
ČLOVĚK JE MĚŘÍTKEM VŠEHO.
Ergonomická řešení pro optimální uspořádání pracovních systémů.
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ERGONOMIE  
KLÍČ K ÚSPĚCHU.
Dříve se člověk pracovním podmínkám přizpůsoboval, 

bez ohledu na vlastní zdraví. To se však podstatně změnilo. 

Pracovní prostředí, průběh pracovní operace a pracovní 

prostředky jsou dnes uspořádány tak, aby vzniklo optimální 

prostředí pro činnost. 

Ergonomie je kouzelné slovo! Zabývá se optimálním 

uspořádáním pracovních systémů se zřetelem na sladění 

člověka, stroje a pracovního prostředí.

Co to znamená v praxi? Ergonomická pracoviště předcházejí

psychickým i fyzickým zátěžím zaměstnanců a snižují je. 

Kromě toho je člověk podstatně výkonnější, příznaky 

únavy se dostaví mnohem později než v běžném pracov-

ním prostředí. Doby absence v zaměstnání jsou díky tomu 

kratší, z čehož má samozřejmě prospěch i Vaše společnost. 

Neboť klíčem k úspěchu jsou pouze zdraví a spokojení 

zaměstnanci.

*) PN = „pracovní neschopnost“, v Německu

Zdroj dat PN - DAK-Gesundheit 2014 

Pohybové ústrojí

Dýchací ústrojí

Psychická onemocnění

Zranění

Trávicí ústrojí 

Infekce

22,7 %

16,8 %

13,7 %

12,2 %

5,5 %

4,8 %

PROCENTNÍ PODÍLY NEJČASTĚJŠÍCH 
ONEMOCNĚNÍ NA DNECH PN V ROCE 2014* 

Obrázky: © Shutterstock
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Ergonomie

ERGONOMIE  
V JEJÍM STŘEDU JSTE VY!

Pracovní prostředí
Společnost zabezpečuje ergonomické pracovní 

prostředí, které zaměstnancům poskytuje 

bezpečnost, zdraví a motivaci.

Pracoviště
Pracoviště je součástí společnosti a nabízí 

bezprostředním každodenním činnostem 

optimální podmínky pro efektivní 

a profesionální práci.

Ochrana při práci
Ochrannými pracovními prostředky rozumíme 

produkty na tělech zaměstnanců, které 

zajišťují bezpečnost a zdraví. Veškeré 

vlivy okolí a pracoviště lze fi ltrovat 

nebo je zcela potlačit.



Pracovní prostředí
  Hluk: klidové zóny, odstínění hlučných strojů

  Klima

  Metoda 5S 

  Barvy a světlo

06 – 15

Pracoviště
  Osvětlení pracoviště

  Prostor v dosahu a prostor v dohledu

  Stání a sezení: stůl, židle, rohože 

  Zvedání a nošení

  Pracovní prostředky: nástroje, přístroje

  Uspořádání

16 – 31

Ochrana při práci
  Ochrana očí

  Ochrana sluchu

  Ochrana hlavy a ochrana dýchacích cest

  Rukavice

  Pracovní obuv

32 – 37

Co od nás můžete 

očekávat?

38 – 39

CO JE ERGONOMIE?
Ergonomie se zabývá formováním lidské práce tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost, zdraví, motivace a pohoda a bylo tak dosaženo 

efektivních a účinných pracovních postupů s vysokou kvalitou práce 

a produktivitou.

  Ergonomie se nemůže zaměřit pouze na věci, ale musí se na praco-

višti zažít a zahrnovat i pracovní postupy a pracovní prostředky.

  Předpokladem ergonomického uspořádání jsou znalosti 

pracovních postupů.

  Ergonomické poznatky se musí aplikovat jak na pracovní procesy 

náročné na sílu a manuální pracovní procesy, tak i na informační 

pracovní procesy.

Výkonnost

Ergonomické pracoviště

Pracoviště bez ergonomických zásad

POKLES VÝKONNOSTI BĚHEM PRACOVNÍ SMĚNY

Čas v hodinách
1 2 3 4 5 6 7 8

100 %

80 %

60 % 

40 %

JAKÉ VÝHODY 
MÁ ERGONOMIE?
Ergonomie díky ochraně práce a ochraně zdraví snižuje náklady 

a prostřednictvím ekonomických způsobů práce a motivovaných 

zaměstnanců dosahuje hospodárného využití.

Výhody ergonomických pracovišť pro fi rmy a zaměstnance

Firma Zaměstnanec

Dlouhodobý pokles nemocnosti Menší zdravotní zátěž

Zvýšení výkonu a efektivity Lepší klima podniku

Zvýšení kvality produktů a služeb Méně pracovní zátěže

(psychické/fyzické)

Zlepšená komunikace Požadované a podporované zdraví 

Zvýšení hodnoty image společnosti Pracoviště budou bezpečnější

Lokalizují se plýtvání a je možné 

je eliminovat.

Zvýšení duševní a fyzické výkonnosti

Optimalizace nákladů pomocí 

efektivního využití ploch

Větší motivace a pracovní spokojenost

5
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ErgonomieErgonomie – pracovní prostředí

HLUK 
Odstínění zdrojů hluku – 

vytvoření klidových zón. Trocha hluku ještě nikomu neublížila

- vůbec ne! Kdo své uši vystavuje 

hluku 80 dB(A) a více, tomu hrozí 

nebezpečí trvalého poškození sluchu. 

A nejhorší na tom je, že tuto formu 

nedoslýchavosti způsobenou hlukem 

nelze léčit a tedy ani vyléčit. Hluk je 

prostě rušivý i při běžné práci. Často

je tak obtížné komunikovat s kolegy,

dále může snadno dojít k přeslechnutí

signálů a výstražných volání. Proto

se pro ochranu sluchu na pracovišti

musí udělat vše. Zaměstnavatele

k tomu dokonce zavazuje zákon. 

Na technické úrovni tím, že „hlučné“ 

stroje odhluční pomocí krytů nebo 

je pomocí opatření pro tlumení 

hluku nechá „umlčet“ na přijatelnou 

úroveň. Kromě toho jsou mezitím 

díky technickému pokroku k dispozi-

ci přístroje, které jsou vyrobeny tak, 

že produkují méně hluku. Pokud jsou 

tyto předpoklady splněny, pak je 

požadováno školení zaměstnance. 

Zaměstnanec při něm musí být 

poučen o rizicích hluku a musí mu 

být nabídnuto individuální lékařské 

poradenství.

NEBEZPEČÍ

  Trvalé poškození sluchu.

  Nedoslýchavost způsobenou 

hlukem nelze léčit. 

  Hluk je zásadně obtěžující.

  Riziko přeslechnutí výstražných 

volání.

  Rušení komunikace.

  Hluk může způsobit společenskou 

izolaci.
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ZVUKOVÁ IZOLACE

  Preventivní zavedení opatření pro ochranu 

před hlukem.

  Použití přístrojů, které pracují co nejvíce „potichu“.

  Instalace krytů strojů a kanceláří.

  Přijetí opatření pro tlumení hluku.

  Poučení zaměstnanců o rizicích hluku.

  Pracovně-lékařské poradenství pro zaměstnance.

  Označení oblastí s hlukem štítky apod.

  Vybavení zaměstnanců ochranou sluchu.

Kryty strojů nebo kanceláří

kvůli snížení hladiny hluku.

Protihlukové stěny brání přenosu

zvuku vzduchem.

Nejúčinnější a nejergonomičtější jsou taková ochranná 

opatření, která omezují hluk přímo u zdroje.

Prostorové systémy a systémy dělicích příček přitom nabízí 

možnost sestavení účinné ochrany proti hluku a prachu.

Taková optimální zvuková izolace zdrojů hluku ulehčuje 

sluchu a umožňuje soustředěnější práci i v hlučných dílnách. 

Zaměstnanci tak mají co největší pohodlí a ergonomickou 

volnost pohybu, protože prostorové systémy a systémy 

dělicích příček nevyžadují žádné ochranné pomůcky.

