (vid ní pracovníka je ztíženo tvarem detailu, jeho barvou, 

jasem nebo jeho pohybem – zlatnictví, hodiná ství, mikroelektronice aj.), 

práce vykonávaná za zvláštních sv telných podmínek a práce spojená 

s neodstranitelným osl ováním (nap . sva ování, práce ve slévárnách aj.) 

[21]; 

• Uspo ádání pracovního místa – pracovišt  musí být uspo ádáno tak, aby 

pracovník vid l na všechny pot ebné p edm ty, pom cky, materiál atd.;  
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• zdravotním stavu pracovníka (z hlediska zrakových vad – nej ast ji 

únava o í, krátkozrakost, dalekozrakost aj.). 

 

Na obrázku 4 jsou ilustrativn  zobrazeny optimální zorné podmínky p i práci s PC. 

Poloha zorného pole pracovníka v i pracovnímu p edm tu musí být taková, aby 

byla zajišt na optimální vzdálenost mezi pracovníkem a sledovaným p edm tem 

a byl zajišt n optimální zorný úhel.  

 

 

Obrázek 4: Optimální zorné podmínky p i práci se stolním PC podle [9]. 
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Pracovní poloha 

Pracovní polohou rozumíme polohu t la, v níž je daná práce vykonávána. V jakékoliv 

pracovní poloze musí být zajišt na dostate ná stabilita celého t la a je nutné 

zabránit nadm rnému zat žování muskuloskeletálního systému a je nutné volit 

takové pracovní polohy, které jsou ze zdravotního hlediska vyhovující.  

Pracovní polohu m žeme všeobecn  rozd lit na polohu vsed , vstoje, vkle e nebo 

jejich kombinaci. Poloha vleže je spíše výjime ná (ob asn  automechanici nebo 

opravá i kabelových tunel ), proto se jí nadále nebudeme zabývat. Stabilní poloha 

vsed  je charakteristická pro pracovní innosti, jako jsou kancelá ské práce, práce na 

velínech, u montážních linek, ízení vozidel apod. Hlavní zásadou p i práci vsed  

(na pracovním sedadle) je sed t vzp ímen , využívat zádové op ry, op rky šíje, 

hlavy a lokt , aby jednotlivé kon etiny svíraly tupé úhly (noha – bérce – stehna – trup 

– paže – p edloktí – ruka) a mít správn  nastavenou výšku sedadla. V praxi se 

mnohdy setkáváme s tím, že se lidé p i práci vsed  hrbí, a  již z d vodu vykonávané 

pracovní innosti (nap . práce spojená s telefonováním nebo ru ním psaním), nebo 

nap íklad kv li zrakovým vadám (krátkozrakost nutící p ibližovat hlavu k monitoru). 

Následující obrázek popisuje správnou polohu vsed  p i r zných pracovních 

innostech. 

 

Obrázek 5: Základní zp soby sezení – p ední, st ední a zadní [48]. 
 

Na následujícím obrázku je ilustrativn  zobrazena správná poloha vsed  p i práci na 

PC.  Pracovník sedí vzp ímen , využívá p itom zádové op ry, loketních op rek, horní 
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i dolní kon etiny svírají tupý úhel a je dodržena dostate ná vzdálenost o í od 

monitoru PC.  

 

Obrázek 6: Správná poloha vsed  p i práci na stolním PC [41]. 

 

Držení t la p i sezení musí být takové, aby p i symetrické orientaci trupu, krku 

a hlavy k rovin  soum rnosti t la bylo vylou eno vytá ení trupu. Krom  toho je t eba 

zajistit, aby osa ramen byla rovnob žná s osou pánve, viz obrázek 7.  
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Obrázek 7: Optimální polohy trupu p i práci vzhledem k asovému intervalu [21]. 

 

P i práci, která vyžaduje zm nu pracovní polohy, musí být umožn na dostate ná 

volnost a plynulost pohyb , p i emž se zapojují ur ité svalové skupiny. Pracovní 

pohyby je vhodné provád t nerušen  a plynule dle technologického/pracovního 

postupu. 

Poloha hlavy/krku musí být p i práci taková, aby nedocházelo k nevhodným 

záklon m i p edklon m, viz obrázek 8.  

 

Obrázek 8: Sklon hlavy vzhledem k asovým interval m [21]. 
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Trvalá práce vstoje a nebo vsed , jsou práce v nucené poloze. Nucené polohy jsou 

v ergonomii definovány jako fyziologicky nep íznivé polohy. Znemož ují totiž žádoucí 

zm ny poloh a jsou p í inou nadm rného zatížení n kterých ástí t la vlivem 

statického namáhání sval  a nebo vlivem trvalého tlaku, natažení, t ení atd. P i 

t chto pracích jsou nej ast jšími zdravotními problémy nateklá chodidla a vznik 

k e ových žil. Pracovišt , kde nej ast ji vznikají nep íznivé podmínky pro t lesnou 

polohu, jsou: 

• pracovišt  s omezeným prostorem, který nedovoluje p irozenou polohu t la 

(místnosti s nízkým stropem, šachty a studn , kontejnery, potrubí, 

nádrže atd.), 

• práce bez p íležitosti si p i práci sednout, která musí být z r zných d vod  

vykonávána ve stoje (manipulace s formami, záme nické dílny, d lníci 

obráb cích stroj , kade níci atd.), 

• práce bez možnosti se na chvíli projít, práce, která musí být vykonávána 

vsed  (práce u montážní linky, t íd ní kus  na páse, balící linky apod.). 

 

Preventivním opat ením jsou pracovní p estávky, které umožní pracovník m zm nu 

polohy (stabilní práce vsed  – krátká procházka; stabilní práce vstoje – možnost 

ob asného sedu). Pokud je to možné, doporu uje se navrhnout takové pracovní 

postupy, kde by práce v nucené poloze trvaly jen omezenou dobu [7, 18].  

P i jednotlivých pracovních innostech je poloha horních kon etin r zná. Musí se 

proto dbát na to, aby dané pracovní úkony nebyly provád ny v nevhodné fyziologické 

poloze a nebyla p ekra ována doba, po kterou lze tyto úkony provád t, viz obrázky  

9 a 10. 
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Obrázek 9: Optimální poloha horních kon etin [21]. 
 

 

Obrázek 10: Poloha horních kon etin vzhledem k asovému intervalu [21]. 

 

Závažnost sou asného stavu, který panuje zejména v administrativních pracovištích, 

kde se po v tšinu pracovní doby pracuje s PC, potvrzuje nedávno uskute n ný 

výzkum spole ností Microsoft provedený u tisícovky pracovník  ve Velké Británii. 

Z jeho záv r  vyplynulo, že jen za poslední rok stoupl výskyt p ípad  poškození 

muskuloskeletálního systému u t chto pracovník  o více než 30 %. Na 

neodpracovaných hodinách, které si vyžádalo jejich lé ení, to pak pro tam jší 

podniky znamenalo ztrátu 300 milion  liber [37, 38]. Pr zkum dále ukázal, že 

z oslovených pracovník  trp lo následkem práce v nevhodných podmínkách celých 

68 % bolestmi zad, rukou, ramen nebo záp stí. Zajímavým zjišt ním také bylo, že 
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nejvíce ohroženi jsou zam stnanci malých firem, kde se hojn  využívá notebook  

a jiných mobilních za ízení. Práce s nimi je totiž tém  vždy spojena se zaujímáním 

nevhodných pracovních poloh, a taktéž stále se prodlužující doba strávená prací 

s t mito za ízeními výraznou m rou zmín né nežádoucí zdravotní následky ješt  

zhoršuje. Podle uvedené studie jsou práv  notebooky v sou asnosti využívány 

v pr m ru o hodinu denn  déle, než tomu bylo ješt  p ed dv ma lety [37] a zdá se, 

že tento trend bude p etrvávat, ne-li se zhoršovat. V této souvislosti je nutné 

upozornit, že notebooky nejsou z ergonomického hlediska navržené pro dlouhodobé 

používání. Jejich displej a klávesnice jsou p íliš blízko u sebe a není možné oboje 

sou asn  umístit do ergonomicky správných poloh. Pokud se delší práci na 

notebooku nelze vyhnout, je nejlepší používat speciální podstavec i zcela 

samostatný monitor a klávesnici [38]. 

 

Vyhovující pracovní pohyby 

Pracovní pohyby je pot eba vykonávat v takové mí e a v takovém rozsahu, aby 

nedocházelo k p et žování používaných svalových skupin. Pokud se mají p i práci 

používat ob  ruce, je pot eba zajistit rovnom rné zatížení obou kon etin, nap íklad 

rozvržením pracovního místa tak, aby bylo možné pracovat ob ma rukama 

sou asn . St edy dlaní by m ly vykonávat pohyby soum rn  s rovinou t la. Ruce 

musí být p i práci vsed  v takové výškové poloze a dosahovat do takových 

vzdáleností, abychom nep et žovali používané svalové skupiny (viz obrázek 11). P i 

práci vsed  je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u muž  220 až 310 mm, 

u žen pak 210 až 300 mm. 
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Obrázek 11: Dosahy horních kon etin na pracovním stole [21]. 
 

 

Obrázek 12: Dosah horních kon etin p i práci vstoje (hodnoty jsou v cm) [21]. 
 

Oblast A – asté (20 až 40x za osmihodinovou sm nu) a p esné pohyby. 
Oblast B – pohyby obou p edloktí a p i manipulaci s p edm ty a nástroji bez nutnosti 
zm ny základní pracovní polohy – mírné p edklán ní i pohyb do stran. 
Oblast C – maximální dosah – mén  asté a pomalejší pohyby a nutnost otá ení 
trupu. 
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Pohyby rukou nesm jí p i jakékoliv pracovní innosti p ekážet žádanému výkonu. 

Dosah kon etin musí být v rozsahu optimálních fyziologických vlastností pracovníka 

vzhledem k funk ním prostor m pracovního místa (viz obrázek 12). P i vykonávání 

pracovních pohyb  se nesmí narážet do okolních p edm t  nebo jiným zp sobem 

zvyšovat riziko mechanického poran ní. Tato skute nost navíc odvádí pozornost 

pracovníka od vlastní práce. Pracovní pohyby mají být rytmické, plynulé a provád né 

takovými rychlostmi, které odpovídají pohybování daných ástí t la po drahách 

p ímých, nikoliv po klikatých k ivkách (neplatí vždy, že pohyby mají mít co nejkratší 

dráhu). Zm na sm ru a rychlosti pohybu má být plynulá. Spole ná innost více 

pracovník  musí probíhat tak, aby si vzájemn  nep ekáželi. 

Podle na ízení vlády . 361/2007 Sb., musí být pro jednoho pracovníka v prostoru 

ur eném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejmén  2 m2, mimo stabilní 

provozní za ízení a spojovací cesty. Ší e volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním 

za ízením v žádném míst  zúžena pod 1 metr [13, 21]. 

 

Pracovní rovina 

Konstrukce pracovní roviny (nap . pracovní st l), by m ly odpovídat charakteru na ní 

vykonávaných prací, používaným technologiím, pracovnímu prost edí a p edevším 

samotnému pracovníkovi, který bude dané innosti vykonávat. P ední strana stolu 

musí mít zaoblený okraj (tj. nem ly by se zde vyskytnout žádné ostré hrany) a povrch 

musí být matný (lesklý povrch odráží sv tlo a znesnad uje práci), snadno istitelný 

(souvislé a málo lenité plochy) a jeho nát r/impregnace v provedení zabra ujícím 

nasákavosti vody. Svými rozm ry (výška, ší ka, hloubka) a tvarem musí odpovídat 

t lesným proporcím pracovníka, který u n j bude pracovat. Z hlediska charakteru 

vykonávané práce se doporu uje následná výška pracovní plochy: 

• obecn  5 – 10 cm pod úrovní lokt , 

• pro vykonávání jemných prací 5 – 10 cm nad úrovní lokt , 

• pro manuální práce 10 – 15 cm pod úrovní lokt , 

• pro vykonávání t žkých prací 15 – 40 cm pod úrovní lokt . 
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Obrázek 13: Doporu ované výšky pracovní plochy dle [51]. 

