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Anotace 
 

LOUČKA, J. Optimalizace pracovního prostoru v kabině požárního vozidla: Diplomová 

práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2010. 50 s. 

 

Diplomová práce se zabývá určením pracovního prostoru rukou v požárním 

automobilu pro sedícího hasiče. Na počátku práce jsou rozebrány podmínkami, které ovlivňují 

pracovní prostředí člověka a jak jej mohou negativně ovlivňovat. Poté je věnována pozornost 

parametrům lidského těla a také pracovnímu prostředí hasiče, ve kterém nejčastěji provádí 

svou činnost. Následně jsou již vybrány antropometrické parametry, provedeno měření 

a vyhodnocen tento rozsáhlý statistický soubor. Na základě těchto zpracovaných dat je již 

možno zobrazit optimální pracovní prostor pro ruce hasiče. 

 

Klíčová slova: ergonomie, hygiena práce, antropometrický parametr, preferovaný 

a maximální pracovní prostor 

 

 

LOUČKA, J. Optimalization of Working Splace in the Cabin of Rapid  Intervention Fire 

fighting truck: The Thesis, Ostrava: VŠB – TUO, 2010. 50 s. 

 

Thesis deals with determination of workplace for arms in fire fighting truck for sitting 

fireman. At the beginning of work are taken into parts conditions, which affect man working 

environment and how they may negatively affect it. After it is devoted attention to parameters 

of the human bodies as well as fireman working environment, in which he most often does his 

activity. Subsequently are chosen anthropometric characteristics, metering is effected and 

teamed this extensive statistical set. On the basis of these processed data it is possible to 

display optimum working room for fireman hands. 

 

Key words: ergonomics, work hygiene, anthropometric parameter, preferred and maximum 

workspace
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1 Úvod 

V současné době se čím dál více projevují snahy o vytvoření takových nástrojů, které 

odpovídají morfologii lidské ruky a strojů, jejichž obsluha odpovídá fyzické kapacitě člověka, 

snaží se snížit nebezpečí vyplývající z faktorů pracovního prostředí, jako je hluk, prach, 

nebezpečné látky atd., a dalších faktorů, která vyplívají z historického vývoje na poli techniky 

a technologií. Ne vždy se však dbalo na to, aby obory zabývající se lidskou prací držely 

tempo s rozvíjející se mechanizací a zaváděním nových technologií. Začaly vznikat rozpory, 

zda nově zavedená technologie nepůsobí negativně na člověka a neškodí jeho zdraví. Tímto 

docházelo k rozvoji v oborech jako fyziologie práce, hygiena práce, průmyslová psychologie, 

antropologie a dalších, které souvisejí s biologickými či humanitními obory. Díky těmto 

oborům a také vědomostem o rozvoji techniky a technologií bylo možno poznávat, řídit 

a zdokonalovat vztah mezi člověkem a nástrojem. Spojením řeckých slov ergo = práce 

a nomos = zákon, pravidlo vznikl pojem ergonomie, což je studium interakcí člověka a stroje 

v pracovních systémech, odhalení jejich vzájemných účinků a vazeb a vytváření souboru 

opatření jako je uplatnění určitých poznatků v konstrukci pracovních prostředků, kvalitní 

vybavení a uspořádání pracovního místa člověka a vytvoření tak kvalitního pracovního 

prostředí, které ve výsledku působí pozitivně na zdraví člověka.  

Aby bylo možné pracovní prostředí či zařízení navrhnout tak, aby maximálně 

vyhovovalo uživateli, je nezbytné znát rozměry, silové a jiné parametry obsluhy, které 

vymezují prostor, ve kterém je práce pro člověka nejpřirozenější a nejpohodlnější. Dále je 

těmito parametry možno vymezit i maximální síly a frekvence činností při ruční manipulaci. 