Prostorové systémy lze díky bezproblémové rozšiřitelnosti 

a cenově výhodné možnosti přemístění použít tam, kde 

budou nejefektivnější a nejúčinnější. 

Prostorové systémy a systémy dělicích příček umožňují co největší 

pohodlí a ergonomickou volnost pohybu.

Bezproblémová rozšiřitelnost a ce-

nově výhodná možnost přemístění.



www.hoff mann-group.com

8

ErgonomieErgonomie – pracovní prostředí

KLIMA 
Ať už se jedná o vlhkost, rychlost 

nebo teplotu - správná kvalita vzduchu 

v místnosti podporuje zdraví a působí 

pozitivně na výkon zaměstnanců.
Každý člověk má vlastní pocit pohody.

Někdo má rád útulné teplo, zatímco

jiný se do vrcholné formy dostává 

spíše při nižších teplotách. Přesto lze 

na pracovišti vytvořit klima, které 

bude vyhovovat všem zaměstnancům. 

Důležitou roli přitom má teplota sálání

ohraničujících ploch a druh činnosti. 

Kdo vykonává sedavou, fyzicky málo 

namáhavou práci, potřebuje k dobré-

mu pocitu vyšší pokojovou teplotu

než někdo, kdo vykonává těžkou fyzic-

kou práci. Pro pocit pohody je důleži-

tá i hladina vlhkosti vzduchu, která se 

dle ročního období výrazně mění. Ne-

lze podceňovat ani pohyb vzduchu. 

Vzniká při otevřených oknech a dve-

řích – tedy kvůli klasickému průva-

nu – ale také kvůli nedostatečně izo-

lovaným zdem, podlahám a oknům 

nebo kvůli silně nastavené klimatizaci. 

Každý člověk vnímá takový průvan ji-

nak, nápravu lze zjednat instalací děli-

cích příček nebo přeložením pracoviš-

tě. Vzduch v místnosti by se měl také 

pravidelně měnit. Jako základní pravi-

dlo platí krátké nárazové větrání, které 

by se mělo provádět jednou až třikrát 

za hodinu. Pokud je vzduch na praco-

višti hodně znečištěný, je třeba zavést 

další opatření. Emisím by se mělo za-

mezit už při jejich vzniku a instalovat 

ventilační zařízení. Je faktem, že dobré 

klima v místnosti podporuje zdraví 

a zvyšuje výkonnost.
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Teplota vzduchu a teplota sálání

Teploty vzduchu lze doporučit podle typu činnosti. 

Přitom se předpokládá, že teplota sálání ohraničujících 

ploch, např. podlah, zdí a stropů je zhruba stejná jako 

teplota vzduchu, resp. se od ní neliší o více než 4 °C 

a dochází pouze k malým pohybům vzduchu. Při 

vysokých venkovních teplotách je nutné tyto hodnoty 

teplot navýšit o 2 až 4 °C. Oblečení zaměstnanců je 

v této souvislosti vždy třeba považovat za prostředek 

ke kompenzaci jejich různých individuálních pocitů 

a ne jako možnost úspory nákladů na klima prostoru.

DOBRÉ KLIMA DÍKY

  klimatizacím,

  zvlhčovačům vzduchu,

  topným zařízením / sálavému teplu,

  ventilačním zařízením,

  přívodu kyslíku,

  zeleni.

Teplota vzduchu v °C

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100

90

80

70

60

50

Výkon v %

relativní vlhkost

100 % 50 % 0 %

Teplota vzduchu v °C

12 14 16 18 20 22 24 26 28

100

80

60

40

20

0

Relativní vlhkost vzduchu v %

příliš sucho

příjemně

příliš vlhko

Cílené nasazení rostlin zvyšuje vlhkost vzduchu 

v místnostech

  Rostliny čistí vzduch od škodlivých látek.

  Rostlina slouží jako vzduchový fi ltr

a snižuje znečištění choroboplodnými zárodky.

  Výrazně se snižuje hluk.

  Rostliny zkrášlují pracovní prostředí a zmírňují stres.

  Rostliny slouží jako přirozená ochrana proti oslnění 

a proti průhledu a rovněž k členění prostoru.

Dělicí přepážky zamezí nepříjemnému průvanu 

a snižují tak náklady na energie.

Klimatizační systémy regulují teplotu 

a vlhkost vzduchu.

Minimální hodnoty teploty vzduchu na pracovišti 

při různých činnostech (zdroj: ASR A3.5)

Druh činnosti Teplota vzduchu

Vsedě, lehká ruční práce 20 °C

Vsedě, středně namáhavá ruční práce 19 °C

Lehká fyzická práce 19 °C

Středně těžká fyzická práce 17 °C

Těžká fyzická práce 12 °C

dostatečně příjemně
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ErgonomieErgonomie – pracovní prostředí

METODA 5S 
Velká efektivita začíná maličkostmi.

Kdo by to neznal: Požadovaný nástroj

není na svém obvyklém místě, nástroj

je k dispozici dvakrát a často je do-

konce zastaralý, vadný nebo už není 

bezpečný. Mnoho z nás si neuvědo-

muje, že bychom pracovní prostředky

mohli uspořádat podle četnosti pou-

žití, abychom ušetřili kroky a uspořá-

dali efektivněji pracovní procesy. 

Tato pravidla jsou součástí metody 

5S, která na pracovišti vytváří pořá-

dek, odstraňuje nepotřebné a přispí-

vá k ergonomickému průběhu pra-

covní operace.
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Osvědčený postup ke zlepšení, který pochází z Japonska, 

zajistí v 5 krocích spořádané, čisté, organizované, 

bezpečné a výkonné pracoviště. Tento systém umožňuje 

jedním pohledem porozumět pracovnímu prostředí 

a je rovněž východiskem pro snížení plýtvání. Metoda 5S 

se trvale zakotvuje jako proces do fi remní kultury 

a znatelně se zažije u zaměstnanců na všech stupních 

hierarchie.

Společnost Hoff mann Group, jako vedoucí systémový 

partner pro kvalitní nářadí, Vás podpoří při zavádění 

a realizaci metody 5S na všech stupních.

Pořádek na pracovišti zvyšuje nejen výkonnost, 

ale umožňuje také ergonomický a zdraví prospěšný 

způsob práce. 

Místo pro skladování se podle metody 5S řídí četností 

použití, což vede k ergonomickému způsobu práce 

a lze se tak vyhnout vadnému držení těla a fyzickým 

potížím.

CÍLE OPATŘENÍ

  Zvýšení reprodukovatelnosti procesů.

  Zlepšení efektivity práce.

  Vytvoření přehledu a pořádku.

  Zkrácení chodníků.

  Zvýšení motivace zaměstnanců díky zlepšení 

pracovního prostředí.

  Dodržení bezpečnostních předpisů.

 → Viz brožura 5S

METODA 5S
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Dříve: Pracoviště před zavedením metody 5S.

Poté: 

Spolehlivější a efektivnější práce díky pořádku a čistotě.

Metoda 5S se netýká jen samotného pracoviště, ale vztahuje

se i na uspořádání celé společnosti. Výrobní halu lze 

jasně strukturovat a přehledně uspořádat pomocí 

ergonomického uspořádání jednotlivých pracovišť, jasně

označených chodníků a vozovek. Chodníky se tak zkrátí 

a pracovní postupy budou uspořádány efektivněji. Přehledné 

rozvržení výrobní haly zároveň přispěje i k dodržení 

bezpečnostních předpisů.
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ErgonomieErgonomie – pracovní prostředí

BARVA
Atraktivní design a promyšlený barevný 

koncept vizuálního prostoru.

Komplexní pracovní postupy mají 

rostoucí nároky na celkový vizuální 

prostor. Proto nemá pro pocit poho-

dy a efektivní uspořádání práce vel-

ký význam pouze dostačující osvětle-

ní pracoviště, ale i uspořádání všech 

okolních ploch a jejich světlost.