 

P i práci vyžadující zvýšenou náro nost na zrak, nap íklad p i manipulaci s drobnými 

p edm ty nebo sou ástkami, se výška pracovní roviny zv tšuje o 100 až 200 mm. 

P i práci, p i níž se manipuluje s p edm ty o hmotnosti v tší než 2 kg p i práci 

p evážn  vstoje, se manipula ní rovina snižuje o 100 až 200 mm [25]. Krom  t chto 

doporu ených hodnot vztaženým ke specifikacím a náro nosti dané práce 

(viz obrázek 13), platí ješt  obecné doporu ení pro výšku pracovní roviny 

stanovovanou podle výšky postavy pracovníka. Pro lov ka s výškou postavy 

155 cm se doporu uje výška pracovní plochy 60 cm, pro lov ka 170 cm vysokého 

65 cm a pro lov ka 185 cm výšky pak 70 cm [33]. Tuto zásadu je vhodné dodržovat 

nap íklad i p i návrhu kuchy ské linky v domácnosti apod. 

Pracovní st l musí mít zajišt nu co nejv tší stabilitu. Nesmí se viklat a pracovní 

deska musí být ve vhodné pracovní poloze (vhodné jsou desky se stavitelným 

sklonem). To se zajistí nap íklad pomocí nastavitelných nohou stolu. Takto 

konstruované stoly jsou hojn  využívány nap . p i dílenské výrob , kde se asto 

st ídá charakter práce (vstoje a vsed ) a kde si pracovník m že nastavit výšku stolu 

dle pot eby. Systém (stavitelné spoje), pomocí kterého lze st l výškov  nastavovat, 

musí být jednoduchý, fyzicky nenáro ný a spoje musí být pevné a stabilní, aby 

nemohlo dojít k náhlé zm n  polohy stolu. Jeho vyhotovení a konstruk ní ešení 
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musí být provedeno tak, aby nemohlo docházet k po ezání, od rkám nebo 

pohmožd ninám pracovníka. P izp sobitelnost provozním a technologickým 

podmínkám, má umožnit snadnou p emístitelnost stol , p ipevn ní upínacích 

za ízení na stoly, jako jsou nap . polohovadla, sv ráky atd., pop ípad  i možnost 

p ipevn ní zábrany proti padání p edm t  se stolu.  

D ležité je zajišt ní dostate ného prostoru pro dolní kon etiny pod pracovní deskou 

stolu (a  již p i práci vstoje nebo vsed ). Nesmíme opomíjet ani pohodlné op ení 

dolních kon etin v prostoru pod stolní deskou nebo horních kon etin v prostoru nad 

ní, pop . použití speciálních op r tvarovaných a stavitelných pro p evažující zp soby 

opírání [7, 18, 25].  

 

Rozmíst ní ovlada  a hmatník  

Z ejm  v sou asnosti nejrozší en jším za ízením sestávajícím z velkého po tu 

ovláda  (obvykle 88 až 107 kláves) ur ených pro ovládání jedním prstem je 

klávesnice po íta e. Podobn  jako po íta ová myš (blíže viz kapitola 7.2) m že 

i práce s klávesnicí p edstavovat zdravotní riziko. Jelikož však p i práci s klávesnicí 

využíváme v tšího po tu pohyb  a zapojujeme nejen svaly v prstech, ale také 

v celých dlaní a áste n  i pažích, není toto riziko tak významné jako v p ípad  

zmín né myši, jejíž ovládání vede k jednostrannému p et žování jen jedné ruky. 

Rozvržení písmenných i funk ních kláves, jejich velikosti i tvary, jsou dnes s ohledem 

na antropometrické vlastnosti lov ka i požadavky na ovládání po íta e již pom rn  

dob e racionalizovány, nicmén  stále p etrvává zásadní ergonomický nedostatek, 

kterým je jejich tvar. Klasické rovné klávesnice (viz obrázek 15a), jejíž konstrukce 

a rozvržení kláves vzešlo od mechanických psacích stroj , totiž nutí uživatele 

(dlouhodob ) zaujímat fyziologicky nevhodné polohy záp stního kloubu, což vede 

k namáhání šlach i nerv , které záp stím procházejí. Skute nost, že tento typ 

klávesnic není vhodný pro dlouhodobé používání, byl prokázán již v 80. letech 

20. století, a proto byl již tehdy navržen nový, ergonomicky výhodn jší tvar, který pro 

sv j vzhled nazýváme lomený (viz obrázek 15b). Používání lomených klávesnic, na 

kterých jsou jednotlivé písmenné klávesy symetricky rozd leny tak, aby bylo 

respektováno pravidlo prstokladu, eliminuje zaujímání nevhodného úhlu v záp stním 
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kloubu (viz obrázek 14), p i emž optimální je, aby st edový úhel na klávesnici byl 

24 stup  [43]. Dnes existují také varianty zaoblené klávesnice, kde není klávesnice 

striktn  rozd lena na dv  ásti, jako lomená, ale je ohnuta do tvaru oblouku 

(viz obrázek 15c). Nejen ergonomické hledisko, ale také uživatelský komfort je pro 

používání klávesnice d ležitý. A koli lomená klávesnice umož uje zaujímat 

vhodn jší tvar záp stí, uživatelské pohodlí p i práci s ní je ale narušeno odtahováním 

lokt  od t la, jež si vynucuje práv  zm na úhlu v záp stí. Proto nemusí být lomená 

klávesnice vždy nejlepším ešením, a naopak rozumným kompromisem m že být 

proto v tomto sm ru zmín ný ohnutý tvar klávesnice. Krom  této p ednosti nabízí 

ohnutá klávesnice i stejné rozmíst ní všech kláves jako klávesnice rovná, na což je 

v sou asnosti v tšina uživatel  zvyklá. S ohledem na výše zmín né, se zcela logicky 

i zkušenosti uživatel  jednotlivých typ  klávesnic r zní. P esto lze ale konstatovat, že 

užívání klasické rovné klávesnice stále dominuje a tento typ klávesnice je 

nejoblíben jší (podle screeningu diskusních fór na eských webových stránkách 

v novaných tomuto tématu).  

 

 

 
Obrázek 14: Zaujímání úhl  v záp stí p i používání klasické a lomené klávesnice podle [43]. 
 

Krom  zmín ných tvar  klávesnic, které jsou realizovány v horizontální rovin , se 

objevují také moderní ergonomické klávesnice s vertikálním len ním, které mají tvar 

vlny s vrcholem mírn  posunutým doleva od geometrického st edu klávesnice. 
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P íkladem tohoto typu klávesnic je Natural Keyboard 4000 (viz obrázek 15d), která 

nabízí širokou adu kláves Control, Win, Alt, Menu a zv tšený mezerník. P ední 

hrana kláves je zaoblená a snížená, takže netla í do palc  a p itom lze tyto klávesy 

pohodln  ma kat. Stejný profil mají i kurzorové klávesy a spodní ada kláves 

v numerickém bloku. Horní plocha kláves je oproti klasickým klávesnicím o n co 

mén  klenutá, p esto dostate n  vede prsty. Funk ní klávesy mají p ední stranu více 

se íznutou, takže uživatel lépe vidí na jejich popisky [45].  

 

  

Obrázek 15a: Rovná klávesnice Chicony 
KBP-0402 [44]. 

Obrázek 15b: Lomená klávesnice Microsoft 
Wireless Optical Desktop Pro [44]. 

 

Obrázek 15c: Ohnutá klávesnice Microsoft 
Comfort Curve Keyboard 2000 USB CZ [44]. 

Obrázek 15d: Vertikáln  len ná klávesnice 
Microsoft Natural Keyboard 4000 [45]. 

 

Také u klasických stroj  platí, že ovláda e (zejména u velkých stroj ) musí být 

umíst ny tak, aby  na n  pracovník pohodln  dosáhnul a nemusel p itom zaujímat 

nevhodné pracovní polohy nebo vykonávat další nadbyte né pohyby. V nejlépe 

dosažitelných a p ehledných oblastech pracovního místa musí být umíst ny b žn  

užívané a nezbytn  nutné ovlada e, v etn  t ch, kterým p ísluší náro né a rizikové 

funkce. 
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Pro rovnom rné zatížení kon etin p i ovládání stroje je vhodné rovnom rn  

zat žovat každou kon etinu, nejlépe však soub žn  v páru. Velikost zatížení 

kon etin se odvíjí od charakteru práce a typu ovlada , se kterými pracovník pracuje. 

Pro odleh ení horních kon etin je vhodné co nejvíce využívat nožní ovlada e 

a rovn ž p ihlížet k ergonomii pracovní polohy vsed . Nožní ovlada e musí být 

vhodn  navrženy. Pedály musí být dostate n  široké, aby je bylo možné obsluhovat 

st ídav  ob ma nohama a dostate n  nízké, aby mohly být ovládány špi kou nohy. 

P íliš vysoko umíst ný pedál vede ke zvýšené únav  dolních kon etin. Pokud je 

pedál p ece jen umíst n vysoko, je t eba provést vhodné technické opat ení 

(viz obrázek 16). V p ípad , že pedál je obsluhován pouze jednou nohou, nem la by 

jeho obsluha p evyšovat po et 5 sešlap  za minutu.  

Pokud se ovlada e vyskytují na pracovišti ve vysokém po tu a rozlišení je pot eba 

zabránit možnosti jejich zám ny. Toho lze docílit r zným barevným provedením, 

použitím popisných symbol , nápis , ale i tvarem apod. U nožních ovlada  musí být 

zajišt na rovn ž ochrana proti neúmyslnému sešlápnutí. Nap íklad u strojních n žek 

na plech je hlavním nebezpe ím amputace nebo p imá knutí prst  b hem 

manipulace se st íhaným plechem. Je proto nutné vybavit nožní ovlada  vhodným 

krytem (zakrytování ze všech stran vyjma strany pro vkládání nohy). 

 

 

Obrázek 16: Vhodné provedení nožního ovlada e [48]. 



 71

D ležité a asto využívané ovlada e musí být p ístupné a zejména viditelné i za 

snížené viditelnosti, nebo p i jakýchkoliv jiných kritických provozních situacích. Musí 

být rozmíst ny v takových vzdálenostech od sebe, aby se vylou ila možnost spušt ní 

n kolika ovlada  najednou. Pokud se na pracovním míst  vyskytuje sou asn  více 

obsluhujících pracovník , musí se zamezit nevhodnému k ížení a vzájemnému 

p ekážení jejich pohyb  a p edevším musí být vylou ena obsluha téhož ovlada e 

dv ma obsluhujícími pracovníky sou asn  [7, 25]. 

Práce s ru ními nástroji a ná adím v i ru ním ovláda m je podstatn  odlišn jšího 

charakteru. P i práci s ru ními nástroji a ná adím m žeme vykonávat adu rozsáhlých 

pracovních poloh a pohyb  a rovn ž stupe  prostorové a pohybové vázanosti mezi 

pracovníkem a uchopeným p edm tem je podstatn  rozdílný. K faktor m, které dále 

podstatn  rozlišují tyto dv  skupiny hmatník , je nutno p i adit i hmotnost p edm tu 

a p enášené hmoty, polohu t žišt  uchopeného p edm tu, dynamiku úderu, vrhu atd. 

Problematika konstrukce hmatník  ná adí a nástroj  je tedy podstatn  složit jší než 

u konstrukce hmatník  ovláda .  

Hmatníky lze z hlediska ú elu rozd lit na:  

• hmatníky ru ních nástroj  a ná adí a 

• hmatníky ovláda .  

Hmatník ovláda e tvo í nedílnou ást ru ního ovláda e – strojní sou ásti. 

