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Šetrná řešení v praxi 

5. díl: Kvalita vnitřního prostředí – ergonomie a
spaceplan

31. 5. 2020



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A, chat
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

31. 5. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Řízení, automatizace, měření
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Smart systémy
• Certifikace
• BIM

Hlavní okruhy témat

31. 5. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Kvalita vnitřního prostředí – ergonomie a spaceplan

Základní principy flexibilních a sdílených kancelářských konceptů.
Filip Muška, CBRE s.r.o.

Proč je ergonomie důležitá a jaké změny pracovních návyků nás 
čekají. Šárka Daňková, Ergo Working Space s.r.o.









DŘÍVE DNES V BUDOUCNU
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Ergonomie a zdravá práce



BOZP Z POHLEDU ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI 

Problematiku ergonomie vám přiblíží

• Ing. arch. Šárka Daňková

• Architektka 
• Certifikovaná Specialistka v ergonomii 

se zaměřením na pracovního prostředí 

v kancelářích

• Autorka koncepce „DYNAMICKÉ 

PRACOVIŠTĚ“

• Lektorka seminářů ergonomie z pohledu 

změny pracovních návyků

• Zakladatelka Centra ergonomie pracovního 

prostředí ČR - PROERGO



ERGONOMIE

Ergonomie – nový obor

Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se 

optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních podmínkách. 

Jde zejména o stanovení vhodných rozměrů, designu nástrojů, nábytku a jejich 

uspořádání v pracovním prostředí a v optimálních dosahových vzdálenostech.



ARCHITEKTURA, TVORBA PRACOVIŠŤ 

Zdravé pracoviště začíná projektem

⚫ Již ve stupni projektování musí být požadavky na ergonomii pracovního prostředí 

obsaženy a zadavateli vyžadovány

⚫ Dodatečné zadání ergonomických úprav přináší vyšší náklady a omezení

⚫ Benefity ergonomicky vytvořeného pracovního prostředí prokazatelně zvyšují zdraví a 

spokojenost zaměstnanců



ERGONOMIE A ZDRAVÍ 

Statická práce a její dopad na tělo

• Poškození orgánů: onemocnění 

srdce, slinivky, vysoký krevní tlak, 

zvýšený cholesterol, cukrovka

• Mozek: nedostatečné prokrvení, 

nedostatečná funkce mozku

• Pohybový aparát: dopad na páteř po 

celé délce, klouby způsobují špatnou 

pohybovou koordinaci
• Degenerace svalů: důsledkem 

ochablosti svalů je nesprávné držení 

těla a degenerativní onemocnění 

páteře a jiných částí těla

• Onemocnění končetin: horní 

končetiny – syndrom karpálního 

tunelu, špatná cirkulace krve, hrozba 

osteoporózy

• Metabolismus: výrazné zpomalení, 

nadváha



ERGONOMIE A ZDRAVÍ 

Neúprosná statistika ČSSZ

Nejčastěji zaměstnance trápí chřipka, kašel či zánět plic a nemoci pohybové 

soustavy. Z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, 

že za nemocenské se vyplatilo 10 miliard korun. V budoucnu tato částka 

ještě naroste. 

Dynamická práce a kompenzační cvičení udrží zdraví na pracovišti.



ERGONOMIE A MÉDIA - ZAHRANIČNÍ

Je sezení novodobé kouření?



ERGONOMIE A MÉDIA - ČESKÁ

Sedíte? Špatně. Vztyk!



CHECK LISTY

Diagnostické ergonomické nástroje

Analýza současného stavu: s použitím vhodné metodiky, ergonomických metod 
nebo měřící techniky, včetně definice kritických míst a hodnocení úrovně rizika-
dotazování zaměstnanců.



RULA = Assessment ergonomics by Osmond group

Diagnostické ergonomické nástroje

Analýza současného stavu: s použitím vhodné metodiky, ergonomických metod 
nebo měřící techniky, včetně definice kritických míst a hodnocení úrovně rizika –
zpracovává ergonom.



Diagnostické ergonomické nástroje

Analýza současného stavu: s použitím vhodné metodiky, ergonomických metod 
nebo měřící techniky, včetně definice kritických míst a hodnocení úrovně rizika –
zpracovává ergonom.

RULA = Assessment ergonomics by Osmond group



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Zdravé pracovní prostředí? Jak na to?