Pro vizuální dojem z prostoru mají 

spolu s osvětlením velký význam bar-

vy. Ať už se jedná o dveře nebo scho-

dy, zdi nebo stropy, nábytek nebo 

stroje – kdo své pracoviště vybaví po-

mocí správných barevných kombina-

cí, ten díky tomu může docílit několik 

příjemných vedlejších efektů. Je do-

konce vědecky dokázáno, že určité 

barevné odstíny působí určitým psy-

chologickým dojmem a mohou ovliv-

nit naši náladu a naše chování. Barva 

kromě toho představuje velmi účin-

nou pomoc při označování informa-

cí a usnadňuje zaměstnancům vytvo-

ření určité struktury, aby se mohli na 

pracovišti rychle orientovat. Zejmé-

na v případě velmi složitých zařízení 

je barevný koncept pro celý pracovní 

systém významnou pomocí při uspo-

řádání a orientaci. 

Koncepční barevné uspořádání 

působí příjemně a zvyšuje motivaci 

zaměstnanců.
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Obecně platí, že lze pozorovat psychologické působení 

jednotlivých barevných odstínů a díky promyšlenému 

barevnému konceptu lze docílit podnětů k dosažení 

příjemného působení prostoru nebo ke kompenzaci 

rušivých pocitů. Cílené použití barev odlehčuje strukturu 

prostoru a usnadňuje orientaci.

Psychologické působení barvy

Barva Působení na 

vzdálenost

Působení na teplotu Psychická 

atmosféra

Modrá daleko chlad uklidňující

Zelená daleko velmi chladná 

až neutrální

velmi uklidňující

Červe-

ná

blízko teplo velmi dráždivá, 

zneklidňující

Oran-

žová

velmi blízko velmi teplo povzbuzující

Žlutá blízko velmi teplo povzbuzující

Hnědá velmi blízko, 

zužující

neutrální povzbuzující

Fialová velmi blízko studená agresivní, 

odrazující

ÚČINKY

  Upravené, dobře uspořádané a příjemné 

pracovní prostředí.

  Zvýšená ochota zaměstnanců k řádné údržbě 

svých pracovišť a pracovních přístrojů.

  Atraktivní design podporuje nároky 

zaměstnavatele na kvalitu.

  Individuální barevné uspořádání ladí 

s Vaší předlohou návrhu.

  Zvýší se spokojenost zaměstnanců 

a způsobí zvýšení motivace.

  Ovlivnění pocitů pohodlí.

  Pomoc při uspořádání a orientaci 

celého pracovního systému.

  Jasné označení informací.

Žluté a oranžové barevné odstíny působí velmi teple 

a přátelsky a jsou zároveň povzbuzující.

Zelená a světle šedá působí neutrálně a spíše chladně, 

zároveň mají uklidňující vliv na náladu.

Světle šedé odstíny s tmavomodrými barevnými akcenty dodávají

prostoru ušlechtilý a klidný půvab.

13131313131
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ErgonomieErgonomie – pracovní prostředí

SVĚTLO  VŠEOBECNĚ
Moderní technologie LED 

pro optimální osvětlení 

pracovního prostředí.

Chybný světelný koncept, nedosta-

tek denního světla, chybějící ochrana 

před sluncem nebo odrazy a oslnění 

na pracovišti způsobují trvale 

zdravotní potíže, klesající ochotu 

pracovat, rostoucí chybovost a tedy 

i zvýšené nebezpečí úrazu.

Dobré světlo naproti tomu zvyšuje

nejen výkonnost, ale i pocit pohody 

a řídí náš biorytmus. Zvláštní význam 

přitom má denní světlo, které na 

člověka působí na fyzické i psychické

úrovni. Stejně důležitý je také oční 

kontakt s okolím. Již krátký pohled 

z okna může poskytnout dobrou 

úroveň odpočinku. Tam, kde je to 

možné, by proto na pracovištích 

nemělo chybět denní světlo a oční 

spojení s vnějších okolím.

Prostřednictvím odpovídajících opat-

ření, jako jsou např. skleněné dveře, 

osvětlovací kopule, střešní okna nebo 

skleněné stavební součásti ve zdech, 

lze zajistit, aby byl všude dostatek 

denního světla. 

Více než jen dobrá viditelnost! 

Světlo ...

  …  brání předčasné únavě.

  … zvyšuje pracovní výkon.

  … snižuje chybovost.

  … snižuje nebezpečí úrazu.

  … podporuje pohodu.

Správné a ergonomické osvětlení 

pracoviště je kombinací

  přímého osvětlení,

  nepřímého osvětlení,

  svítidel pro osvětlení pracoviště,

  denního světla.

Individuální osvětlení je potřeba volit 

podle prováděné činnosti.
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SMĚRNICE A ZÁSADY 
PRO OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ

  Intenzita osvětlení musí být přizpůsobena pracovní-

mu úkolu, pracovnímu materiálu a typu prostoru.

  Čím menší jsou detaily pracovního úkolu, tím musí 

být osvětlení prostoru jasnější.

  Čím nižší je kontrast, tím vyšší musí být intenzita 

osvětlení.

  Intenzita osvětlení by měla být v celé pracovní oblasti 

co nejrovnoměrnější.

  Bližší okolí by nikdy nemělo být světlejší než samotné 

pracoviště.

  Musí se zamezit přímému oslnění a oslnění odrazem 

nebo by mělo být udrženo na co nejnižší úrovni.

  Použití teple bílého světla kvůli snížení psychosoma-

tických onemocnění následkem působení světla. 

  Osvětlení by mělo být bez blikání a chvění.

  Vyhněte se vzniku stínů.

FYZIKÁLNĚ LZE SVĚTLO MĚŘIT 
NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

Intenzita osvětlení: Intenzita osvětlení má velký vliv na 

to, jak dobře můžeme pochopit a vykonávat zrakové úkoly.  

Běžnou jednotkou je lux (lx). 

Udává vyzařovaný výkon na plochu - tedy jaký světelný tok 

dopadne na určitou plochu. 

Světelný tok se měří v lumenech (lm). Vyjadřuje světelný 

výkon zdroje světla ve viditelném rozsahu. Čím je hodnota 

v lumenech vyšší, tím je zdroj světla světlejší.

Barva světla a teplota barvy: Barva světla světelného 

zdroje se vyjadřuje pomocí teploty barvy v kelvinech (K). 

Teplota barev používaných zdrojů světel se řádově pohybu-

je od méně než 3300 kelvinů (teplá bílá), 3300 až 5000 

kelvinů (neutrální bílá) až nad 5000 kelvinů (denní světlo). 

Barvy světla významným způsobem ovlivňují vnímanou 

atmosféru prostoru. Teplé bílé světlo je přitom vnímáno 

jako spíše příjemné.

Jednoduchá rovnice k zapamatování1: 1 [lx] = 1 [lm] / m²

Příklad: Pokud na pracovní ploše potřebuji 500 lx (jemné 

činnosti) a zdroj světla se má nacházet 1,5 m nade mnou, 

tak potřebuji světlo s těmito minimálními parametry:

x [lm] = 500 lx × (1,5 m)² = 1125 lumenů

1 Velmi zjednodušená rovnice bez zohlednění steradiánů.
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TEPLOTA BAREV

Dostatečného přísunu denního světla je dosaženo, když 

je poměr průhledné plochy (např. oken, dveří, zdí, světlíků) 

k podlahové ploše místnosti alespoň 1:10. U prostor s vyšší-

mi požadavky na viditelnost se musí vycházet z poměru

 

1:5. Předpokladem jsou přitom určité mezní podmínky 

(např. žádné zastavění). Pro dosažení požadovaných úrovní 

osvětlení na pracovištích výhradně pomocí denního světla 

jsou rozhodující další faktory.
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SVĚTLO 
NA PRACOVIŠTI
Světlo tam, kde je potřeba - 

bez omezení.

Nejen vizuální prostor by měl být 

světlý a příjemný, dostatečně osvětle-

no musí být i individuální pracoviště. 