Uspo ádání ovládací strany stroje jednozna n  stanovuje prostorové a propor ní 

vztahy mezi strojem a postavou obsluhujícího, jeho pracovní polohu a pracovní 

pohyby a z nich vyplývající biokinematické zvláštnosti (r znorodost pohyb  a poloh) 

a typy úchop  ovláda . Výchozími podklady pro navrhování ú elných a vhodných 

hmatník  ovláda  jsou, vedle znalostí anatomické stavby ruky (kon etin) i rozsah  

pohyblivosti v jejich jednotlivých kloubech, i vlastní rozm ry ruky a míra zatížení 

ovládacími silami (tj., jaké svaly ruky jsou p i ur itém úchopu zapojeny) [8]. 

 

Rozmíst ní sd lova  

Pod pojmem sd lova e rozumíme za ízení, která informují pracovníka o pr b hu 

výroby, chodu stroje nebo o sledovaných parametrech a podle zp sobu sd lování 
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jsou bu  vizuální, akustické nebo dotykové. Sd lova e je nutno uspo ádat 

a seskupit na st ny panel , nebo na stroje pokud možno v rovinách kolmých na sm r 

zorných pohled . Funk n  p íbuzné nebo na sebe navazující sd lova e je vhodné 

seskupit vedle sebe v horizontální orientaci (nejp irozen jší sled pohledu), protože ve 

svislém uspo ádání je jejich sledování daleko obtížn jší. Funk n  odlišné sd lova e 

je nutné umis ovat bu  v r zných výškových úrovních, nebo na plochách 

ohrani ených okrajovou nebo lomovou hranou panelu, eventuáln  v r zn  

zbarvených polích panelu. Ozna ení spole ná pro více sd lova  (pro celé skupiny) 

umís ujeme nad nimi, ozna ení jednotlivých sd lova  naopak pod každým 

sd lova em. Sd lova e s íselníkem musí odpovídat p edpokládané zorné 

vzdálenosti (s vhodným d lením stupnice, s vhodnou délkou a tlouš kou rysek 

a velikostí íslic) [21, 25]. 

 

Pracovní sedadlo 

Konstrukce pracovního sedadla musí vyhovovat t lesným proporcím pracovníka, 

který ho bude využívat (p edevším tvarov  a rozm rov ). Musí být vyrobeno tak, aby 

p i jeho použití byla rovnom rn  rozložena hmotnost pracovníka a pro udržení 

požadované pracovní polohy bylo vynakládáno minimální úsilí (pohodlná 

a nenáro ná zm na polohy sedadla). Pokud by konstrukce sedadla neodpovídala 

výše zmín ným požadavk m, mohlo by dojít k tomu, že by pracovníci pracovali 

v nevhodných, unavujících i nefyziologických polohách (kroucení trupu, p ílišné 

p edklony, záklony atd.). Každý pracovník má jiné fyzické proporce, takže sedadlo 

musí být nastavitelné podle pot eby. 

Velmi d ležité je, aby p i podpírání jednotlivých ástí lidského t la nedocházelo 

k narušení cirkulace krve, dýchání, útlaku tkání nebo dermatologickým 

onemocn ním. Konstrukce sedadla nesmí bránit (p edevším nesprávným tvarem) 

požadovaným pracovním pohyb m kon etin, trupu a hlavy, ani pohyb m je 

doprovázejícím a je t eba umožnit jejich plný rozsah. P i práci na pracovním sedadle 

musí být zajišt no pohodlí pracovníka (zádová op ra, loketní op rky, op rky šíje  

a hlavy, materiál stykových ploch). Sedadlo musí být v každé poloze stabilní, 

zejména pak p i vstávání a usedání. V místech beder musí být zak ivení op rky zad 
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vystouplé, aby se spodní ást páte e podpírala jak v poloze naklon né vp ed, tak  

i poloze naklon né vzad. Jednotlivé funk ní prvky sedadla musí být jednoduše 

nastavitelné (p enášení, odsunování, skláp ní, zm na polohy atd.) – viz obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17: Nastavitelné parametry sedadla podle [48]. 
 

Vhodná je i tepelná ochrana na stykových plochách (izolace nebo ventilace – 

prodyšné materiály) a ochrana sedadla p ed ot esy a chv ním. Mezi zvláštní 

požadavky pat í jednoduchá údržba a išt ní sedadla [7, 15, 25].  

S ohledem na délku dolních kon etin a možnosti zaujímat fyziologicky vhodný úhel 

v koleni je pro lov ka s výškou postavy 155 cm doporu eno nastavení výšky sedáku 

pracovního sedadla na 41 cm, pro lov ka 170 cm vysokého na 46 cm a pro lov ka 

185 cm výšky pak na 52 cm [33].  

 

Pracovní nástroje  

Pracovní podmínky se mimo jiné týkají i veškerých pracovních p edm t   

a nástroj , které používá pracovník p i své práci. Musí být rozloženy na pracovním 

míst  p ehledn , v dosahu a v náležitém po ádku. Pokud p i pracovní innosti 

vznikají odpady, musejí být z pracovního místa odstran ny ihned po jejich vzniku. 

Tvar a materiál povrchu všech p edm t  rozmíst ných v rozsahu pracovního místa 

musí dovolovat snadné išt ní a neohrožovat zdraví pracovník  (nap . po ezání 

o ostré hrany) [13]. 
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Prostorové požadavky na pracovišt  

Podle na ízení vlády . 361/2007 Sb., je nutné, aby sv tlá výška prostor ur ených pro 

práci byla pro podlahovou plochu: 

a) do 20 m2 nejmén  2,50 m, 

b) do 50 m2 nejmén  2,60 m, 

c) od 51 do 100 m2 nejmén  2,70 m, 

d) od 101 do 2000 m2 nejmén  3,00 m, 

e) více než 2000 m2 nejmén  3,25 m. 

 

Dále platí, že objemový prostor ur ený pro práci musí být pro jednoho zam stnance: 

a) 12 m3 p i práci za azené do t íd I nebo IIa podle tabulky . 6, 

b) 15 m3 p i práci za azené do t íd IIb, IIIa nebo IIIb podle tabulky . 6, 

c) 18 m3 p i práci za azené do t íd IVa, IVb nebo V podle tabulky . 6. 

Objemový prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním za ízením. Výše uvedené 

požadavky se nevztahují na ovládací stanovišt  a kabiny strojního za ízení, boxy 

pokladen a pracovní prostory obdobné povahy [21]. 

 

5.3 Hodnocení ergonomických požadavk  a pracovních podmínek  

Pro rychlé zhodnocení ergonomických požadavk  a pracovních podmínek na 

pracovištích provád ných v rámci prevence rizik (nap íklad p i bezpe nostních 

prov rkách podle zákoníku práce) lze využít jednoduché checklisty, pomocí kterých 

se hodnotí, zda jsou spln ny i nespln ny jednotlivé atributy pracovního místa, tak 

jak byly zmín ny výše. P i výb ru kritérií pro hodnocení pracovních podmínek se 

vychází z doporu ených hodnot jako nap íklad rozm r , vlastností, limit  p sobících 

rizikových faktor , režimu práce a odezvy uživatel , v etn  dalších údaj  

charakterizujících vlastní pracovišt  i vykonávanou práci.  
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Ergonomické hodnocení pracovních podmínek s po íta em 

Pro hodnocení ergonomického uspo ádání pracovního místa s po íta em lze využít 

metodu vyvinutou J. Baumrukem a O. Matouškem [41], která je založena na 

hodnocení sedmi antropometrických znak  klí ových pro bezpe nou práci 

s po íta em (viz tabulka 14). Ve spojení s obrázkem 5 pak lze v praxi snadno 

identifikovat, zda jsou tyto hodnoty dodrženy i nikoli, ímž lze posoudit „nastavení“ 

pracovního místa u každého jednotlivého pracovníka. Oproti b žn  používaným 

metodám analýzy a hodnocení rizik, které jsou velmi asto aplikovány na pracovišt  

jako celek nebo na vykonávané pracovní innosti bez ohledu na specifika vztahující 

se k jednotlivým pracovník m, je tento zp sob hodnocení ergonomicky citlivý, nebo  

na základ  zjišt ných skute ností umož uje definovat specifická opat ení ur ená pro 

nastavení optimálních pracovních podmínek pro každého pracovníka individuáln . 

 
Tabulka 14: Vybrané antropometrické znaky pro muže a ženy eské populace [41]. 

 

 

íselné 
ozna ení

Znak 

Muži Ženy Zhodnocení 

st ední hodnota (cm)
rozptyl doporu ených 

hodnot (cm) vy
ho

vu
je

 

ne
vy

ho
vu

je
 

1 Vzdálenost mezi svislou rovinou zad a 
podkolení jamkou p i flexi kolena vsed  

48 
44 – 53 

47 
42 – 52 

  

2 Výška kolena vsed  nad podlahou 
54 

49 – 58 
49 

45 – 53 
  

3 Délka stehna vsed  p i flexi v kolen  
58 

54 – 63 
56 

51 – 61 
  

4 Výška lokte vsed  nad sedadlem 
27 

22 – 31  
25 

21 – 30 
  

5 Délka p edloktí v etn  ruky p i flexi v lokti 
47 

44 – 51 
43 

40 – 46 
  

6 Délka nadloktí p i flexi v lokti 
38 

31 – 41 
35 

32 – 39 
  

7 Horizontální rovina o ní osy vsed  
(odpovídá výšce ko ene nosu) 

80 
74 – 86 

74 
69 – 80 
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Výše uvedené jednoduché zhodnocení pracovního místa s po íta em lze detailn ji 

analyzovat i z dalších hledisek charakterizujících nejen pracovní místo, ale pracovišt  

jako celek (nap . kancelá , velín apod.). Uvedený dotazník, který je také sou ástí 

uvedené metody [41] je uveden v p íloze 1. 

 

Posouzení pracovního zatížení a náro nosti práce 

Posouzení pracovního zatížení a požadavk  na fyzický, mentální a psychický výkon 

pracovníka je základem profesiografie, jejímž cílem je stanovení optimální pracovní 

zát že a prvk  pracovního prost edí p i sou asném spln ní požadavk  kladených 

pracovním procesem. Pro tento ú el pouhé dotazníky neposta í a je nutné využít 

kontrolních list , do kterých se u jednotlivých hodnocených prvk  zapisují již 

konkrétní hodnoty nebo úrovn  (bodové hodnocení).  

Hodnocení náro nosti práce je možné provád t prost ednictvím metody 
profesiografie. Tato metoda vychází ze systematického pozorování a má t i fáze:  

1. popis innosti obsahující všeobecnou charakteristiku, vý et a sled 

vykonávaných úkon  (operací), používaných nástroj , stroj  a za ízení, 

používaných materiál  atd.; 

2. popis faktor , podmínek a prost edí, za nichž je innost provád na; 

3. odvození požadavk  na pohybové, smyslové a mentální zatížení. 

 

Principem je vyhodnocení jednotlivých kritérií, mezi které pat í: 

Kritéria pro hodnocení smyslové innosti: 

• smysly rozhodující pro výkon práce a závažnost jejich informa ní innosti; 

• náro nost výkonu práce na optimální nebo nejmenší pot ebné množství 

informace pro správnou innost; 

• závažnost rušivých vliv  vn jšího prost edí pro omezení p íjmu informací 

pot ebných pro správnou innost (vliv osv tlení, teploty, hluku, zápachu atd.); 
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• závažnost rušivých i škodlivých vliv  vn jšího prost edí pro možnost 

poškození zdraví pracovníka (vliv toxických látek, elektromagnetického zá ení, 

atd.). 

O náro nosti smyslové innosti rozhoduje množství a trvání informací, jejich 

významnost a d ležitost v rozhodujících procesech (nap . rozhodnutí  

o provozuschopnosti za ízení), rušivé vlivy ovliv ující kvalitu a spolehlivost 

provád ného úkonu (operace) apod. 

Kritéria pro hodnocení mentální innosti: 

• náro nost výkonu práce na pam  a poznávací procesy; 

• náro nost výkonu práce na rychlost a složitost rozhodování a stupe  

odpov dnosti; 

• náro nost výkonu práce na koncentraci pozornosti a emociální nap tí; 

• náro nost výkonu práce na sociabilitu a vázanost na jiné osoby. 