Delší sezení zvyšuje riziko 

předčasného úmrtí. Už dávno všichni 

víme, že fyzická aktivita prospívá 

zdraví. Nepříliš známým faktem ale je, 

že pravidelný pohyb po pracovní době 

pro zmírnění následků sedavého 

způsobu života nestačí. Studie nyní 

jasně prokazují obrovskou škodlivost 

nadměrného sezení bez ohledu na 

dobu strávenou pohybem.

Řešení je velice snadné:

1. Kompenzační cvičení na 

pracovišti v průběhu pracovní doby

2. Dynamická práce = střídání sedu 

a stoje. 



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Pohyb jako základ zdravého životního stylu

• Vliv pohybu na náš organismus

• Pohyb jako základ pro naše zdraví

• Pohyb jako základ správného držení těla

• Pohybem proti chorobám a stresu

• Civilizační choroby

• Stres, obezita, zvýšený krevní tlak, cukrovka, 
nemoci srdce, Alzheimer a další

• ČR má prvenství ve výskytu nemocí srdce a cév



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Správné nastavení pracovního místa, 

ergo pomůcky, dynamická práce

Jak vypadá ideální pracovní místo

Ergonomické pomůcky, co to je a k čemu jsou dobré

- ergonomické židle, stoly, držáky monitoru, 

- speciální klávesnice, vertikální myši, podložky pod nohy 
…

Co je dynamická práce a jak vypadá

• - aktivní stoj

• - aktivní sed

• - ergonomické prostředí jako den v posilovně

https://www.margit.cz/sezeni-zabiji/



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Kontrast techniky 21.století versus 

fungování organismu před milionem let

Pohyb byl základem všeho 

- Nebylo možné se nikam dopravit aniž by musel člověk vyvinout vlastní sílu

- Lepší fungování metabolismu, méně civilizačních chorob 

Jak je to v současnosti

- Veškerý pohyb se eliminuje, a vše se usnadňuje pomocí dopravních prostředků

- Vše se zjednodušuje, pohyb a sport jsou méně náročné ( elektro kola a koloběžky )
- Pohyb není radost, ale trápení a chceme si ho usnadňovat

- Populace rychleji stárne, vyskytují se civilizační onemocnění a další neduhy



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Vliv pohybu na naše držení těla

Postavení páteře a vliv na naše držení těla 

• Postavení a správně držení hlavy

• Postavení krční páteře

• Postavení ramen a lopatek

• Postavení hrudní a bederní páteře 

• Postavení pánve a kyčlí

Toto vše je důležité pro správnou funkci těla!

Dobré držení těla = tělo bez bolesti



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Správné nastavení těla 

• Jak efektivně a kvalitně dýchat

• Proč je dýchání tak důležité

• Nastavení ergonomie pracoviště

• Tvorba celkové ergonomické koncepce je základ

• Vše do sebe musí zapadat 

Jaká je/není ideální technika 

sezení/stání u počítače

Lepší pracovní nasazení, 

den bez bolesti, 

vyšší produktivita a 

spokojenost v práci.



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Kompenzační cvičení, co to je 

a k čemu je dobré

Co je potřeba umět, aby kompenzace byla účinná

- Důležité je vysvětlení jednotlivých bloků kompenzačního cvičení

- Vyzkoušet si cviky pod vedením fyzioterapeuta, fyziofitness trenéra

- Naučit se správně dýchat v aktivním sedu nebo stoji, dýchání je základ všeho

- Jedno bez druhého nefunguje 



ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI

Pozitivní příklady ze zahraničí



OSVĚTLENÍ 

Kvalita osvětlení – nad rámec zákona

Mimo požadavků dané normou EN 12464-1 je vhodné zaměřit se na tzv. flicker effect.
– nekvalitní LED svítidla mohou mít „efekt míhání“, citlivější osoby mohou trpět 

bolestí hlavy nebo únavou – slušný výrobce osvětlení by měl být schopen 

deklarovat hodnotu flickeru v procentech
– Dnešní standart by měl být maximálně 10 procent. Svítidla s hodnotou vyšší by 

měla být použita pouze v prostorech kde není dlouhodobý pohyb osob (chodby..)