Tyto činnosti se dají dále specifikovat podle polohy obsluhy, na práci vsedě nebo ve stoje či 

ve zvláštních případech na práci se zvýšeným sedem nebo stáním s oporou. Proto se 

v kapitole č. 5 zabýváme určením hlavní pracovní polohy. Po jejím určení je uveden rozbor 

pracovního prostoru hasiče a prostředků, které jsou v něm umístěny. Jelikož jsou požární 

automobily vybaveny značným množstvím techniky a různého vybavení, je zde věnována 

pozornost prostředkům, které jsou umístěny na několika místech v kabině požárního 

automobilu a také analýze mimořádných událostí, při kterých se tyto prostředky používají. 

Při jízdě na místo MU se hasiči v kabině automobilu dostrojují a používají věcné 

prostředky umístěné v kabině. Všechny tyto prostředky se ovládají manuálně a vyžadují určitý 

prostor pro jejich obsluhu. Proto je nutné určit pracovní prostor pro ruce hasiče vsedě, aby na 
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jeho základě bylo možno optimalizovat tyto prostředky, jejich uspořádání a umístění a také 

prostor v kabině, který tak bude optimálně využit. 

Za těmito účely bude provedeno měření skupiny hasičů a to ve dvou krajích, aby byla 

zajištěna větší rozmanitost naměřených hodnot. Hodnoceno bude několik antropometrických 

parametrů, jejichž vyhodnocení bude provedeno podle zpracování rozsáhlého statistického 

souboru. Výsledkem budou podklady pro výpočet pracovního prostoru rukou. Při měření je 

třeba dbát na jeho přesnost měření, aby jeho chyba byla co nejnižší a nedošlo tak 

k znehodnocení celé práce. Závěrečným výstupem tedy bude zobrazení pracovního prostoru 

odpovídající percentil P5, což znamená, že pouze 5% měřených osob má rozměry tohoto 

prostoru menší a pro zbylých 95% je tento prostor optimální. 
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2 Reserze 

GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O. Ergonomie: Optimalizace lidské činnosti.1. vyd. Praha: 

Grada Publishing a.s., 2002. 240s. ISBN 80-247-0226-6 

Autoři se v knize zabývají prevencí poškození zdraví při práci (zejména obory 

pracovní lékařství, hygiena práce, léčebná i pracovní rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie 

apod.). Obsahově zahrnuje ergonomickou i klinickou problematiku profesionálně 

podmíněných onemocnění hybného systému a jejich prevencí. 

 

CHUNDELA, L. Ergonomie,1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 171 s. ISBN 80-01-

02301-X 

Kniha se zabývá systémem člověk – technika – prostředí. Dále se zde autor věnuje 

problematikám, jako jsou antropocentrismus, fyzické, smyslové a mentální limity člověka, 

technika a její rozměry, ovládače a sdělovače, vybavení, technická estetika. Autor se také 

věnuje faktorům prostředí, barevnému řešení, fyzické a psychické zátěži, bezpečnosti 

a hygieně práce. 

 

ČSN EN ISO 7250. Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování. [s.l.] : 

UNMZ, srpen 1998. 28 s. 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7250:1997. Shrnuje základní 

antropometrické rozměry, které mohou sloužit jako základ pro porovnávání populačních 

skupin. Antropometrické rozměry shrnuté v této mezinárodní normě mají pomáhat 

ergonomům při definování populací uživatelů a při převádění metrických dat pro účely 

projektování pracovního a životního prostředí. 
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3 Systém člověk-stroj 

3.1 Ergonomie 

Rozvoj vědy a techniky nám přináší nové stroje, technologie a zařízení, se kterými 

člověk zachází. Tato zařízení však nemusí být navržena tak, aby vyhovovala schopnostem, 

dovednostem a činnostem člověka, který s nimi má zacházet. Následkem je přetížení člověka, 

což vede k jeho únavě, selhání či zdravotní újmě. Proto je úkolem ergonomie aby se snažila 

změnit přístup z „mechanocentrického“ (navržení technických prostředků bez přihlédnutí 

k parametrům a limitům lidského těla) na „antropocentrický“ přístup (bere ohled na člověka, 

jeho pracovní a fyzické schopnosti a možnosti již při navrhování pracovních prostředků). Na 

následujících příkladech si pokusíme osvětlit smysl a cíl ergonomie. 