Pro požadovaný jas osvětlení praco-

viště je důležitý druh prováděné čin-

nosti. Zároveň musí být zajištěno, aby 

nevznikalo žádné oslnění a aby bylo 

osvětlení individuálně nastavitelné 

a stmívatelné. Na pracovišti lze rozli-

šovat celkem čtyři různé zdroje svět-

la, které by měly splňovat různé po-

žadavky, aby měl každý zaměstnanec 

světlo tam, kde je potřeba. Mělo by 

být umožněno i dostačující osvětlení 

těžko přístupných míst.

Díky správnému osvětlení může pro-

bíhat rychlý příjem informací oči-

ma bez únavy, může být aktivová-

na a podporována ochota pracovat 

a může být docíleno ergonomického 

způsobu práce.

Kromě jasu, tedy dojmu zářivosti, 

který člověk získá, hraje pro ergono-

mický pracovní proces významnou 

roli barva světla, spektrum světla 

a reprodukce barev, omezení 

a oslnění a uspořádání vizuálního 

prostoru.

Hustota 

světla

Světelný tok

Intenzita osvětlení

2000 luxů
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TAKTO VYPADÁ DOKONALÉ 
OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ

  Použití fl exibilního osvětlení na špatně 

přístupných místech.

  Osvětlení bez stínů díky přesnému 

a individuálnímu upevnění.

  Individuální nastavení a zavěšení 

podle pracovního úkolu.

  Dobré vidění bez nutnosti kroutit krkem.

  Neoslňující osvětlení.

  Rychlý příjem informací očima bez únavy.

  Světlo aktivuje a podporuje ochotu pracovat.

  Větší pohoda a motivace zaměstnanců.

  Individuální nastavení podle pracovního 

úkolu a laterality: Osvětlení zleva pro praváky 

a zprava pro leváky.

Osvětlení prostoru:
  Difúzní světlo.

  Osvětlení bez stínů.

  Podsvícení.

Osvětlení pracoviště:
  Oblast bezprostředního okolí.

  Individuálně stmívatelné a nastavitelné.

Osvětlení 

podle typu činnosti.
  Malý světelný kužel pro oblast zrakových úloh.

  Individuálně stmívatelné a nastavitelné.

Osvětlení a zvětšení 

podle typu činnosti:
  Splňuje nejvyšší nároky na viditelnost.

  Individuálně stmívatelné a nastavitelné.

  2násobné zvětšení a velké zorné pole.

  Malý světelný kužel pro oblast zrakových úloh.

Minimální intenzity osvětlení pro různé činnosti nebo prostory (zdroj: 

ASR A3.4 a DIN EN 12464-1)

Činnost, popř. typ prostoru Hodnota v lx

Dopravní plochy 50 – 100

Oblast rozesílání a balení 300

Hrubé montážní práce 300

Práce u obrazovky 500

Středně jemné montážní práce 500

Velmi jemné montážní práce 1000

Reprodukce barev, barevné tisky 1500 – 2000

INTENZITA OSVĚTLENÍ
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PROSTORY V DOSAHU 
Nástroj a informace 

ve správném dosahu a dohledu.

PROSTOR V DOSAHU

Důležitým podkladem pro ergono-

mické uspořádání pracovišť, zařízení 

a strojů jsou tělesné rozměry lidí. Tě-

lesné rozměry každého člověka jsou 

jedinečné, neexistuje žádný „průměr-

ný člověk“. Chybně uspořádané resp. 

přizpůsobené prostory v dosahu pro-

to často vedou k nesprávným těles-

ným zátěžím kvůli častému ohýbání, 

vysokému podílu statické práce 

nebo k časté práci nad úrovní srdce.

PROSTOR V DOHLEDU

Oko může vidět ostře pouze ve velmi 

omezeném rozmezí. Z toho důvodu 

jsou pro zachycení všech potřebných 

vizuálních informací na pracovišti 

nutné stálé pohyby očí a hlavy a čas-

to i těla. Proto by na pracovišti měly 

být vizuální informace a jejich po-

doba a uspořádání zarovnány podle 

vzdálenosti sledování a uvolněné 

pozice hlavy a očí.
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VÝHODY OPTIMÁLNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 
PROSTORU V DOSAHU

  Zkrácení chodníků.

  Snížení požadavků na plochy.

  Snížení množství materiálu.

  Optimální vytížení zaměstnanců díky pracím bez únavy.

  Zvýšení produktivity díky dokonalým pracovním 

podmínkám.

  Bezpečné uchopení správného materiálu.

Pracovní centrum: 

zóna obou rukou 

v optimálním 

zorném poli:
  Optimální pro práci oběma rukama.

  V zorném poli zaměstnance.

  Pro jemný motorický pohyb.

  Pohyb pouze předloktí, pro činnosti, 

při kterých je nutná přesná vizuální 

kontrola.

Prostor v dosahu 

v maximálním 

zorném poli:
  Pro hrubý motorický pohyb.

  Pouze pohyb nadloktí a předloktí, 

pro činnosti, při kterých není 

nutné zaostřené vidění a uchopení 

bez přímé vizuální kontroly probíhá 

bez váhání.

Zóna jedné ruky 

v maximálním 

zorném poli:
  Pro příležitostnou manipulaci.

  S pohybem ramena a trupu.

Sklopné boční díly umožňují individuální přizpůsobení 

různým délkám paží. Shadowboards – závěsné 

v úhlu 45° – umožňují jednoduché uchopení bez 

ohýbání zápěstí. 

Není-li možné žádné individuální přizpůsobení, musí 

se prostory v dosahu dimenzovat podle nejmenší 

osoby, aby byl prostor v dosahu velké osoby obsažen 

v celém prostoru v dosahu menší osoby. 

Ručním činnostem na okraji prostoru v dosahu je třeba 

se vyhnout, protože vyžadují vysoký podíl statické prá-

ce. Pokud by tím nedošlo k omezení pohybů, mělo by 

se ze stejného důvodu při dlouhotrvajících činnostech 

v prostoru v dosahu pamatovat na pohodlné opěrky 

např. pro lokty nebo předloktí.

Prostory v dosahu odpovídají prostorům v dohledu, 

takže jsou boxy v dosahu uspořádány vždy ve stejné 

vzdálenosti, aby se zamezilo neustálému zaostřová-

ní oka.

Malý prostor v dosahu

Velký prostor v dosahu
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NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY 
Ergonomie při jakékoliv 

výšce postavy.

PRACOVIŠTĚ 

Kdo dnes stále ještě pracuje u sto-

lu, který nelze výškově nastavovat, 

ten riskuje četná zdravotní rizika. Je-li 

pracovní plocha příliš vysoká, mohou 

se ramena a zátylek snadno křečovi-

tě sevřít. Při příliš nízké výšce stolu se 

příliš napínají záda. Ideální pracovní 

výška se dá určit pomocí tří faktorů. 

Takže závisí na typu úlohy, na těles-

ných rozměrech zaměstnance a na 

rozměrech pracovních pomůcek. 

Ideální pracovní výška je cca mezi 

800 mm a 1500 mm. Je potřeba se 

vyhnout práci nad úrovní srdce nebo 

shýbání pod 800 mm, protože taková 

práce tělo nadměrně zatěžuje. Správ-

nou pracovní výšku lze snadno zkon-

trolovat pomocí „pravidla loktů“.

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Přestože mohou být tělesné rozmě-

ry, obrobky a druh opracování různé, 

lze svěrák a obrobek pomocí výškově 

stavitelného stojanu snadno nastavit 

do optimální pracovní polohy.

Přizpůsobení svěráku tělesným roz-

měrům je důležité především pro 

učně ve školách a dílnách učilišť, aby 

se právě ve fázi růstu zamezilo závaž-

nému poškození držení těla. Při vel-

kém množství prací, které lze u svěrá-

ku provádět, slouží výškově stavitel-

ný stojan také k opravdovému usnad-

nění práce. 
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920 850 720

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PRACOVIŠTĚ

  Přizpůsobení pracovního stolu tělesným rozměrům.

  Střídání stání a sezení zamezuje jednostranné 

zátěži a křečím.

  Zvýšení produktivity díky dynamice stání-sezení.

  Individuální nastavení podle pracovního úkolu.

  Rychlé nastavení výšky a funkce paměti, 

vhodné pro vícesměnný provoz.