Pro posuzování mentální innosti se posuzují psychické složky zát že a emociálních 

faktor  p i práci. Pro náro nost psychické zát že rozhodují zejména nároky na 

poznávací a rozhodovací procesy, dále stupe  koncentrace pozornosti a volní 

kapacity pracovníka a neurotizující, p íp. stresové vlivy pracovních podmínek. 

Významný je také stav mentálního nasycení, které p edstavuje stav nervového 

narušení, ostrého emo ního odmítnutí jednotvárného, opakujícího se úkolu nebo 

situace, které na základ  p edchozích zkušeností vedou k vy kávání i pocitu 

bezvýchodnosti. P íznaky mentálního nasycení jsou snížená výkonnost, pocity 

unavitelnosti a tendence k odmítnutí, hn v. 

Kritéria pro hodnocení pohybové innosti: 

• lánky pohybového ústrojí rozhodující pro výkon práce a jejich zatížení 

pracovní inností; 

• náro nost práce na energetický výdej s ohledem na p ípustné hranice zatížení; 

• náro nost práce na termoregulaci organismu lidského t la s ohledem na 

p ípustné hranice zatížení; 
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• náro nost práce na sílu zatížených svalových skupin s ohledem na p ípustné 

hranice zatížení; 

• náro nost práce na motorickou koordinaci s ohledem na rychlost 

a opakovatelnost pohyb ; 

• náro nost práce na pracovní polohu, její vázanost na pracovišt  a závažnost 

škodlivého vlivu na organismus lidského t la. 

Kritéria pro posuzování pracovního prost edí: 

• faktory pracovního prost edí (osv tlení, hluk, teplota, zá ení,…), podle 

intenzity, délky trvání atd., p sobí v rozhodující mí e optimáln  nebo rušiv  na 

práci a jaká je jejich závažnost; 

• faktory p edstavující zdravotní ohrožení lov ka a jaká je jejich závažnost. 

(podkladem pro hodnocení je hygienický p edpis); 

• spln ní požadavk  na ochranu zdraví lov ka p ed nežádoucími ú inky 

škodlivých látek na pracovišti. 

Kritéria pro posuzování provozních prost edk  a pracovišt : 

• prvky technického za ízení, které mohou být rozhodující pro zhoršení 

podmínek obsluhy a zvýšení zdravotního ohrožení lov ka; 

• kontrola práce a zprost edkování informací sd lova i; 

• polohy a pohyby v pracovním prostoru u pracovního prost edku; 

• pohybová ekonomi nost a využití silových schopností lov ka p i práci; 

• funk ní a výtvarná ú elnost pracovních prvk , s kterými pracovník p ichází do 

styku; 

• funk ní a estetická ú elnost pracovního prostoru v návaznosti na pracovní 

innost.   

Profesiogramy jako zdroj informací mohou být použity k n kolika ú el m. Z pohledu 

ergonomie mohou být profesiogramy vytvá eny jako ukazatele pro srovnávání profesí 

a inností se z etelem na fyzickou, smyslovou i mentální zát ž, p ípadn  zát ž 

fyzikálními a chemickými faktory prost edí, resp. míru rizikovosti práce. Lze je využít 
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jako podklad  p i normování, racionalizaci, p i inovacích apod. V tomto p ípad  

zjednodušený profesiogram (zjednodušení spo ívá ve výb ru t ch kritérií, jež mají 

pro sledovaný zám r – úkol rozhodující význam) m že odhalit nedostatky 

ergonomického charakteru v pracovním systému [42]. V p íloze 2 je uveden kontrolní 

list, který je sou ástí metody profesiografie. 

 

Ergonomické hodnocení stroj  

D ležitou sou ástí ergonomického hodnocení pracoviš  je také posouzení interakce 

lov k-stroj, tedy vlivu stroj  na lov ka, který jej ovládá. K tomuto ú elu byla 

O. Matouškem vyvinuta Metoda ergonomického hodnocení stroj  z hlediska 
funkce lov ka u stroje [42]. Principem této pom rn  jednoduché metody je 

posouzení funkcí lov ka p i práci se strojem a možných zdravotních d sledk  z toho 

plynoucích. Metoda se proto zam uje na tyto základní funkce lov ka u stroje: 

•  T lesné funkce – zajiš ují ídící akce a vlastní produktivní výkon. 

Charakterizující díl í hlediska jsou: pracovní poloha; pohybové stereotypy; 

energetické nároky;  pracovní tempo; statická práce. 

• Smyslové funkce – zajiš ují p íjem informací. Charakterizující díl í 

hlediska jsou: podn tové pole; typ informa ních zdroj ; viditelnost  

a rozlišitelnost informa ních zdroj . 

• Psychické funkce – zajiš ují zpracování informací a rozhodnutí. 

Charakterizující díl í hlediska: zpracování informací; složitost rozhodování; 

samostatnost v rozhodování; rychlost rozhodování. 

 

K základním funk ním hledisk m je p idána ješt  rizikovost, jež se hodnotí se 

z etelem na riziko pracovního úrazu, rizika profesionální choroby a jiná rizika. 

Pro základní funkce lov ka u stroje a charakterizující je díl í hlediska se p i azují 

hodnotící ty i stupn  ergonomické náro nosti stroje ozna ené písmeny A, B, C, D.  

Stupe  A p edstavuje pozitivní hodnocení se z etelem na zdraví, stupe  B, C, D 

negativní hodnocení se stoupající závažností zdravotních d sledk . 
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P ehled funkcí lov ka s díl ími hledisky a charakteristika stup  náro nosti 

postihující celkové ergonomické hodnocení stroje je uvedeno v p íloze 3 

v tabulce 20. Celkové (sumární) ergonomické hodnocení stroje se podle výskytu 

stup  A, B, C, D následn  rozt ídí do 4 t íd s ozna ením I, II, III, IV podle kritérií 

uvedených v p íloze 3, v tabulce 21. 

Výsledkem ergonomického zhodnocení stroje podle jeho za azení do p íslušné t ídy 

je informace o tom, v kterých hlediscích stroj spl uje p íslušné požadavky platných 

p edpis  (ergonomické kritéria). Jde o kvalitativní hodnocení stroje se z etelem na 

zdravotní d sledky. Požadavek kvantitativního hodnocení by p edpokládalo definovat 

m rné jednotky pro každé hledisko (kritérium), což v ergonomii je mnohdy obtížné, 

zejména týká-li se to psychických proces .  
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6. Manipulace s b emeny  

6.1 Zát ž p i manipulaci s b emeny 

Manipulace s b emenem je každá innost vyžadující použití lidské síly k jeho 

zvedání, ukládání, p enášení, držení, tla ení nebo táhnutí. P i manipulaci s b emeny 

je nutné dodržovat hygienické limity. Lidé nejen v práci, ale i v soukromém život  

asto manipulují s b emeny nadm rné hmotnosti a zbyte n  tak zvyšují riziko 

poškození muskuloskeletálního systému. K nejvíce zat žovaným ástem lidského 

t la pat í bederní páte  a kolenní klouby. P i neustálém zat žování organismu 

nadm rnými hmotnostmi m že dojít i trvalému poškození zdraví, p i emž pr b h 

onemocn ní je doprovázen zna nými bolestmi. Relativní tlak, který takto vzniká  

a p sobí na meziobratlové ploténky, shrnuje tabulka 15. 

 

Tabulka 15: Relativní tlak na meziobratlové ploténky [23]. 

Vzp ímená poloha 100 % 

Ležení na zádech 24 % 

Sed ní s trupem naklon ným vzad a podep eným 80 % 

Sezení se vzp ímeným trupem 140 % 

Sezení s náklonem vp ed 190 % 

 

 

Pracovní pozice a zat žování muskuloskeletálního systému 

Jak již bylo zmín no, muskuloskeletální systém je p i pracovních innostech 

výraznou m rou ovliv ován. Krom  fyzické zát že má na jeho stav zna ný vliv 

i pracovní poloha, protože v ní obvykle pracovník setrvává v tšinu doby pot ebné pro 

pln ní pracovních úkol . Pakliže se jedná o polohu statickou, tj. pracovník není 

nucen polohu p íliš m nit, m že se to po ur ité dob  na jeho zdravotním stavu 

projevit. Z hlediska posouzení možného vlivu práce na muskuloskeletální systém, 

rozlišujeme tyto pracovní pozice:  
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• Základní pracovní pozice – je pozice, v níž pracovník setrvává podstatnou 

ást pracovní doby (sm ny) p i výkonu hlavní innosti. 

• Vedlejší pracovní pozice – je pozice, kterou pracovník zaujímá p i 

vedlejších i pomocných úkonech a operacích, p evážn  po kratší dobu 

(nap . se izování, opravy stroje, išt ní apod.). 

• Fyziologicky vhodná (p irozená) pracovní pozice – je taková pozice 

trupu a kon etin, jež nevyžaduje statické úsilí a výrazné odchylky od 

neutrální pozice. 

• Neutrální pozice – je pozicí, kterou se rozumí postavení každého kloubu, 

jež dovoluje vyvinutí nejvyšší síly, optimální kontroly pohybu a jeho 

nejmenší zát ž. 

• Fyziologicky nevhodná pracovní pozice – je pozice, která je 

charakterizována výraznou zm nou polohy trupu (nap . p edklon, záklon, 

úklon, d ep, klek) a kon etin (nap . práce se zvednutýma rukama, otá ení 

trupu kolem svislé osy t la, dlouhodobý sklon hlavy a trupu) [13]. 

 

Je zjevné, že st ídání pracovních pozic, dostate ný pohyb pracovníka a také mírná 

fyzická zát ž (tj. taková, která nem že zp sobit újmu na zdraví) je nejú inn jší 

prevencí vzniku onemocn ní muskuloskeletálního systému. 

 

P ípustné hmotnosti ru n  p enášených b emen 

Aby bylo sníženo riziko vzniku poškození muskuloskeletálního systému, byly 

právními p edpisy stanoveny maximální p ípustné hodnoty ru n  p enášených 

b emen. Krom  stanovených hygienických limit  se udávají i doporu ené hodnoty 

(viz tabulka 16).  
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Tabulka 16: Doporu ené hodnoty hmotností ru n  p enášených b emen [17]. 

V k 
pracovníka

Podmínky 
pro 

p enášení 

Maximální hmotnost 
b emene (kg) 

Kumulativní hmotnost za celou 
pracovní sm nu (kg) 

Muži Ženy Muži Ženy 

18 – 29 
P íznivé 50 15 10 000 7 000 

Nep íznivé 45 12 8 000 6 500 

30 – 39 
P íznivé 45 12 7 500 6 500 

Nep íznivé 40 10 7 200 6 200 

40 – 49 
P íznivé 40 10 7 000 6 200 

Nep íznivé 35 8 6 700 6 000 

50 – 60 
P íznivé 35 8 6 400 5 500 

Nep íznivé 30 5 6 000 4 000 

 

Podle na ízení vlády . 361/2007 Sb., jsou p ípustné hodnoty hmotností ru n  

p enášených b emen následující:  

Muži – hygienický limit pro hmotnost ru n  p enášeného b emene mužem je p i 

ob asném zvedání a p enášení 50 kg a p i astém zvedání a p enášení pak 30 kg. 

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ru n  manipulovaného b emene mužem je 

10 000 kg za osmihodinovou sm nu. Hygienický limit pro hmotnost ru n  

manipulovaného b emene mužem p i práci vsed  je 5 kg.  

Ženy – hygienický limit pro hmotnost ru n  p enášeného b emene ženou je p i 

ob asném zvedání a p enášení 20 kg a p i astém zvedání a p enášení 15 kg. 

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ru n  manipulovaného b emene ženou je 

6 500 kg za osmihodinovou sm nu. Hygienický limit pro hmotnost ru n  

manipulovaného b emene ženou p i práci vsed  jsou 3 kg. 