Jestliže budeme pracovat s počítačem, tj. používat klávesnici a sledovat obrazovku po 

delší dobu, nelze vyloučit, že po několika hodinách práce dojde k bolesti v zádech, bolesti oči, 

pocitu únavy v rukou, např. v zápěstí a objeví se příznaky určitého psychického napětí. 

Příčiny této odezvy mohou být např. v tom, že obrazovka je příliš vysoko, nízko, stranou, 

osoba sedí na nevhodném typu sedadla, které není přizpůsobeno tělesným rozměrům 

uživatele, umístění klávesnice a obrazovky je nevhodné, znaky na obrazovce jsou málo 

kontrastní proti jejímu pozadí, reflexy oken či jiných světelných ploch na obrazovce ztěžují 

čtení znaků, místní ani celkové osvětlení neodpovídá zrakovým nárokům, hluk z okolí 

narušuje soustředění atd. [2]. 

Operátor v řídícím centru kontroluje a řídí složitý technologický proces 

prostřednictvím soustavy informačních zdrojů, tj. pomocí nejrůznějších scelovačů (signální 

světla, měřící přístroje, mnemoschámata apod.), a pomocí ovládacích prvků reguluje příslušné 

parametry a veličiny, jako tlak, teplota, otáčky, napětí, pohyb médií atd. Příčinou jeho chyb či 

selhání může být nepřehlednost, nelogické uspořádání prostředků tzv. interface, tj. zmíněných 

sdělovačů a ovládačů, složité a tím psychicky náročné stanovení příčin odchylek parametrů od 

stanovených pracovních limitů a volba nejvhodnějšího postupu, jak zabránit vzniku 

nežádoucích situací, jež by mohly být příčinou havárie. Je nepochybné, že spolehlivost práce 

operátora a tím celého technologického systému je též závislá na uspořádání a vybavení 

řídícího centra nebo velínu tak, aby nedocházelo k přetížení jeho psychické a sensorické 

kapacity [2]. 

 



 

 
- 7 - 

Po uvedení předchozích příkladů, na kterých jsme si pokusili osvětlit princip a funkci 

ergonomie se můžeme pokusit formulovat její definici. 

 

Ergonomie je interdisciplinární systémový vědní obor, který komplexně řeší činnost 

člověka i jeho vazby s technikou a prostředím, s cílem optimalizovat jeho psychofyzickou 

zátěž a zajistit rozvoj jeho osobnosti [3]. 

Ergonomie je vědecká disciplína založená na porozumění interakcí člověka a dalších 

složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu 

i výkonnost [2]. 

 

Výše uvedené definice nám říkají, že podstata ergonomie spočívá ve využívání 

znalostí mnoha jiných vědních disciplín jako antropometrie, fyziologie a psychologie práce, 

statistika, konstruování, normování, řízení, kybernetika atp. Jejich propojením bychom se 

měli popracovat k systému, který přizpůsobí práci člověku (nikoli naopak) a dosáhnout tzv. 

„pracovní pohody“. 

3.2 Antropologie, Antropometrie 

Antropometrie je věda o měření lidského těla. Dělí se na osteometrii, která se zabývá 

rekonstrukcí proporcí těla člověka na základě rozměrů jeho kosterních pozůstatků, 

a somatometrii, zachycující tvar těla živého člověka. Somatometrie představuje systém 

technik měření a pozorování člověka a částí jeho těla nejpřesnějšími prostředky a metodami 

k vědeckým účelům. Máme možnost zvolit si a použít pozorování a míry, které jsou 

nejvhodnější pro naši práci. V minulosti však byly definovány základní antropometrické 

postupy, které by měly být v zájmu možnosti srovnávat jednotlivé výsledky dodržovány. 