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

  Rychlé a snadné nastavení výšky svěráku 

až o 200 mm. Dokonale nastavitelný 

pro každého pracovníka nebo učně 

a otočný o 360°.

  Méně potíží se zády díky možnosti vzpřímeného 

způsobu práce.

  Méně pracovní absence kvůli zraněním 

a fyzickým potížím.

  Svěrák lze při nepoužívání zcela sklopit 

pod pracovní desku, čímž se na ní získá 

více místa. 

eLEVEL+

Nastavení výšky pracovní desky pomáhá při opracování 

součástí různých velikostí.

eLEVEL

Výškové nastavení celého pracoviště se výborně hodí při 

vícesměnném provozu a při střídání práce vsedě a vestoje 

jednoho zaměstnance, protože nástroj tak zůstává vždy 

ve správné vzdálenosti k uchopení.

„Pravidlo loktů“ se vztahuje k výšce loketní kosti při volně

visícím nadloktí a pokrčeném předloktí. Pro činnosti jako 

psaní, kreslení, psaní na klávesnici nebo lehké práce, je 

správná pracovní výška přibližně v této úrovni loktu. 

Pro činnosti, u kterých se hodně používá síla, je pracovní 

výška o 15–40 cm nižší, než úroveň loktu. Při velmi jemných 

pracích by měla být pracovní výška o 10–20 cm vyšší, než 

je úroveň loktu, protože je tak umožněna precizní jemná 

motorika.

Tlaková pružina, která je 

přizpůsobena hmotnosti 

svěráku, ho činí velmi 

lehkým, takže lze po 

uvolnění upínací páčky 

nastavit do požadované 

pracovní polohy 

s vynaložením malé síly.

Lehké

práce

v mm v mm v mm

Těžké

práce

Práce

v sedě
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POLOHA VSEDĚ 
Dynamické sezení 

se změnou držení.

POLOHA VSEDĚ

Soustavné sezení nebo dlouhodobé 

stání je trvale nezdravé. Zatímco na 

mnoha výrobních pracovištích převa-

žuje stání, lze se na stále více praco-

vištích setkat s pracovní polohou 

sezení před obrazovkou. 

Každá poloha těla, pokud musí být 

udržována delší dobu, způsobuje 

obecně zdravotní problémy. Koncept 

dynamiky pomáhá minimalizovat 

riziko zdravotních problémů: Na kaž-

dém pracovišti musí být možné změ-

nit dočasně polohu těla. 

PROSTOR PRO NOHY 

Omezený prostor pro nohy způso-

buje z dlouhodobého hlediska vad-

né držení těla. Zkřížené nohy narušu-

jí prokrvení.

Dostatečný prostor pro nohy pod 

pracovní deskou – obzvláště u roho-

vých pracovišť – umožňuje dynamic-

ké sezení a práci bez napětí.
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DOKONALÁ POLOHA SEZENÍ

  Individuální nastavení podle velikosti a hmotnosti.

  Méně únavy kvůli strnulému sezení.

  Podpora koncentrace díky pohybu / změně 

držení těla.

  Optimální podpora a uvolnění zad.

  Zkrácení výpadků kvůli nemocem.

OPTIMÁLNÍ PROSTOR PRO NOHY

  Volnost pohybu díky odsazeným podstavcům.

  Větší rádius pohybu.

  Více využitelné pracovní plochy a větší přehlednost.

  Individuální nastavení podle pracovního úkolu.

  Volný prostor na protažení.

NASTAVENÍ LOKETNÍCH OPĚREK

Celoplošná podpěra předloktí.

NASTAVENÍ SKLONU SEDÁKU

Při předkloněné pracovní poloze 

optimálních úhlů polohy těla, 

se sníží zatížení horních částí 

stehen tlakem.

NASTAVENÍ HLOUBKY SEZENÍ

Horní část stehen musí zcela 

dosedat na plochu sedáku.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU

90° mezi předloktími 

a nadloktími, pokud leží 

předloktí vodorovně 

na pracovní ploše.

REGULACE ZATÍŽENÍ

  Pohyb kloubů.

  Protažení těla.

  Podpora prokrvení.

  Přizpůsobeno tlakové síle.

SYNCHRONNÍ TECHNIKA

Dynamická opěrka přizpůsobená

individuální hmotnosti.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ 
OPĚRADLA

Záda jsou podepřena v oblasti 

bederních obratlů a je zajištěn 

prostor pro volný pohyb paží.

Dozadu odsazený 

podstavec kvůli 

většímu prostoru 

pro nohy.

Opěrky ke stání 

zachytávají 60 % 

tělesné hmotnosti, 

takže chodidla 

a dolní končetiny jsou 

odlehčené. Opěrky 

ke stání se doporučují 

při setrvání 

2-3 minuty.

Dynamické sezení je možné s pomocí synchronní 

techniky a regulace zatížení. Polohu sezení lze měnit 

podle konkrétního pracovního úkolu, takže nedochází 

ke strnulému držení těla.
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PODLAHOVÉ ROHOŽE 
Usnadňují dlouhé stání.

V mnoha oborech je nutné, aby 

zaměstnanci pracovali vestoje nebo 

musí zvedat a nosit těžké předměty. 

Dlouhé stání na tvrdém podkladu 

může způsobit různé problémy: 

např. ztuhlé svalstvo, zhoršené 

prokrvení a v důsledku toho bolesti 

svalstva a kloubů.

Kvůli tomu dochází trvale k únavě 

a snížení produktivity, což v kone-

čném důsledku může způsobit chro-

nická onemocnění a tím zvýšenou 

pracovní neschopnost.

Stejně tak ale může mít negativní

účinky přílišné tlumení, např. nad-

měrná únava kvůli přílišnému přetě-

žování svalstva, aby na příliš měkké 

podlaze zajistilo bezpečné držení.

Rohože proti únavě poskytují správ-

nou tvrdost / měkkost podlahy 

pro dlouhodobou uvolněnou práci 

vestoje.
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ROHOŽE UDRŽUJÍ ČILOST

  Menší únava nohou, lepší prokrvení.

  Méně bolestí svalů a kloubů.

  Lepší rozložení hmotnosti.

  Méně pracovních neschopností kvůli zraněním 

a fyzickým potížím.

  Dodržování bezpečnostních předpisů.

  Větší ochrana proti uklouznutí díky zachytávání 

částic nečistoty.

50%

40%

30%

20%

10%

Rozdíl mezi stáním na rohoži proti únavě a stáním 

na tvrdé nebo příliš měkké podlaze.

Vzestup výkonnosti, 

zvýšení efektivity práce 

a dobrý zdravotní stav.

Tvrdá podlaha Rohože proti únavě Příliš měkká podlaha
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ZVEDÁNÍ BŘEMEN 
Správné zvedání 

a technická podpora.

Fyzická námaha se často bere na 

lehkou váhu. Rychlé zvedání něče-

ho zleva doprava je na úkor zdra-

vých zad – k tomu slouží technické 

pomůcky, které nám nošení usnad-

ní, nebo ho zcela převezmou. Zde se 

nabízí například jednoduché jeřá-

by nebo vozíky, ale i vozíky se zveda-

cím stolem, které zvednou břemena 

do pracovní výšky. Jak těžká břeme-

na smí jednotlivé osoby zvedat, závi-

sí na stáří i na pohlaví. Mimo to musí 

být také vytvořeny odpovídající volné 

prostory a manipulační plochy, aby 

bylo břemena možné zvedat nebo 

nosit při správném držení těla. 
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SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ

  Vyvarovat se zvedání těžkých břemen.

  Méně potíží se zády.

  Méně pracovní absence kvůli zraněním 

a fyzickým potížím.

  Dodržování bezpečnosti práce 

a bezpečnostních předpisů. 

  Umístění břemene do pracovní výšky.

  Převoz místo zvedání.

Všude tam, kde je to možné, by se měla manipulace omezit 

na minimum. Není-li zvedání a nošení možné pomocí tech-

nické podpory, musí se zaměstnanci důkladně a opakovaně

proškolit o správné manipulaci s břemeny, především 

o souvislostech s držením těla.