OSVĚTLENÍ 

Chytrá svítidla pro moderní kanceláře

Human centric lighting 

– Svítidlo mění teplotu chromatičnosti na základě času, ráno svítí do teplého tónu, 
odpoledne do studeného a pak zase do teplého

Svítidla s integrovaným sensorem

– Přinášejí další úsporu elektrické energie, reagují na množství denního osvětlení 
a přítomnost člověka na pracovišti

– Intenzita oslnění je vždy v souladu s normou („ani hodně, ani málo světla“) –
automatická regulace

Lidé přijímají přes tři čtvrtě veškerých 

informací z okolí pomocí zraku. V tom, 

jak dobře vidíme a vnímáme, hraje 

světlo klíčovou roli. Kvalitní osvětlení 

má vliv na náš zrak, psychickou i 

fyzickou pohodu.



OSVĚTLENÍ 

Ergonomie osvětlení – UVC svítidla

• https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uv-zareni-zase-neni-sproste-slovo-firmy-s-nim-
zabijeji-viry-107839

• Po zkušenosti s COVID 19 jsou opět pro zdravé pracovní prostředí důležitá svítidla, 
umožňující likvidaci virů a bakterií s použitím UV záření

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uv-zareni-zase-neni-sproste-slovo-firmy-s-nim-zabijeji-viry-107839


AKUSTIKA  

Proč je důležité řešit akustiku v kanceláři

Únava, podrážděnost, poruchy soustředění a 

přílišná přecitlivělost jsou častými důsledky 

špatně řešené akustiky v administrativních 

objektech. Uvedené problémy se projevují 

obzvláště v prostorech velkoplošných 

kanceláří. Pro tyto zdravotní komplikace již 

dokonce existuje odborný termín se zkratkou 

SOS, takzvaný Syndrom Open Space.

To už jsou dostatečně vážné důvody k tomu, 

proč akustiku administrativních prostor řešit!



VZDUCHOTECHNIKA 

Sledování CO2 a vnitřního klimatu

Přestože větrání je opatření energeticky značně 

náročné a v současném trendu šetření energií se 

hledají všechny možné cesty úspor, je nutné, aby byl 

komfort zaměstnanců nadřazen požadavkům 

energetickým.

Kvalita vnitřního prostředí 

budov je popsána 

souhrnem fyzikálních, 

chemických a biologických 

ukazatelů a měla by být 

zaručena dodržením 

stanovených limitů tak, 

aby bylo vyloučeno 

zdravotní riziko pro 

člověka.



PODLAHY 

Materiál budoucnosti

Bionická podlaha - Tichá a přesto hygienická

Nylonová vlákna (80 milionů vláken nylonu 6.6 na metr čtvereční) neslouží pouze k pohlcování 

zvuku a zvýšení pohodlí, ale také zachycují alergeny a jemný prach ze vzduchu. Ty se potom 
snadno uvolní při čištění jak suchou tak mokrou cestou. 

Díky své konstrukci je podlaha chráněná proti plísním a zápachu. Současně si stále uchovává svůj 

krásný vzhled, protože povrch je po každém čištění znovu v bezvadném stavu.



ERGONOMIE V PRAXI 

Příklad nevyhovujícího pracovního prostředí



ERGONOMIE V PRAXI 

Vizualizace navržené ergonomické kanceláře

Architektonický projekt

■ ergonomické pracoviště

■ chytré osvětlení

■ akustické řešení

■ bionické podlahy pro snížení poletavých

částic

■ ergonomické pomůcky individuálně

pracovníkům na míru



ERGONOMIE V PRAXI 

Realizace ergonomické kanceláře

Kompletní realizace interiéru

■ ergonomické pracoviště

■ chytré osvětlení

■ akustické řešení

■ bionické podlahy pro snížení poletavých

částic

■ ergonomické pomůcky individuálně

pracovníkům na míru



ERGONOMIE V PRAXI 

Realizace ergonomické kanceláře



ERGONOMIE V PRAXI 

Ergonomické pomůcky: individuální řešení

Ergonomické doplňky 
na míru

■ ergonomické klávesnice

■ vertikální myši

■ variabilní držáky monitorů

■ kolébka s masážními válečky

■ balanční podložka Gymba



ERGO WORKING SPACE s. r. o. 

Přeji vám zdravé pracovní prostředí

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

ERGO WS Ergonomická koncepce –

kancelář Fisaf

https://www.youtube.com/watch?v=R9GSP
mKrRdw

ERGO WS Ergonomická kancelář Jitka 

Literova – v čem mi ergonomie pomohla

https://www.youtube.com/watch?v=hPsVEd
0o99k&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=R9GSPmKrRdw
https://www.youtube.com/watch?v=hPsVEd0o99k&t=15s
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