Měla by být dána přednost přesného měření menšího počtu měřených znaků před 

velkým počtem znaků zjištěných metodikou nepřesnou. 
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4 Fyziologie, psychologie a hygiena práce 

4.1 Fyziologie 

Fyziologie je věda o výkonech lidského těla. Jedním z jejích odvětví je fyziologie 

práce. Toto odvětví aplikuje poznatky fyziologie a snaží se tak studovat a popisovat funkce 

lidského organismu při práci. Užívá k tomu poznatky z anatomie a funkce orgánů lidského 

těla. Na základě poznatků fyziologie práce, ukazatelů práce a pracovní výkonnosti se 

stanovují podmínky pro pracovní proces. Tyto podmínky maximalizují jeho produktivitu, 

snaží se minimalizovat námahu pro člověka a zachovat optimální zatížení lidského 

organismu. Toto je jeden z hlavních úkolů fyziologie práce. 

Jelikož se tato práce zabývá pracovním prostorem, což je z fyziologického hlediska 

prostor vyhraněný pohyblivostí a rozměry lidského těla, jsou tyto údaje podrobněji rozebrány 

v kapitole 5. 

4.2 Psychologie 

Psychologie práce a organizace je jednou ze speciálních psychologických věd s vlastní 

teoretickou základnou. Jedná se o soubor návodů pro řešení praktických úkolů průmyslové 

praxe. Soustředí se na pracovní činnosti jako cesty a způsoby jak lidé jednají při plnění úkolů, 

které jsou odvozeny z pracovního procesu. 

Její odvětví jsou psychologie personální, která se zaměřuje na vztah člověk-organizace 

a psychologie organizační která se zabývá jednáním lidí v organizaci. Dále také psychologie 

inženýrská, personální a poradenská, organizace a řízení, psychologie pracovní přípravy 

a psychologie ekonomická. 

Základní disciplínou je obecná psychologie práce a organizace, která zkoumá 

zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využívá tyto poznatky ve všech oblastech 

lidské práce. Jedná se tedy o studium práce a analýzu nároků jednotlivých profesí pomocí 

specifických psychologických metod. 

V této i ve výše uvedených disciplínách se vyskytují důležité pojmy jako: pracovní 

prostředí, úkoly, výkon, úsilí, zátěž, únava, návrhy pracovních postupů, design zařízení 

prostředí apod. 
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4.3 Hygiena 

Jedná se o všechny faktory, které mohou působit na člověka s technikou. Do této 

kategorie patří nejen faktory fyzikální (osvětlení, hluk, klima atd.), ale i sociální 

a bezpečnostní. 

4.3.1 Osvětlení 

Je to jedna ze základních pracovních podmínek, jelikož většina pracovních činností 

vyžaduje užití zraku člověka. Tato problematika je normativně řešena například 

v ČSN 47 0178, která se zabývá metodikou zkoušení výhledu a osvětlení z lesnických 

a zemědělských strojů.  

Člověk svým zrakem získává 80 %-90 % veškerých informací. Vhodným osvětlením 

lze zlepšit kvalitu, čistotu a bezpečnost a také snížit zrakovou únavu. 

Osvětlení můžeme rozdělit na denní (přirozené), umělé a sdružené (kombinace 

denního a umělého). Výhoda denního světla je v tom, že je zadarmo a má vhodné optické 

spektrum. Nevýhodou je jeho kolísavost v průběhu dne, ročních období a také 

meteorologickým působením. Proto se v praxi využívá umělých zdrojů světla a to tak, aby 

intenzita osvětlení neklesla pod minimální přípustnou hodnotu. 

Při analýze osvětlení se zaměřujeme na kritéria jako intenzita, směr, rovnoměrnost, 

stínivost (plasticita), stálost, oslnivost, barva, bezpečnost, estetičnost, údržba a ekonomičnost. 

Jelikož jsou požadavky na osvětlení uvedeny v normách, je nutno provést měření 

osvětlení. To se provádí luxmetry na pracovní ploše, což je rovina, v níž se koná práce. 