Ob asným zvedáním a p enášením b emen se rozumí práce vykonávaná 

p erušovan  po dobu celkov  kratší než 30 minut za pracovní dobu. astým 

zvedáním a p enášením b emen se rozumí práce vykonávaná po dobru celkov  delší 

než 30 minut za pracovní dobu [21].  

 



 84

6.2 Zásady správné manipulace s b emeny 

Nesprávnou manipulací s b emeny pracovník ohrožuje nejen své zdraví, ale i zdraví 

druhých osob, jichž se m že jeho jednání dotýkat (nap . b emeno p enáší více osob 

a jedna z nich jej upustí). Tuto skute nost ovliv uje ada faktor , mezi které lze 

za adit i individuální vlastnosti pracovníka, jako nap íklad: 

• fyzické vlastnosti – pohlaví, t lesné rozm ry, výška, hmotnost, síla, 

zdravotní stav, 

• v k – riziko poškození bederní páte e se zvyšuje s nar stajícím v kem 

a po tem odpracovaných let, 

• správná technika manipulace s b emeny – odborná p íprava, zaškolení 

a zácvik. 

 

Zjednodušen  se dá íci, že bederní páte  je spoj mezi horní ástí t la a pánví 

s nohama. P enáší tedy tíhu horní ásti t la na nohy. Z tohoto d vodu je zatížení 

páte e nejv tší v oblasti bederních obratl . Nekriti t jší ástí páte e jsou tak 

meziobratlové ploténky, které jsou umíst ny mezi jednotlivými obratli. 

P i dlouhodobém zat žování v nep íznivém t lesném postavení se mohou 

meziobratlové ploténky opot ebovat a m že dojít k jejich nenapravitelnému 

poškození, což je velmi bolestivé [18]. 

Dalšími významnými faktory jsou vlastnosti b emene (hmotnost, úchopové vlastnosti, 

velikost, tvar, teplota) a pracovní prost edí (mikroklimatické podmínky, manipula ní 

prostor, zorné podmínky, osv tlení). P i nesprávném zvedání b emene z podlahy 

tj. u p edklonu se mnohonásobn  zv tší tlak na bederní ploténku a hrozí nebezpe í 

jejího vyh eznutí [18]. Orienta ní hodnoty hmotnosti b emen a sil, které vedou ke 

zvýšení rizika poškození meziobratlových plotének bederní páte e, uvádí tabulka 17. 
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Tabulka 17: Hmotnosti b emen, jejichž manipulací se zvyšuje riziko poškození pohybového 
aparátu podle [17]. 

Pracovní úkol Ženy Muži 

Zvedání ob ma rukama 10 kg 20 kg 

Zvedání jednou rukou 5 kg 10 kg 

Posun ob ma rukama 5 kg 10 kg 

Posun jednou rukou 5 kg 10 kg 

Nesení b emene ob ma rukama vedle t la, 
na zádech i na ramenech 20 kg 30 kg 

Nesení b emene p ed t lem, nebo vedle t la 15 kg 25 kg 

Tažení b emene 250 N 350 N 

Tla ení b emene 300 N 450 N 

  

 

 

   

Obrázek 18: Nesprávné zvedání/pokládání b emene podle [50]. 

 

Pro manipulaci s b emeny je pot eba dostatek prostoru. Stísn ný prostor, p ekážky, 

nerovná, kluzká nebo sklon ná podlaha apod. jsou astými p í inami naražení, 

uklouznutí, pádu osob i b emen. P i pádu p edm t  i b emen dochází obvykle 
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k vážnému poran ní zasažených osob (zlomeniny, pohmožd niny, od eniny, 

amputace, smrt). Nesprávným zdviháním b emen pak m že dojít až k natržení svalu, 

poran ní kloubu nebo zran ní zad (nej ast ji). Všeobecn  se udává, že po et 

pracovník  se zran nými zády tvo í jednu tvrtinu, z celkového po tu pracovník  

žádajících o odškodn ní za pracovní úraz. Stížnosti pracovník  na problémy se zády 

(p ípadn  i kr ní páte í) jsou rozší ené v mnoha pracovních odv tvích 

(nap . nemocnice, kancelá e, sklady atd.). 

B emena je proto nutno zvedat tak, abychom co nejmén  zatížili zádové svalstvo. 

Tuto innost je proto nutné provád t z pod epu (neplatí vždy, záleží na vlastnostech 

b emene a charakteru pracovní innosti), viz obrázek 19. P i zvedání a pokládání 

b emen jsou d ležité rovn ž dosahy, tedy kam/odkud (do jaké výšky, vzdálenosti od 

t la) budeme b emeno ukládat/zvedat [10].  

 

Obrázek 19: Správné zvedání/ukládání b emene z/v pod epu podle [50]. 

 

 

6.3 Preventivní opat ení pro práci s b emeny 

Ru ní manipulaci s b emeny lze nahradit mechanizací, pokud to technologický 

postup umož uje. Pokud jsou b emena p enášena ru n , je vhodn jší je zvedat 

z pod epu, nosit ve vzp ímené poloze a co nejblíže u t la. Rozm rn jší b emena 

a b emena o v tší hmotnosti je nutné zvedat vždy sou asn  ob ma rukama. Pokud 

tyto požadavky nebudou dodrženy, zvyšuje se riziko poškození muskuloskeletálního 

systému.  
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Manipulaci s b emeny lze uleh it (pokud je to technicky možné) nap íklad 

používáním vozík  (ru ních nebo strojních), dílenských elektrických ko ek, 

kladkostroj  atd. P i p enášení nap íklad plechových tabulí v tších rozm r  

(nap . 1×2 m a tlouš ky 2 mm) je pot eba používat háky sloužící k pohodln jšímu 

uchopení („prodloužení ruky“) a zárove  chránící p ed rizikem po ezání. Pro ru ní 

manipulaci s b emeny o nadm rné hmotnosti nebo velikosti, je vždy pot eba zajistit 

dostate ný po et pracovník , aby mohlo být s p edm tem bezpe n  manipulovat. 

I u ocelových tlakových lahví platí, že pokud je to možné, p evážíme je na 

p íslušných vozících. P i manipulaci s ru ním vozíkem na naklon ném terénu však 

musíme zajistit, aby byl opat en brzdou apod. 

Hlavním preventivním opat ením p i manipulaci s b emeny, je tedy správné 

provád ní této innosti. V tomto sm ru je proto nutné zajistit proškolení pracovník , 

jak s b emeny správn  manipulovat, aby neohrožovali své zdraví [23]. Sou ástí 

školení o BOZP na pracovištích by m lo být zd razn ní níže uvedených základních 

pokyn  nutných pro bezpe nou manipulaci s b emeny [25]: 

• P ednostn  využíváme silových sval  dolních kon etin a zaujetí správné 

polohy dolních kon etin (viz obrázek 19); 

• Vždy se snažíme udržovat rovnou páte ; 

• P i manipulaci zaujímáme správné polohy; 

• Rovnom rn  rozkládáme hmotnost b emene; 

• Využíváme pohybu vlastního t la; 

• P imkneme b emeno co nejblíže k t lu pro zlepšení vlastní stability; 

• Využíváme pomocných technických prost edk ; 

• Volíme co nejkratší vzdálenost úchopu b emen p ed t lem; 

• P emis ování je nutno provád t v optimální výšce; 

• P ed manipulací zajistíme pracovišt  a poch zné (manipula ní) roviny tak, 

aby byla umožn na plynulá manipulace s b emenem; 
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• P emis ované b emeno nesmí bránit dobrému vid ní – nebezpe í 

zakopnutí a pádu; 

• B emena s hmotností nad p ípustný limit nikdy nep enášíme sami, ale ve 

spolupráci s kolegou anebo za využití mechaniza ních prost edk ; 

• P i astém p enosu b emen na v tší vzdálenosti používáme vhodný typ 

transportních za ízení. 
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7. Zdravotní obtíže a nemoci z povolání 

7.1 Muskuloskeletální onemocn ní 

Muskuloskeletální onemocn ní, nebo-li onemocn ní podp rn -pohybového aparátu, 

p edstavují v sou asnosti jeden z nejzávažn jších problém , zejména pak 

u pracovník  v administrativ . Jsou zp sobována nadm rným zat žováním svalov -

kosterního aparátu nebo následkem výkonu práce ve fyziologicky nevhodných 

pracovních polohách. V sou asnosti tento typ poškození zdraví pat í k astým 

nemocem z povolání nejen v eské republice, ale i v Evrop . V roce 2006 bylo 

v eské republice nahlášeno celkem 1216 nemocí z povolání, z nichž tém  44 % 

(534 onemocn ní) bylo zap í in no p sobením fyzikálních faktor . Ze 60 % se na 

vzniku profesionálních muskuloskeletálních onemocn ní podílí dlouhodobé 

nadm rné a jednostranné p et žování kon etin a v 35 % je p í inou t chto 

onemocn ní práce s vibrujícím ná adím nebo kombinace t chto dvou rizikových 

faktor  [15]. 

Po átek muskuloskeletárního onemocn ní je postupný a symptomy se mohou objevit 

nepozorovan . P íznaky onemocn ní mohou být nap íklad tyto: 

• svalová únava, 

• znecitlivení nebo brn ní prst  na nohou nebo rukou, 

• bolest rukou/ramenou nebo ztuhlost, 

• bolest p i pohybech do krajních poloh, 

• omezený pohyb do krajních poloh, 

• bolesti zad v oblasti páte e apod. [18]. 

 

Na obrázku 20 je ilustrativn  zobrazeno nadm rné namáhání meziobratlových 

plotének z d vodu nesprávné polohy vsed . 
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Obrázek 20: Nesprávná a správná poloha vsed  dle [23]. 

 

Do seznamu nemocí z povolání (poznámka: pojem nemoc z povolání je vysv tlen 

v kapitole 4.1), uvedených v na ízení vlády . 290/1995 Sb., jsou za azeny 

i následující nemoci, vznikající v souvislosti s poškozením muskuloskeletálního 

systému [20]: 

• Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úpon  nebo sval  nebo kloub  

kon etin z dlouhodobého nadm rného jednostranného p et žování. 

Objektivními vyšet ovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci 

vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. 

• Nemoci periferních nerv  kon etin charakteru úžinového syndromu 

z dlouhodobého nadm rného jednostranného p etížení nebo z tlaku, tahu 

nebo torze, s klinickými irita ními a zánikovými p íznaky a s patologickým 

nálezem v EMG vyšet ení, odpovídajícími nejmén  st edn  t žké poruše. 

• Nemoci tíhových vá k . 

• Poškození menisku. 
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7.2 Syndrom karpálního tunelu 

Nevhodnou prací na PC m že docházet ke vzniku syndromu karpálního tunelu, který 

taktéž vzniká jako následek práce v nevhodné poloze a chybným postavením 

záp stního kloubu. Tento syndrom je vyvolán útlakem st edového nervu v oblasti 

záp stí. V záp stním prostoru totiž existuje takzvaný karpální tunel, kterým prochází 

jak šlachy ohýba  prst , tak i st edový nerv a nep irozeným tlakem m že dojít 

k jeho zán tu a poškození (viz obrázek 21). Toto onemocn ní se b žn  vyskytuje až 

u 4 % populace (nej ast ji ve v ku 40 až 60 let), p i emž je 4x ast jší u žen než 

u muž  [39]. Ovšem etnost jeho výskytu se postupn  zvyšuje. 

Syndrom karpálního tunelu se za íná rozvíjet v okamžiku, kdy dochází 

k dlouhodobému zvýšení tlaku v uvedeném prostoru, a to vyvolává takové p íznaky, 

jako jsou bolesti prst  vyst elující až k p edloktí, pokles jejich citlivosti, zhoršení 

motoriky (nešikovnost ruky nap . p i zapínání knoflík , uchopování drobných 

p edm t ), oslabení ruky, ranní otoky, ztuhlost a nebo mraven ení nutící k astému 

prot epávání ruky. Výrazn jší bolesti se objevují spíše v noci než p es den. 