Zásadně platí: Pokud je to možné, používejte zvedací 

a přepravní pomůcky, které poskytují velké odlehčení 

a podporují efektivitu.

SPRÁVNÉ NOŠENÍ BŘEMEN

Maximální přijatelná hmotnost břemena při zvedání 

a nošení podle věku

Věk v letech Břemeno pro ženy Břemeno pro muže

15 – 17 10 kg 15 kg

18 – 39 15 kg 25 kg

nad 40 10 kg 20 kg

nastávající matky

příležitostně 10 kg

pravidelně 5 kg

Noste břemena vždy 

co nejblíže tělu.

Zatížení meziobratlových plotýnek 

při chybném zvedání s ohnutými zády, 

v porovnání se správným zvedáním 

s rovnými zády.

Vyhněte se jednostranné 

zátěži – zátěž vždy rozložte 

na obě strany.

Při přepravě na delší vzdálenosti 

použijte pomocná zařízení. 

✔✖

V našem katalogu společnosti Hoff mann Group najdete 

velký výběr různých pomůcek pro zvedání břemen. 

Rádi Vám poradíme!



www.hoff mann-group.com

28

ErgonomieErgonomie – pracoviště

VŠE V DOSAHU
Méně vibrací, větší záběr, 

promyšlená řešení.

VIBRACE

Ručně vedené a ručně držené nástroje

přenášejí vibrace na ruce a ramena 

nebo na celé lidské tělo. Tyto vibrace

mohou ohrožovat zdraví (např. ne-

moc bílých prstů, poruchy prokrvení

prstů a rukou) i bezpečnost a účin-

nost pracovního procesu.

Toto riziko se snižuje výběrem 

pracovních prostředků, technických 

pomůcek ke snížení kmitání 

i pomocí vhodných způsobů práce 

a organizace práce.

UCHOPENÍ

Ať už se jedná o šroubovák, vozík 

nebo žebřík – se správnou rukoje-

tí bude práce hračkou. U šroubováků 

přitom díky zaobleným tvarům do-

chází k lepšímu přenosu síly. Zároveň 

jsou zaměstnanci chráněni před po-

raněním. 

Dokonalá uchopitelnost je kromě 

toho obzvláště důležitá v případě 

mokrých nebo mastných rukou. 

Ergonomicky může pracovat pouze

ten, kdo správně drží svůj pracovní 

prostředek.
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VIBRACE 

  Nízké vibrace zvyšují bezpečnost a efektivitu 

pracovního procesu.

  Ergonomické rukojeti s vložkami Softgrip 

pro trvalé používání bez únavy.

  Dobré rozložení hmotnosti.

  Lepší přenos síly.

  Méně pracovní absence kvůli tělesným potížím, 

jako jsou neurologické a pohybové poruchy 

rukou a ramen.

ERGONOMICKÝ POVRCH PRO UCHOPENÍ 
V PROVEDENÍ SANTOPRENE®

  Ergonomické rukojeti: Dokonalé uchopení i s mokrý-

ma nebo mastnýma rukama v různých velikostech.

  Méně pracovní absence kvůli zraněním 

a fyzickým potížím.

  Díky zaobleným tvarům lepší přenos síly 

bez poranění.

  Dodržování bezpečnostních předpisů.

PRAKTICKÁ RUKOJEŤ EASYHANDLE

  Nošení a držení žebříků šetrné k zádům.

  Optimální bod pro uchopení v těžišti žebříku.

  Nejlepší uchopitelnost při nošení, nezařezává 

se do dlaně.

  Zlepšení pracovních procesů 

a pracovních podmínek.

  Podesty a žebříky s plošinou zvyšují bezpečnost 

a stabilitu a brání chybnému držení těla.

  Převoz tlačením snižuje hmotnost 

přepravovaného břemene o polovinu.

  Bezpečná a ergonomická práce s oběma 

volnýma rukama (two hands free).

Příklad ergonomického nástroje s nízkými vibracemi: Úhlová bruska 

s ergonomicky přizpůsobenou rukojetí pro práci s úsporou sil a bez únavy. 

Optimální uchopení možné také se svářečskými rukavicemi. Vhodné i pro 

použití při práci nad hlavou.

Rukojeť EasyHandle umožňuje díky měkkému uchopení ergonomické 

a vyvážené komfortní nošení, při němž integrovaná pojistka postranic 

drží postranice pevně u sebe.

Ergonomická rukojeť s pláštěm Santoprene® 

pro nejvyšší komfort − také s mokrýma nebo 

zaolejovanýma rukama.

Zatížení vibracemi  m/s² < 2,5

(spouštěcí hodnota)

2,5 – 5 > 5

(mezní hodnota expozice)

Povinnost zaměstnavatele Nejsou nutná žádná 

preventivní opatření

Zamezení zvýšení zatížení 

zaměstnanců vibracemi

Snížení zatížení vibracemi

Směrnice o vibracích: Evropská směrnice 2002/44/EG upravuje maximální přípustné zatížení těla vyskytujícími se zdraví škodlivými vibracemi 

při manipulaci s ručními, poháněnými nástroji. Jako naměřené hodnoty jsou udávány 3-osové naměřené hodnoty vibrací ruky/paže v m/s. 

Uvedená hodnota se vztahuje na dělicí kotouče. U hrubovacích brusných kotoučů platí vyšší hodnoty.

Typické hodnoty vibrací ručního nářadí.

Sekací kladivo

Bruska

Příklepová 

vrtačka

Vrtací kladivo

Rázový 

utahovák

0 5 10 15 20 25 30

Hodnota vibrací ahv (m/s²) 

Bezpečná a ergonomická práce s oběma 

volnýma rukama (two hands free).



www.hoff mann-group.com

30

ErgonomieErgonomie – pracoviště

USPOŘÁDÁNÍ
Rychlé nalezení – správné přiřazení – 

ergonomická práce.

LEPŠÍ JE NAJÍT NEŽ HLEDAT

Ergonomie se netýká pouze ergono-

mických přístrojů a pracovních pro-

středků, ergonomie se týká i uspořá-

dání pracovních procesů. 

Pracovní prostředky, které se musí 

namáhavě hledat nebo čistit, se 

v ergonomickém pracovním procesu 

nedají použít.

Ergonomie a pořádek mají rozhodu-

jící roli především z hlediska hospo-

dárnosti: Každodenní 10minutové 

hledání nářadí představuje v provo-

zu se 100 zaměstnanci a průměrném 

platu 20 € / h roční náklady 75 000 

€! Náklady, které lze pomocí ergono-

mických systémů uspořádání snad-

no ušetřit.

Pomáhají přitom jednoduchá pravi-

dla pro ergonomické uspořádání 

pracovních postupů:

  Na pracovišti jen denně používa-

né nástroje.

  V blízkosti pracoviště nástroje 

používané každý týden.

  Na útvaru nástroje používané 

pouze každý měsíc.

„Udržení pořádku“ usnadňují různé 

pomůcky, které zajistí přehlednost 

i rychlou a bezpečnou manipulaci.
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SYSTÉMY USPOŘÁDÁNÍ 

  Správný nástroj na jedno sáhnutí. 

Netrávit hledáním žádný čas.

  Bezpečnost při odběru nástrojů. 

Méně zranění.

  Ergonomický odběr.

  eForm: Díky dvojbarevné pěně se okamžitě pozná, 

který nástroj chybí.

  Místo pro skladování se řídí podle četnosti použití.

  Každý pracovní prostředek je jednoznačně 

označen a popsán.

  Každý předmět lze okamžitě použít.

  Jasné a trvanlivé označení.

  Uspořádání a rozdělení podle Vašich potřeb.

NA CESTÁCH

  Použitelné i přenosně v kufrech a boxech.

  Pořádek i při cestování.

DESIGN VYHOVUJÍCÍ NÁSTROJI

  Ovlivnění pocitů pohodlí pomocí designu.

  Zvýšená ochota zaměstnanců k řádné údržbě svých 

pracovišť a pracovních přístrojů.