Výstupem těchto měření je průměrné osvětlení, které nám opět předepisují normy. 

Pracovní poloha je nepříznivě ovlivňována překážkami ve směru pohledu, nízkou 

intenzitou osvětlení, malou velikostí pozorovaného cíle a malým úhlem mezi směrem pohledu 

a obrysem pozorovaného objektu. Pokud je pozorovaný předmět dlouhodobě umístěn mimo 

střední polohu, nutí to pracovníka ke stálému otáčení hlavy, což vede k pracovnímu 

nepohodlí. Ve svislé rovině záleží nejpříznivější směr pohledu na poloze trupu, tedy pokud je 

trup předkloněný je nejpříznivější směr mírně dolu, zatímco u zakloněného trupu mírně 

nahoru. 
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4.3.2 Hluk 

Hlukem se označuje zvukový jev, který v člověku vyvolává nepříjemný, rušivý nebo 

škodlivý sluchový vjem. Tato problematika je normativně řešena ČSN EN ISO 3740, která se 

zabývá určením akustické hladiny intenzity hluku a je také směrnicí pro užívání podobných 

norem. 

Jedním z hlavních pojmů je hladina hluku, která kvůli rozvoji techniky, mechanizace, 

automatizace, rozvoji dopravy atd. neustále stoupá. Z měření vyplývá, že hladina hluku ve 

městech roste o 1 dB ročně. Primárním negativním účinkem hluku je zhoršení sluchu, což se 

dále projevuje jako zhoršení pracovní pohody a produktivity práce.  

Jak již bylo řečeno, základem hluku je zvuk, což je mechanické vlnění, jehož kmitočty 

leží v pásmu slyšitelnosti lidského ucha. Základními charakteristikami zvuku je jeho hlasitost, 

výška, barva, časový průběh, rytmičnost, umístění zdroje a vztah k hluku. Nepříznivý vliv 

hluku se stupňuje od obtěžujícího, rušivého až škodlivému účinek. 

Účinkům hluku se snažíme zabránit různými opatřeními a to zejména konstrukčními 

opatřeními a osobními ochrannými pomůckami. 

4.3.3 Chvění a otřesy 

Při provozu většiny strojů a zařízení vznikají vibrace, které se šíří do okolí. Je 

nezbytné, aby se zabránilo jejich šíření na člověka, a to hlavně o kmitočtech, při kterých 

dochází k rezonanci těla. Jedná se o hodnoty 4 – 7 Hz pro vertikální a méně než 2 Hz pro 

horizontální vibrace. Normy ČSN ISO 2631 části: 1-5, ČSN EN ISO 5349-1 a ČSN ISO 5805 

se zabývají vibracemi a rázy, které mohou působit na člověka. 

Otřes je okamžitý děj, při kterém se za krátký časový okamžik změní poloha tělesa. 

Vznikají od pohybujících se nástrojů, se kterými člověk pracuje (např. vrtačka), nebo jsou na 

tělo přenášena z mobilního stroje (např. buldozer). 

Kombinace těchto dvou se projeví změnami na kostech, kloubních a kostních 

chrupavkách, kloubech, funkci nervů ve stěnách tepen, vazivu šlachových tkání a zvýšením 

fyzické i psychické únavy. 

Proto je nutno se již při navrhování zařízení snažit odstranit nebo snížit vibrace na 

minimum.  
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4.3.4 Klimatické podmínky 

Dalším faktorem pracovního prostředí jsou klimatické podmínky, což je kvalita 

ovzduší, ve kterém pracovník provádí danou činnost [2]. Řídí se normativními předpisy ČSN 

EN ISO 9241-6 a ČSN EN ISO 15265, které se zabývají teplotou a klimatem na pracovišti. 

Jedná se o souhru několika faktorů, na které nelze hodnotit samostatně. Počítá se mezi ně 

zejména teplota, vlhkost, rychlost proudění, čistota, tlak a ionizace vzduchu. 