V pokro ilém stavu pak dochází až k neschopnosti uchopovat p edm ty prsty 

s dostate nou silou a jak již bylo e eno, ztráta citlivosti se m že stát trvalou. 

St edový nerv ovládá palec, ukazová ek a ást prstení ku, které jsou proto postiženy 

nejvýrazn ji. 

V leh ích p ípadech lze tuto situaci ešit krom  používání uvedených pom cek 

i lé bou sestávající z úkon  pro utlumení zán tu. V t žších p ípadech je však nutná 

operace vedoucí ke zv tšení prostoru karpálního tunelu – toho se docílí protnutím 

karpálního vazu, pod kterým je st edový nerv umíst n, ale pokud byl tento nerv již 

výrazn  postižen, ani po tomto zákroku už nedojde k návratu plné funkce a citlivosti 

ruky. I v p ípad  úsp chu však uživatele eká n kolikam sí ní rekonvalescence 

a nutnost procvi ování ruky k nabití p vodních schopností a po tuto dobu tedy 

i limitovaná schopnost vykonávat svoji práci. 

Ne vždy však syndrom karpálního tunelu vzniká jen v souvislosti prací na PC. N kdy 

nelze dokonce ani p í inu vzniku potíží vypátrat, ale asto se na jeho rozvoji podílí 

krom  p et žování rukou také prod laný úraz záp stí, systémové choroby (cukrovka, 
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choroby štítné žlázy, revmatoidní artritida, obezita a další) nebo genetická 

predispozice [39].  

 

Obrázek 21: Syndrom karpálního tunelu podle [40]. 

 

Prevence vzniku syndromu karpálního tunelu 

Co tedy d lat pro vyvarování se t mto potížím? První krok pro zm nu m že vést již 

p ímo od používaného opera ního systému. Dnešní grafická rozhraní založená na 

interakci pomocí myši se sice zdají jako nejsnazší zp sob ovládání, ale práv  tyto 

pohyby zp sobují významnou ást problém , a je proto vhodné práci s myší v rámci 

možností redukovat. Jistý krok vp ed by v této oblasti m l p ijít spolu s tzv. visual 

computingem, kdy uživatel pomocí dotykové obrazovky bude pracovat se systémem 

tak, jako by manipuloval s konkrétními fyzickými objekty a tato funkce má být 

zahrnuta nap . do chystaného opera ního systému Windows 7. Další etapou by pak 

m lo být ovládání hlasem, který problémy opakujících se pohyb  p i práci s PC již 

výrazn  zredukuje [38]. 

Syndromu karpálního tunelu nevzniká jen u práce s myší, ale i p i jiných pracovních 

innostech mezi které lze za adit nap íklad práci zubních laborantek, rehabilita ních 

pracovnic, v alounictví, p i zpracování masa, s dlátem nebo vrta kou apod.  

V sou asnosti jsou však nejjist jšími metodami jak eliminovat pohyby rukou na myši 

nap íklad klávesové zkratky, využití funkce „jedním prstem“ v možnostech usnadn ní 

ve Windows, která omezuje zbyte né napínání prst  a šlach p i stisku více kláves 

sou asn  i kompletní emulace myši na numerické ásti klávesnice, kterou lze najít 
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také v Možnostech usnadn ní. Využít lze však i speciální software odstra ující 

nutnost klikat myší [38].  

Využívání myši je dnes natolik rozší ené, že i p es výše uvedené technické novinky 

bude i nadále pro ovládání PC ješt  dlouho dominovat. Proto je nutné p ijmout 

alespo  ten nejjednodušší zp sob pasivní prevence, kterým je používání podložek 

pod myš s gelovou podp rkou záp stí (viz obrázek 22). Podp rka je navržena na 

proporce ruky dosp lého lov ka a je napln ná silikonem, což p i jejím správném 

používání výrazným zp sobem zabra uje vzniku nežádoucích otlak . A koli je 

problém syndromu karpálního tunelu mezi ve ejností již pom rn  dob e známý, 

p esto není používání t chto podložek ješt  p íliš rozší eno. 

 

Obrázek 22: Ergonomická gelová podložka pod myš s podp rkou záp stí [47]. 

 

Je pot eba zmínit, že problém p etížení záp stí se netýká jen práce s myší, ale 

áste n  také práce s klávesnicí. Z tohoto d vodu bývá sou ástí ergonomických 

klávesnic i p edložka (obvykle také gelová), plnící funkci op rky záp stí jak je 

ilustruje obrázek 23.  

    

Obrázek 23: Funkce podp rky záp stí u klávesnice [46]. 
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Novinkou jsou pak podstavce pod p edložku (viz obrázek 24). Jde o jednoduchý 

tvarovaný plastový výlisek, který podepírá klávesnici po celé její p ední hran   

a zvedá tak horní hranu klávesnice, ímž umož uje, aby ruce z stávaly v p irozené 

poloze, a aby nebylo zapot ebí je se záp stím op eným o p edložku kroutit a natá et 

do r zných úhl  [45]. Ruce tak z stávají ve volném ložení, záp stí je podep eno  

a jediné pohyby tak vykonávají pouze prsty.  

 

 

Obrázek 24: Podstavec pod p edložku klávesnice [45]. 
 

 

Krom  prevence syndromu karpálního tunelu je nutné pro bezpe nou práci s PC 

p ijmout celý soubor dalších opat ení, která umožní zamezit negativním zdravotním 

vliv m. ást z nich již byla popsána v kapitole 5.2. Hlavní zásadou je zam it 

pozornost na celé pracovní místo, s d razem na nalezení hlavních nedostatk  

spojených s opakovanými pohyby a trvalou pracovní polohou pracovníka. P i sezení 

je velmi d ležité držet vzp ímenou polohu, aby uši, ramena a boky byly v jedné 

p ímce, emuž pomáhá snaha se jakoby vytahovat co nejvíce do výšky. Dále je 

vhodné st ídat ruce na myši, pokud to pracovní prostor dovoluje, psát lehkými údery 

a také d lat p estávky, p i nichž si záp stí mohou odpo inout. Pokud uživatel nosí 

brýle, m l by se ujistit, že mu nekloužou po nose a nenutí jej m nit podv dom  

polohu hlavy [38]. 
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8. Záv r 

Nedodržování ergonomických zásad asto vede k poškození zdraví pracovník  

(mnohdy i s trvalými následky). Zaujímání nesprávných pracovních poloh  

a provád ní nep irozených pohyb , v závislosti na dob  vykonávané innosti  

a mnoha dalších faktorech, zp sobují s postupem asu bolestivá zran ní  

a následnou pracovní neschopnost postižených pracovník , což zam stnavateli 

m že zp sobovat i nemalé finan ní ztráty.  

Právní p edpisy stanovují, že zam stnavatel musí vytvo it vhodné a zdraví 

nezávadné pracovní podmínky pro své pracovníky [29]. Tato skute nost je v praxi 

pom rn  asto opomíjena, zejména pak detailní pozornost sm ovaná na faktory 

p sobící dlouhodobé fyzické nebo psychické p et žování pracovník . Na 

pracovištích se proto i dnes pom rn  asto setkáváme s nevhodným pracovním 

sedadlem, s dlouhými asy pro vykonávání prací v poloze vstoje nebo vsed , 

nadm rnou fyzickou zát ží nebo jednostranným dlouhodobým zat žováním jen 

ur itých svalových skupin, s pracemi vykonávanými ve fyziologicky nevhodných 

polohách atd.  

Ovšem prevence pracovních úraz  a nemocí z povolání není jen povinností 

zam stnavatele, ale p edevším samotných pracovník , kte í by m li dbát o své 

zdraví. M že se nap íklad také stát, že zam stnavatel z jistých d vod  nezjistí, že 

nejsou dodržovány zákonné podmínky, a proto je nutné, aby sám pracovník 

upozornil na tyto nedostatky. Samoz ejm , že i zajišt ní vhodných ergonomických 

podmínek si vyžádá jisté finan ní náklady, ovšem v porovnání s výdaji spojenými 

s ešením pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsou tyto náklady v záv ru 

mnohonásobn  menší. 

Ergonomii na pracovištích je proto nutné v novat pot ebnou pozornost, protože pé e 

o tuto oblast v kone ném d sledku p ináší dlouhodobé výhody nejen pro 

zam stnavatele, ale p edevším pro pracovníky, kterým tyto aktivity mohou výrazným 

zp sobem zlepšovat fyzickou i duševní pohodu p i výkonu jejich práce. 
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 103

P íloha 1: Ergonomické hodnocení práce s po íta em – 
kontrolní list 

Tabulka 18: Kontrolní list pro ergonomické hodnocení práce s po íta em 

Organizace: 
Pracovišt :  Hodnotitel: Datum: 

Kritérium Doporu ené hodnoty 

Hodnocení 
(m ení) 

Sp
ln

no
 

N
es

pl
n

no
 

Pracovišt  

Orientace oken    

Podlahová plocha  
a prostor 
 

Min. 2 m2 nezastav né plochy; 
Min. 5 m2 v etn  nábytku a za ízení; 
Min. 15 m3 p i výšce stropu 3 m; 
Min. výška stropu 2,5 m p i ploše menší než 100 m2; 
Možnost pr hledu do sousedních prostor ; 

  

Pracovišt  bez 
denního sv tla  
a s um lým osv tlením 

Min. plocha 5 m2; 
Min. výška stropu 3 m p i ploše v tší než 100 m2; 
Min. výška stropu 3,5 m p i ploše menší než 200 m2; 

  

Podlaha a vedení 
kabel  

Neklouzavá, antistatická, snadno istitelná; 
Zdvojený podlahový prostor pro kabely p i v tším 
po tu pracoviš ; 
Izolace podlahy v p ípad  p enos  vibrací v budov ; 

  

Nucené v trání  
a místní odsávání 

20 – 40 m3 za 1 h erstvého p ivád ného vzduchu; 
Oh ívání vzduchu v zimním období; 
Pravidelná kontrola filtrace vzduchu a vým ny filtr ; 
Kontrola ob hového vzduchu do oh ívacích jednotek; 

  

Teplota proud ní  
a vlhkost vzduchu 
 

V letním období optimum 23°C;   
V zimním období 20 – 24°C; 
Max. teplota 26°C; 
Proud ní vzduchu 0,15 m.s-1; 
Relativní vlhkost vzduchu 40 – 60 %; 
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Celkové osv tlení Nep ímé osv tlení (pohled); 
Osv tlenost 500 – 200 lx; 
Typ denní nebo teplé zá ivky o teplot  3000 –3300°K;
Rozptylové kryty pod zá ivkami; 
Odrazivost stropu 70 – 90 %; 
Odrazivost st n 40 – 60 %; 
Odrazivost nábytku 25 – 45 %; 
Odrazivost podlahy 15 – 35 %; 

  

Osv tlení a barevné 
ešení 

P i orientaci oken na jih „studené“ barvy v interiéru; 
P i orientaci na sever „teplé“ barvy v interiéru; 
Barevn  slad ný interiér s typem svítidel (teplotou 
sv tla); 

  

Akustické podmínky Max. 65 dB p i rutinních innostech; 
Max. 55 dB p i innostech psychicky náro ných; 
Tiskárny, i jiné zdroje hluku umístit mimo pracovišt ; 

  

Pracovní místo 

Umíst ní na pracovišti 
a uspo ádání 

Musí odpovídat t lesným rozm r m uživatel ; 
Prostor pro dolní kon etiny výška min. 60 cm, ší ka 
50 cm, hloubka 50 cm; 
Vzdálenost o í od obrazovky 40 – 75 cm v závislosti 
na velikosti znak ; 
Výška horizontální o ní roviny 74 – 80 cm nad 
sedadlem (vzp ímený sed) – odpovídá nejvyšší ádce 
na obrazovce; 
Úhel nadloktí – p edloktí, horní a dolní ásti nohou 
v tší než 90°; 
Výška st ední ádky na klávesnici ve výšce lokte p i 
úhlu p edloktí a nadloktí 90°; 
Umístit pracovní st l a obrazovku tak, aby v zorném 
poli nebyly nedostate n  odstín ná okna i jiné 
zdroje jas  (svítidel, st n apod.); 
Rozmístit nábytek a další za ízení s ohledem na 
snadnou p ístupnost a dosažitelnost; 
Odd lit lehkými p ekážkami pracovní místa v p ípad  
vzájemného rušení; 