  Atraktivní design podporuje nároky 

zaměstnavatele na kvalitu.

  Zvyšuje se motivace a spokojenost zaměstnanců.

  Stejná velikost = stejná barva.

  Možnost individuálního barevného uspořádání 

pěnových vložek eForm.

Pracovní stůl s nástavbou a háky a držáky Easyfi x.

V pěnových vložkách eForm má každý nástroj 

své stabilní místo, je bezpečně uložený a okamžitě 

se pozná, že nástroj chybí.

Pro vytvoření a uchování pořádku na pracovišti nabízíme 

různé možnosti. Podle potřeby a požadavku s individuálním 

barevným vzhledem pro rychlejší nalezení potřebných věcí.

Čisté a jasné označení

pomáhá při udržování pořádku!
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OCHRANA OČÍ 
A SLUCHU
Mechanická, optická, chemická, 

tepelná a akustická ochrana.

Oči a uši patří k našim nejdůležitěj-

ším smyslovým orgánům. Dostatečná 

ochrana je nezbytná a je vyžadová-

na i ze zákona. Od zatížení hlučnos-

tí 80 dB musí zaměstnavatel zavést 

ochranná opatření a od 85 dB je za-

městnavatel ze zákona povinen po-

skytnout ochranné pomůcky.

Ne vždy však zaměstnanci ochra-

nu také přijmou. Když ochranné brý-

le sjíždí z nosu, třmeny tlačí, ochra-

na sluchu vadí při pohybu nebo z 

uší dokonce vypadává, tak zaměst-

nanci často použití takových ochran-

ných pomůcek odmítají. Zaměstnan-

ci ochranu očí a sluchu nosí a může 

tak plnit svoji funkci pouze pokud ji 

lze ergonomicky přizpůsobit.

Rozlišujeme následující druhy škodli-

vých vlivů.

  Mechanické poškození

(např. kvůli prachu, třískám, 

úlomkům).

  Optické poškození

(např. kvůli paprskům UV, 

laserovému světlu).

  Chemické poškození

(např. kvůli kyselinám, louhům).

  Tepelné poškození

(kvůli horku, chladu).

  Akustické poškození

(kvůli silnému hluku).
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OCHRANA OČÍ

  Nejlépe padnoucí tvar díky fl exibilnímu 

přizpůsobení velikosti a tvaru hlavy.

  Brýle nesjíždí z nosu.

  Žádné otlaky za ušima a v oblasti spánků.

  Dobrý výhled bez nutnosti kroutit krkem.

  Ochrana před prachem, jiskrami a třískami.

OCHRANA SLUCHU

  Soustředěná práce.

  Menší chybovost.

  Vyšší efektivita.

  Méně pracovní absence kvůli hlukové zátěži.

  Zachování sluchu.

  Dodržování bezpečnostních předpisů.

Ultra lehké a komfortní 

ochranné brýle s velký-

mi skly jsou vhodné pro 

různé tvary obličeje. Je-

dinečný design Floatin-

g-Lens zajišťuje zvýšenou 

fl exibilitu s nejlépe pad-

noucím tvarem a opti-

málním držením.

Piktogramy týkající se ochrany očí

Polstrované stranice Bez zamlžování

Délkové nastavení 

stranic

Extrémně odolné 

proti poškrábání

Nastavení sklonu stranic Krycí brýle

Polstrování stranic a možnost nastavení jejich sklonu  

umožňuje přizpůsobit ochranné brýle tvaru obličeje tak, 

aby netlačily. Délkové nastavení stranic slouží k tomu, aby 

brýle nesjížděly z nosu. Ochranné brýle musí být také odol-

né proti zamlžování a poškrábání, aby vždy umožňovaly 

jasný výhled a aby nebyl průběh pracovní operace rušen 

neustálým čištěním brýlí. Pro osoby nosící brýle jsou vhod-

né takové ochranné brýle, které mohou nosit na vlastních 

brýlích. Bezrámové provedení a velká skla navíc slouží 

k tomu, aby zaměstnanci zajistila volný výhled, bez nutnosti

kroutit krkem.

Volba ochrany sluchu podle pracovních podmínek

Pracovní podmínky Mušlový chránič 

sluchu

Opakovaně použitelné

ochranné ucpávky 

do uší

Ochranné ucpávky do 

uší na jedno použití

Chránič sluchu 

třmenový

Opakovaně použitelné

ochranné ucpávky 

do uší se šňůrou

Vysoká teplota

a vlhkost
– + + + +

Prach
○ – + – –

Opakovaná krátkodobá 

expozice hluku
+ – – + –

Lokalizace zdrojů zvuku
– + + + +

Vibrace a rychlé pohyby 

hlavy
○ + + ○ ○

Pracovní materiály, nečisto-

ty a kovové třísky na rukách
+ ○ + ○ ○

Pohyblivé části strojů
+ + + ○ –

Není hluk jako hluk. Proto je pro všechny pracovní podmín-

ky k dispozici vhodná ochrana sluchu, která nejen chrání 

sluch, ale zachová i volnost pohybu. Hodí se k tomu napří-

klad ucpávky do uší na jedno použití a opakovaně použitel-

né ucpávky do uší při vysokých teplotách, ale také při vibra-

cích a rychlých pohybech hlavy. Mušlový chránič sluchu lze 

zase použít při práci s látkami, které na rukou zanechávají 

nečistoty a kovové třísky. A chrániče sluchu se třmenem se 

nejlépe hodí při opakované krátkodobé expozici hluku

nebo při lokalizaci zdrojů hluku. Kromě toho je potřeba 

preventivně dodržovat opatření pro ochranu před hlukem  

ještě dříve, než vůbec dojde k negativnímu vlivu na sluch. 

Pak lze pracovat mnohem soustředěněji, vzniká méně chyb 

a roste efektivita. Ubude pracovních neschopností a jsou 

tak dodrženy i zákonem stanovené bezpečnostní předpisy. 

Při výběru ochrany sluchu mají největší význam dva aspek-

ty: Úroveň tlumení a osobní komfort.

+ = zásadně vhodné ○ = omezené použití − = zásadně nevhodné
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OCHRANA HLAVY 
A OCHRANA 
DÝCHACÍCH CEST 
Ergonomicky přizpůsobená – 

naprostá radost z nošení.

OCHRANA HLAVY

  Hlava představuje třetí nejčastěji 

poraněné místo.

  12 % všech úrazů tvoří poranění 

hlavy kvůli padajícím předmětům, 

pohyblivým břemenům 

a nárazům hlavy.

  28 % všech smrtelných úrazů 

hlavy vznikne kvůli náhlému 

odlétnutí, pádu, převrácení 

nebo uklouznutí předmětů.

Helmy jsou často nepohodlné: Tlačí 

nebo klouzají. Proto se často nenosí. 

Díky individuálně a ergonomicky při-

způsobitelné ochraně hlavy se ocho-

ta nosit helmu zvýší. Jedině tak může 

plnit svůj účel!

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Respirátor nesmí při práci překážet, 

nesmí tlačit a musí se optimálně při-

způsobit obličeji. Při současném po-

užití respirátoru a ochranných brýlí 

nesmí docházet k rosení ochranných 

brýlí.  Teprve pak jsou si zaměstnan-

ci ochotni respirátor přiložit a chránit 

si zdraví.
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OPTIMÁLNÍ OCHRANA HLAVY

  Ochrana hlavy na hlavě dobře sedí a netlačí, 

lze snadno nastavit pomocí systému otočného 

kolečka pro pohodlnou regulaci šířky.

  Upevnění ochrany sluchu a čelovky na helmě 

bez narušení průběhu pracovní operace.

DOKONALÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

  Ergonomické ochranné dýchací masky usnadňují 

lidskému tělu průběh jeho individuálního pohybu, 

snižují zátěž a maximalizují pohodlí.

  Zakřivení masky v oblasti nosu by mělo být 

s ochrannými brýlemi maximálně kompatibilní 

(zamezí se tak rosení brýlí při vydechování). 

Maska by se měla obličeji optimálně přizpůsobit, 

aby zajistila dokonalou těsnost.