  

Pracovní st l a další 
nábytek 

Výška desky nad podlahou: muži 70 cm, ženy 65 cm; 
prom nlivá 62 – 82 cm; 
Dostate n  velká plocha stolu, povrch matný, snadno 
istitelný, oblé hrany; 

Stylov  sjednocený nábytek; 
Podložka (op rka) pro nohy; 
Pracovní sedadlo; prom nlivá výška sedáku v 
rozmezí 38 – 50 cm. Zádová op rka, možnost zm ny 
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sklonu. P tiramenná podnož. Sedák porézní, 
neklouzavý, snadno istitelný; 

Obrazovka  
a klávesnice 

Možnost m nit sklon a otá ení monitoru; 
Rovnom rný jas po celé ploše (rozdíl mezi jasem 
st edu okraji max. 1 : 1,7); 
Min. výška znak  3 mm; 
Klávesnici umístit na podložce, která je pod rovinou 
stolu asi o 3 – 5 cm; 
P i astém používání klávesnice zvolit tzv. 
ergonomickou, tj. lomenou klávesnici; 
Vzdálenost mezi p edním okrajem klávesnice a 
hranou stolu asi 10 cm; 

  

Podklady a písemnosti Kontrast mezi pozadím a znaky 1 : 3, optimální 1 : 8   

Pracovní režim 3 až 10 minutová p estávka po 1 h intenzivní práce; 
V tší po et krátkých p estávek p i dlouhodobé 
monotónní práci; 
Možnost volby krátkodobé p estávky podle p íznak  
únavy; 

  

Odezva a zdravotní 
stav uživatel  
 

Uvád jí uživatelé n jaké potíže jako d sledek práce a 
pracovních podmínek nap .: 

• zrakové potíže (bolesti o í, pálení, mžitky 
apod.); 

• t lesné potíže (bolesti v zádech, záp stí, 
prst  apod.); 

• stížnosti na hlu nost, špatné ovzduší, 
nevhodnou teplotu, v trání, osv tlení 
apod.; 

Zejména u starších pracovník  odborné o ní 
vyšet ení a možnost rehabilitace pohybového 
aparátu. 
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P íloha 2: Metoda profesiografie – kontrolní list 

Jak bylo uvedeno v kapitole 5.3, základem metody profesiografie je sb r informací na 

pracovištích a jejich záznam do kontrolních list . P i aplikaci metody se hodnotí 

jednotlivá níže uvedená kritéria pomocí bodové škály 1 až 5, p i emž 1 p edstavuje 

minimální zatížení i p sobení daného faktoru na lov ka a 5 maximální. Uvedená 

díl í kritéria nejsou striktní a lze je samoz ejm  zp es ovat podle požadavk  

hodnotitele i podle charakteru pracovního procesu apod. tak, aby bylo možno 

jednozna n  vysledovat negativní vlivy p sobící na pracovníky. Znamená to, že na 

položenou otázku vztahující se k prošet ení p sobení daného faktoru se odpoví 

kladn  nebo záporn  (v tomto p ípad  jde v podstat  o kvalitativní hodnocení) a 

ohodnotí se relativní závažnost dle níže uvedených díl ích kritérií. Zápis se provádí 

do kontrolního listu (tabulka 19). 

Hodnocené faktory a díl í kritéria 
 
1. Fyzická zát ž (posuzování podle srde ní frekvence, pro muže 30 – 50 rok ) 

1. žádné nároky do 75 
2. malé nároky 75 až 94 
3. st ední nároky 95 až 114 
4. vysoké nároky 115 až 134 
5. mimo ádn  vysoké nároky nad 135 

 

2. Namáhavost práce  

2.1 Prsty a ruce 

1. žádné požadavky 
2. malé požadavky 
3. normální nároky na sílu 
4. vysoké nároky na sílu nebo velmi jemné pohyby a pracovní polohy 
5. mimo ádné nároky na sílu nebo velmi jemné pohyby a pracovní polohy 
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2.2 Chodidla a nohy 

1. žádné nároky – práce vsed  v pohodlné poloze 
2. všeobecná práce vsed  
3. práce ve stoje, dovolující zm nit polohu (normální nároky na svalovou sílu) 
4. práce ve stoje nebo vsed  nepohodlná, v tší nároky na svalovou sílu 
5. práce s astým p echázením nebo práce v extrémn  strnulé poloze vsed  

nebo vstoje nebo práce s velkými nároky na svalovou sílu 
 

2.3 Páte  

1. žádné požadavky 
2. malé nároky (práce v p edepsané poloze) 
3. b žné požadavky (práce i pro ženy), zdvihání b emen v limitech v pohodlné 

poloze 
4. vysoké požadavky, asté zdvihání b emen nad 30 kg, namáhavá statická 

práce   
5. extrémn  vysoká zát ž 
 

2.4 Ramena 

1. žádné požadavky 
2. malé požadavky 
3. normální nároky na sílu a pracovní polohu    
4. vysoké nároky na sílu nebo nepohodlné pracovní polohy 
5. mimo ádn  vysoké nároky na sílu nebo velmi obtížné pracovní polohy 

 
 
3. Pracovní místo 

3.1 Poloha vsed  

1. poloha vsed  je bez omezení 
2. výška sedu je p izp sobitelná jen pro výšky postavy do 185 cm 
3. sedadlo má jen omezené výškové a stranové se izování (porušená stabilita)  
4. výška sedu je limitována jen pro osoby výšky 162 až 184 cm (bez 

se izování) 
5. poloha vsed  je velmi nepohodlná (nelze se izovat, nestabilní) 
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3.2 Prostor pro chodidla a nohy 

1. žádné nároky (práce vsed  i ve stoje bez omezení) 
2. áste né prostorové omezení (p ekážky) 
3. prostorové omezení pro postavy vyšších nad 185 cm 
4. prostorová t snost pro práce vsed , i pro práce vstoje je práce obtížná 
5. prostor je nedostate ný (velmi obtížná pohyblivost p i práci)   

 

3.3 Dosahy horní kon etiny 

1. není d ležitý 
2. práce v optimálním prostoru a dosah vyhovuje osobám vysokým 162 – 184 

cm 
3. všeobecn  vyhovující prostor pro dosah jen pro pr m rné osoby 
4. pohyby p evážn  mimo optimální dosah nebo áste n  nevyhovující 

pracovní prostor 
5. zcela nevyhovující prostor nebo rozmíst ní pracovních p edm t  mimo 

dosah 
 

4.  Požadavky na zrak (uvažovat osv tlení a velikost kritického detailu) 

1. velmi malé nároky 
2. žádné detaily 
3. žádné jemné detaily ( tení novin) 
4. velmi jemné detaily 
5. extrémní namáhání zraku 

 

5.  Požadavky na sluch 

1. žádné nároky 
2. malé nároky 
3. b žné nároky 
4. velké nároky 
5. velmi vysoké nároky 
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6. Post eh, pozornost 

1. není d ležitý 
2. velmi malé nároky – práce bez zvláštního zatížení pozornosti 
3. st ední požadavky – ob asné v tší soust ed ní pozornosti  
4. d ležitý – pozornost trvalá v tší intenzity 
5. vysoce nutný – trvalé a velmi asté st ídání úrovn  pozornosti 

 

7. Požadavky na proces myšlení 

1. práce, které nekladou žádné zvláštní požadavky na proces myšlení 
2. práce s malými nároky na proces myšlení 
3. práce s v tšími nároky na proces myšlení 
4. práce s vysokými nároky na proces myšlení 
5. práce s mimo ádnými požadavky na proces myšlení 

 

8. Požadavky na odpov dnost 

1. žádná 
2. malá 
3. st ední 
4. velká 
5. velmi velká 

 

9. Psychické nároky 

1. zcela nepodstatné   
2. malé požadavky – málo stresových p í in 
3. b žné požadavky 
4. vyžadují vyrovnanou osobnost a dobrou toleranci ke konflikt m 
5. extrémn  vysoké neuropsychické zatížení 

 

10. Pracovní rytmus 

1. volná, nerytmická práce   
2. rytmus udaný pracovníkem 
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3. sleduje se celkový rytmus v návaznosti na ostatní 
4. rytmické práce (b žící pás – vnucené tempo) 
5. práce v asové tísni ve vnuceném tempu 

 

11. Rychlost práce  

1. zcela nepodstatná 
2. žádné nároky 
3. b žné nároky na rychlost práce  
4. vysoké nároky 
5. extrémn  vysoké nároky 

 
12. Fyzikální initelé pracovního prost edí 

12.1 Osv tlení a podmínky viditelnosti 

1. optimální intenzita osv tlení a ostatních složek initele osv tlení 
2. dobrá zraková pohoda 
3. dobré vid ní – lze rozpoznávat blízké i vzdálené p edm ty 
4. zhoršené osv tlení   
5. velká zraková zát ž, nedostate né osv tlení (narušení bezpe nosti práce) 

12.2 Hluk a akustické podmínky 

1. žádný hluk (normální p irozené prost edí) 
2. žádný rušivý hluk 
3. hladina hluku pod 85 dB   
4. hladina hluku mezi 85 a 100 dB 
5. hladina hluku nad 100 dB 

12.3 Chv ní a vibrace 

1. žádné (není vnímáno) 
2. sporadicky dojde k mírnému chv ní 
3. mírné chv ní (odpovídá ízení nákladního auta) 
4. chv ní se vyskytuje ve velkém rozsahu, áste n  pocit nepohodlí 
5. siln  dlouhotrvající chv ní, pocit nepohodlí až možnost rizika 
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12.4 Mikroklimatické podmínky 

1. pracovní prost edí vzdušné, p ípadn  klimatizované 
2. dobré klimatické podmínky 
3. dobré klimatické podmínky, áste n  rušené 
4. obtížné klimatické podmínky (zm ny ve v tším kolísání teplot, vlhkosti 

vzduchu) 
5. velmi obtížné klimatické podmínky 

12.5 Zápach 

1 až 5 subjektivn  

 

13. P sobení chemických initel  (škodlivé látky, prach, plyny, kou  a jiné) 

1. žádné škodliviny 
2. velmi malé procento (koncentrace) 
3. malé procento; nezp sobuje nepohodlí 
4. v tší množství; m že vzniknout pocit nepohodlí 
5. velké procento (m že vzniknout riziko toxikace) 

 

14. Nebezpe í úrazu 

1. nezjistitelné 
2. nehrozí v bec 
3. b žné až mírn  zvýšené riziko 
4. hrozí asto 
5. hrozí velmi asto, riziková práce 

 

15. Nebezpe í vzniku chorob z povolání 

1. nezjistitelné 
2. p i vykonávané práci není nebezpe í vzniku choroby z povolání 
3. p i vykonávané práci je malé nebezpe í vzniku choroby z povolání 
4. je nebezpe í vzniku choroby z povolání (uve te jaké: . . . . . . . . . . .) 
5. je velké nebezpe í vzniku choroby z povolání (uve te jaké: . . . . . . . . .) 
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16. Celkové posouzení prost edí 

1. práce celkov  vyhovuje (v posuzovaném stavu) 
2. je pot eba malých zm n 
3. pot eba zlepšení (zm na výrobního prostoru, úrovn  technického vybavení 

apod.) 
4. pot eba zásadních zm n (technických, organiza ních aj.) 
5. aktuální pot eba úplných zm n 

 

Pro hodnocení pohybové innosti je rozhodující, jak jsou do pracovní innosti 

zapojovány jednotlivé segmenty lidského t la a to podle charakteru práce, druhu 

pracovní polohy a statického zatížení, nárok  na sílu, rychlost a koordinaci 

pracovních pohyb  v ase a prostoru, nárok  na spot ebu energie, nárok  na 

ob hový systém a termoregula ní zát ž, nároky na zvláštní pohybové dovednosti 

nebo konstitu ní p edpoklady. 