  Ergonomický rám masky s měkkými pružnými 

zónami na bradě a nosu se dokonale přizpůsobí 

individuálnímu tvaru obličeje.

Flexibilní materiál, který je příjemný pro pokožku, 

se neustále stará o příjemnou přiléhavost bez tlaku. 

  Efektivní fi ltry s velkými fi ltračními plochami 

zabezpečují téměř přirozené dýchání – 

díky tomu Vám nebude chybět vzduch 

ani v obtížných podmínkách.

INDIVIDUÁLNĚ PADNOUCÍ TVAR

Podle § 2 nařízení o použití osobních ochranných pomůcek 

se smí zvolit pouze taková ochrana hlavy, která uživateli 

individuálně padne nebo ji lze přizpůsobit.

V tomto nařízení jsou uvedeny 3 velikosti helem. Ochranná 

helma se pro přesné nastavení resp. přizpůsobení do vhod-

né velikosti nasadí tak, aby popruhy přiléhaly bezprostřed-

ně na hlavu. Nastavení se poté provádí tak, aby hlavový 

popruh přiléhal na hlavu, ale netlačil. Potítko pak umožňuje 

relativně volné nastavení hlavového popruhu bez narušení 

stabilní polohy.

Velmi pohodlně se dá přizpůsobení provést u ochranných 

helem, jejichž hlavový popruh je opatřen suchým zipem 

nebo otočným uzávěrem.

Kromě zákonného požadavku by měla být ochrana hlavy 

ergonomická a neměla by při nošení překážet. Je-li nutné 

časté nasazování a sundávání, musí jít provést rychle 

a jednoduše.

Ochranu sluchu a čelovku by mělo být na helmu možné 

připevnit pomocí bezpečného držáku tak, aby tím nebyl 

narušen průběh pracovní operace.

Systém otočného kolečka umožňuje pohodlnou regulaci šířky. 
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ErgonomieErgonomie – ochrana při práci

OCHRANA RUKOU 
A NOHOU 
Praktické argumenty, 

na kterých stojíme.

RUKAVICE

Rukavice v podstatě musí chránit 

ruce. Zároveň však musí být pohodl-

né na nošení, prodyšné a příjemné 

pro pokožku a musí poskytovat dob-

rý hmatový cit. Při obsluze ručních 

nástrojů se silnými vibracemi musí 

rukavice tyto vibrace tlumit.

BOTY

Hlavní funkcí ochranné obuvi je 

ochrana nohou. Není tím však myš-

lena pouze přímá úrazová ochra-

na před mechanickými, elektrickými, 

chemickými a tepelnými nebezpečí-

mi, ale také snížení zátěží, které na je-

jich nositele působí, a které by moh-

ly způsobit únavu, klesající výkon-

nost nebo pomalé tělesné poškoze-

ní. Následkem je snížená koncentra-

ce a kvůli tomu rostoucí riziko úrazu. 

Ochranná obuv se konec konců nosí 

průměrně 8 hodin denně a to je často 

déle než nošení obuvi pro volný čas.
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Bavlněné rukavice ++ + ++ – – x x 13,0 g

Bavlněné/nylonové jemně pletené rukavice s terčíky z PVC + + ++ ○ ○ x – 28,2 g

Jemně pletené rukavice s povlakem z PU ++ + + ○ ○ – – 13,4 g

Jemně pletené nylonové rukavice o tloušťce 1 mm s povlakem z PU ++ ++ ++ ○ + – – 8,0 g

Jemně pletené rukavice s povlakem z PU na ultralehkém polyamidu ++ ++ ++ ○ ○ – x 8,0 g

Extrémně lehké a tenké jemně pletené rukavice ++ ++ ++ ○ + – – 7,4 g

Jemně pletené nylonové rukavice s mikroporézním, speciálně zpěněným 

nitrilovým povlakem
+ ++ + + ○ – – 22,4 g

Bezešvé jemně pletené rukavice s povlakem z nitrilové pěny ++ ++ ++ ○ + – – 20,4 g

Jemně pletené rukavice s mikroporézním nitrilovým povlakem + ++ ++ ○ ++ – – 23,0 g

Rukavice z kůže Nappa s textilním hřbetem ruky a suchým zipem na zápěstí ++ ++ + + – – – 8,0 g

Ochranná obuv 

musí být individuálně přizpůsobitelná

tomu, kdo ji nosí, tzn., že musí být 

také k dispozici v různých šířích, aby byl zaručen 

optimálně padnoucí tvar. Dále je možné i přizpůsobení 

pomocí vyměnitelné vložky do bot s regulací šířky. 

Vysoká prodyšnost, která snižuje pocení a udržuje nohy 

suché, přispívá i k vysokému komfortu při nošení. 

++ = velmi vhodné; + = vhodné; ○ = omezené použití; – = nevhodné / nesprávné; x = správné

RUKAVICE

  Elastický materiál je pohodlnější,

menší námaha ruky.

  Menší únava rukou.

  Komfortnější nošení.

  Nejlepší hmatový cit.

  Méně pracovní absence kvůli zraněním 

a fyzickým potížím.

  Pomocí správného ochranného vybavené lze 

ostrohranné předměty nosit ergonomičtěji, 

tedy blíže tělu.

BOTY

  Snížení zátěže, méně únavy, vyšší výkonnost, 

méně tělesného poškození.

  Menší zátěž zvyšuje soustředěnost 

a snižuje riziko úrazu.

  Komfortnější nošení díky individuální 

přizpůsobitelnosti a různým šířkám nohy, 

nohy přes den otékají a zase splaskávají.

  Ochranná funkce je zajištěna pouze tehdy, 

když jsou boty ergonomicky a individuálně 

přizpůsobitelné a proto jsou také nošeny.

  Nízká hmotnost bot má odlehčující účinek.

OCHRANNÁ OBUV
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ErgonomieErgonomie – všeobecně

CO OD NÁS MŮŽETE 
OČEKÁVAT ?
Poradíme, naplánujeme a vypracujeme 

s Vámi rozsáhle a komplexně 

ergonomická pracoviště.

Od nápadu k hotovému, ergonomicky a technicky ověřenému 

produktu. Navrženo a vytvářeno na základě rozsáhlých 

zkušeností a mnoha praktických testů. Řada ocenění nám 

potvrzuje: Porozuměli jsme zákazníkům.
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ

  Prohloubené znalosti produktu a školení

o zacházení se systémy pracoviště.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

  Vypracování a plánování se zákazníkem na místě.

  Komplexní realizace ergonomických pracovišť 

se zřetelem na bezpečnost práce.

USPOŘÁDÁNÍ MODULÁRNÍCH PRACOVIŠŤ

  Komponenty jsou vzájemně kompatibilní 

a proto je lze doplňovat a rozšiřovat.

  Ergonomická přestavitelnost nábytku pracoviště

od zakázkové výroby po sériovou výrobu.

  Vyhnete se časům na přípravu při změně pracoviště

zaměstnanců ve smyslu „neproduktivní výroby“.

NEPŘETRŽITÝ DALŠÍ VÝVOJ
NAŠICH SYSTÉMŮ PRO PRACOVIŠTĚ

  Pracovní stanice eLevel a eLevel+.

  Vývojová novinka židle GARANT.

Vytvořte svůj projekt podle vlastních potřeb. Podporujeme Vás nepřetržitě, od poradenství a plánování až po montáž. 

Díky plánování CAD máte o Vámi plánovaném projektu od začátku jasnou představu.



ERGONOMICKÁ ŘEŠENÍ A MNOHEM 
VÍCE, PRO VAŠI SPOLEČNOST 
A VAŠE ZAMĚSTNANCE.

Ať už se jedná o zařízení provozů, ochranné pomůcky nebo vysoce 

kvalitní nástroje – v obou našich katalozích Hoff mann Group najdete 

vše pro optimální uspořádání výroby podle ergonomických aspektů.

www.hoff mann-group.com
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Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.
Zemská 211/I · 337 01 Ejpovice

Tel. objednávky: +420 371 707 254

Fax: +420 371 707 252
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