Hodnocení jednotlivých faktor  se provádí pro b žné podmínky panující na pracovišti 

(zápis do sloupce „b žný provoz“) a pro možné mimo ádné situace, p i kterých se 

mohou vyskytnout i extrémní hodnoty hodnocených faktor  (zápis do sloupce 

„mimo ádné situace“). 
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Tabulka 19: Kontrolní list pro metodu profesiografie [42] 

VYHODNOCENÍ 

Po
lo

žk
a 

KRITÉRIA B žný provoz Mimo ádné situace 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                    1 Fyzická zát ž 

                      2.1 Prsty a ruce 

                      2.2 Chodidla a nohy                         

                      2.3 Páte  

                      2.4 Ramena 

                      3.1 Poloha vsed  

                      3.2 Prostor pro nohy/chodidla 

                      3.3 Dosah horní kon etiny 

                    4 Požadavky na zrak 

                    5 Požadavky na sluch 

                    6 Post eh, pozornost ( tení ve 
výkresech, pozornost na objekt) 

                    7 Požadavky na proces myšlení 

                    8 Požadavky na odpov dnost 

                    9 Psychické nároky 

                    10 Pracovní rytmus 

                    11 Rychlost práce 

                     12.1 Osv tlení 

                     12.2 Hluk 

                     12.3 Chv ní, vibrace  

                     12.4 Mikroklimatické podmínky 

                     12.5 Zápach 

                    13 P sobení chemických initel  

                    14 Nebezpe í úrazu 

                    15 Nebezpe í chorob z povolání 

          16 Celkové zhodnocení prost edí 

                    Sou ty sloupc  hodnocení 

                    Sou ty sloupc  x váhový koeficient 

Celkem: Celkem:  
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Výsledné hodnocení je provedeno formou výpo tu, který provádíme následovn : 

1. vypo ítáme sumu v jednotlivých sloupcích; 
2. vynásobíme sumu v jednotlivých sloupcích p íslušným váhovým faktorem 

(1 až 5); 
3. se teme výsledek získaný ad 2; 
4. vyd líme výsledek získaný ad 3 íslem 16; 
5. p i adíme stupe  náro nosti práce podle tabulky 19 

 

Za azením do stupn  náro nosti práce, získáme posouzení pracovního zatížení  

a nárok  na pracovníky (viz tabulka 20), což je pouze orienta ní kvalitativní 

informace. Ovšem detailn jším posouzením vypln ného kontrolního listu, resp. jeho 

jednotlivých kritérií, lze stanovit p íslušná nápravná opat ení sm ovaná ke zmírn ní 

p sobení nežádoucích faktor  a ur it priority v ešení. Je pot eba ale zd raznit, že 

metoda je zna n  subjektivní a pro její aplikaci v praxi je nezbytné disponovat 

ur itými zkušenostmi. Vhodné je proto pracovat v týmu. 

 

Tabulka 20: Vyhodnocení pracovního zatížení 

Stupe  náro nosti 
práce 

Rozp tí hodnot 
získaných hodnocením 

Pracovní zatížení a nároky  
na pracovníka 

1 1,0 – 1,5 Velmi malé 

2 1,6 – 2,5 Malé 

3 2,6 – 3,5 St ední 

4 3,6 – 4,5 Zvýšené 

5 4,6 – 5,0 Vysoké 
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P íloha 3: Metoda ergonomického hodnocení stroje – 
klasifika ní tabulky 

 
Tabulka 21: Hlediska a charakteristika stup  celkového ergonomického hodnocení stroje 

T lesné 
funkce A B C D 

Pracovní 
poloha 

Možnost st ídání 
polohy vsed  a 
vstoje (s volností 
pohybu trupu a 
kon etin). 

P evážn  poloha 
vsed , vstoje, 
p echázení na 
krátké vzdálenosti.

Trvale vstoje i 
vsed  
s omezenou 
možností 
pohybu trupu i 
kon etin. 
Ob asný výskyt 
extrémních 
poloh. 

Trvale vstoje se 
zatížením 
kon etiny 
obsluhou nožního 
ovláda e. astý 
výskyt extrémních 
poloh. 

Pohybové 
stereotypy 

P im ené 
prom nlivé 
(aktivace r zných 
svalových skupin  
a trupu). 

P evažující 
pohybové 
stereotypy 
jednoduššího typu 
s možností 
st ídání. 

Zna n  
omezená 
pohybová 
aktivita nebo 
p íliš složité 
pohybové 
stereotypy. 

Pouze jeden 
velmi jednoduchý, 
trvale se 
opakující (vysoká 
pohybová 
stereotypie). 

Energetické 
nároky 

P im ené (ani 
p íliš velké ani 
p íliš malé). 

Mírné (ob as) 
zvýšené nebo 
p íliš malé. 

Zvýšené limity 
jsou ob as 
p ekro eny. 

Trvalé 
p ekra ování 
limit . 

Pracovní 
tempo 

Zcela volné, jen 
ob as závislé na 
taktu stroje. 

Vnucené taktem 
stroje, avšak 
tempo ru ních 
operací je 
p im ené. 

Vnucené taktem 
stroje, se 
zvýšenou 
rychlostí ru ních 
operací. 

Striktn  ur ené 
taktem stroje a 
velkou rychlostí 
ru ních operací. 

Statická 
práce 

V bec se 
nevyskytuje. 

Ob asný výskyt. astý výskyt. Velmi astý 
výskyt. 

Smyslové 
funkce A B C D 

Podn tové 
pole 

P im ené 
prom nlivé st ídání 
podn t  (informací) 
r zného typu. 

Mén  prom nlivé 
(podn ty stejného 
typu stále se 
opakující). 

Velmi 
prom nlivé 
(r zné typy 
informací 
st ídající se 
v nepravidelných 
intervalech). 

Velmi 
jednotvárné, 
trvalé sledování 
jednoho zdroje 
informací 
(nemožnost 
odpoutání). 

Typ 
informa ních 

Informace p ímé i 
zprost edkované 
s jednozna ným 

P evažují 
zprost edkované 
informace 

Složité 
informa ní 
zdroje. 

- 
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zdroj  významem. vstupující do 
složit jších vztah .

Vícezna nost 
významu 
informací. 
Nutnost 
aktivního 
vyhledávání 
relevantních 
informací. 
Složité vazby 
mezi 
informacemi. 

Viditelnost a 
rozlišitelnost 
informa ních 
zdroj  

Velmi dobrá 
s p im enými 
nároky na 
zrakovou, 
sluchovou 
diskriminaci. 

Obtížn jší (nutnost 
zm ny pracovní 
polohy). Ob as 
zvýšené nároky na 
diskriminaci. 

Zna n  obtížná, 
respektive 
s vysokými 
nároky na 
p esný p íjem 
(rozlišování 
tvar , symbol , 
kód , barev 
atd.). 

- 

Psychické 
funkce A B C D 

Zpracování 
informací 

P im ené nároky 
na pam , 
pozornost, myšlení 
p i zpracování 
p ímých, 
zprost edkovaných, 
resp. obojích 
informací. 

Zvýšené nároky 
na krátkodobou, 
dlouhodobou 
pam , resp. obojí 
a na myšlení p i 
zpracování 
p evážn  nebo jen 
zprost edkovaných 
informací se 
složitými vazbami. 

Dezaktivace 
psychických 
funkcí 
v d sledku 
nedostatku 
informací 
vedoucí 
k útlumu, 
nasycenosti 
apod. 
(Senzorická 
deprivace). 

- 

Složitost 
rozhodování 

P im ená, 
aktivizující r zné 
psychické funkce 
jako nap . pam , 
p edstavivost atd. 
P íznivý vliv na 
prohlubování  
a osvojování 
speciálních 
znalostí. 

Jednoduché 
situa ní 
rozhodování podle 
striktn  ur eného 
algoritmu. 

Složité 
rozhodování 
s nutností 
provád ní 
složitých 
výpo t , 
kalkulací, analýz 
apod. 

Velmi složité 
rozhodování 
s velkou 
pravd podobností 
selhání se 
závažnými 
d sledky (nap . 
rozhodování na 
základ  
neúplných 
informací, 
rozhodování 
heuristické). 
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Samostatnost 
v 
rozhodování 

Možnost 
samostatného 
rozhodování p i 
volb  pracovních 
postup  ve výb ru 
alternativ p i ešení 
mimo ádných stav  
apod. Optimální 
aktivace myšlení 
se znaky tvo ivosti. 
P íznivý vliv na 
rozvoj n kterých 
schopností a 
dovedností. 

Možnost 
samostatného 
rozhodování 
pouze v n které 
mén  d ležitých 
aspektech 
pracovní innosti, 
nap . pracovní 
tempo, sled 
n kterých úkon  
apod. 

Žádná. Striktn  
ur ený pracovní 
postup 
(algoritmus) 
snadno 
nacvi itelný 
vedoucí 
k útlumu 
psychických 
funkcí. 

- 

Rychlost 
rozhodování 

Bez asového 
tlaku. 

asový tlak, však 
nep sobící 
stresov . 

Silný asový tlak 
m že být 
p í inou selhání.

- 

 

 
Tabulka 21: P ehled t íd stroj  podle výskytu hodnotících stup  a jejich charakteristiky 

T ída 
stroj  

Výskyt stup  
(v kterémkoliv hledisku) 

Charakteristika stroje 

I Jen A, žádný B, C, D 

Stroje s optimální aktivací pohybových, 
smyslových i psychických funkcí, bez 
jakéhokoliv rizika ohrožení zdraví a života, 
umož ující pocity komfortu, spokojenosti, 
estetických zážitk , uplatn ní tvo ivých 
aspekt  v práci (možnost sebeuplatn ní  
a samostatnosti v rozhodování) a tím mají 
pozitivní vliv na rozvoj dovedností  
a schopností. U t chto stroj  nelze 
p edpokládat žádné negativn  zdravotn  
p sobící vlivy, naopak mohou p ízniv  
ovlivnit zdraví v jeho aspektu 
psychologickém i resp. sociálním. 

II 
P evažující A nad B, žádné C, D 
Stejný po et A, B, žádné C, D 
P evažující B nad A, žádné C, D 

Stroje, u nichž se mohou vyskytnout 
zvýšené nároky na adapta ní procesy 
provázené únavou, která je však obvykle 
kompenzována odpo inkem. Hygienické 
limity jsou dodrženy. Ze zdravotního 
hlediska se mohou vyskytnout n které 
negativní jevy, nikoliv však závažného 
významu. 
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T ída 
stroj  

Výskyt stup  
(v kterémkoliv hledisku) 

Charakteristika stroje 

III 

Jedno C, ostatní A, B, žádný D 
Dv  C, ostatní A, B, žádný D 
T i C, jedno A nebo B, žádný D 

ty i C 

Tyto stroje již výrazn  zvyšují nároky na 
jednotlivé funkce, p ípadn  zhoršují 
podmínky pracovní innosti (riziko). 
Nároky na adaptaci jsou zna n  vysoké  
a jejich d sledkem m že být chronická 
únava i jiné negativní d sledky pro lidský 
organismus – chorobné p íznaky bez 
rozvinutého onemocn ní. 

IV 

Jeden D, ostatní A nebo B nebo C 
Dva D, ostatní A nebo B nebo C 
T i D, jedno A nebo B nebo C 

ty i D 

Stroje se závažnými ergonomickými 
nedostatky, p ekra ující výkonovou 
kapacitu lov ka, s jednostrannou 
nep im enou zát ží nap . pohybového 
aparátu, smysl , s vysokými nároky na 
psychiku. Pat í sem stroje, které jsou 
zdrojem škodlivin p ekra ující hygienické 
limity. Ze zdravotního hlediska mohou být 
p í inou patologických zm n v organismu 
nap . neuróz, poruch hybnosti, až po 
profesionální choroby. 

 