Jejich vliv na člověka je velmi závažný a prokazatelný. V počátku se projevuje jako 

narušení pracovní pohody, při zhoršení klimatu mají negativní vliv na produktivitu práce a při 

velmi špatných podmínkách může dojít až k ohrožení zdraví (nemoci, úrazy). 

4.3.5 Barevné řešení 

Použití barev na pracovišti pozitivně ovlivňuje duševní pohodu a taká pomáhá zvýšit 

kvalitu práce, výkonnost, zlepšení bezpečnosti (např. barevné označení rohů, schodů), čistotu 

a estetickou úroveň lidské činnosti. Jedním z předpisů, kterým se tato problematik řídí je 

norma ČSN 01 2725, která se zabývá barevným řešením pracovního prostředí. Barva se 

vyznačuje třemi základními znaky a to tónem, sytostí a světlostí. Každý člověk má barvy, 

které na něj působí pozitivně a proto je nutné barevné řešení pracoviště dobře zvážit, aby 

nedocházelo k negativnímu ovlivnění pracovní pohody a namáhání zraku. 

Různé barvy nám zároveň mohou být synonymem pro bezpečnost, snadnější orientaci 

či jednoznačnost informací.  

4.3.6 Zátěž 

Zátěž je soubor vnějších podmínek, které působí na člověka při vykonávané práci. 

Zátěž může být psychická nebo fyzická podle toho, zda převažují nároky na psychické 

zvládnutí či na výdej fyzické energie. Odlišení na fyzickou či psychickou zátěž je ovšem 

relativní, neboť při každé činnosti jde o obojí. Pojem pracovní zátěž vymezuje část celkové 

životní zátěže, jejíž zdroje tvoří pracovní činnost a podmínky. Psychickou zátěž je možno 

definovat jako proces psychického zpracovávání a vyrovnávání se s požadavky a vlivy 

životního a pracovního prostředí, přičemž prostředím se rozumí vše, co člověka obklopuje 

včetně společenských vazeb, událostí a požadavků na chování. Jestliže zátěž přesáhne určitou 

hodnotu a naruší pracovní pohodu, hovoříme o stresu, který vyjadřuje nadměrnou zátěž 

organizmu. Zátěž působí na fyzickou a psychickou stránku člověka v několika stupních dle 

její intenzity (optimální, mírná, velká, nepřijatelná zátěž). 
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4.3.7 Bezpečnost práce 

Při projektování, konstrukci a tvorbě nových technologií, konstrukčních dílů 

a technologických postupů je nutno dbát na bezpečnost a ochranu zdraví osob, které s těmito 

technologiemi a prostředky přijdou do styku. Jednou z norem zabývající se touto 

problematikou je ČSN 83 2003, která určuje základní požadavky pro bezpečnost pracovních 

procesů. Musí být zajištěno dodržování legislativních předpisů a také projekty a jejich 

dokumentace musí splňovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 

s novými technickými a vědeckými poznatky. 
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5 Parametry lidského těla 

Při navrhování určitých technických prostředků, je nutné počítat s fyzickými 

a psychickými vlastnostmi člověka a podle nich upravit výsledný technický prostředek. 

Fyzické parametry člověka si můžeme rozdělit na rozměrové, pohybové, somatické 

a energetické. 

5.1 Rozměrové parametry 

Je nutno si uvědomit, že různé populační skupiny se budou zejména ve fyzických 

parametrech lišit. Tohoto rozdílu si můžeme povšimnout například, když budeme hodnotit 

některá antropometrické znaky americké, asijské a středoevropská populace. Proto se 

v ergonomii nepoužívají stále stejná kritéria hodnocení, ale vždy se provádí posouzení cílové 

skupiny podle vybraných antropometrických znaků. V následující tabulce jsou uvedeny 

tělesné rozměry středoevropské populace, které jsou převzaty z Mezinárodního 

antropometrického atlasu. U většiny znaků je uvedený percentil, který udává procento osob, 

které se od průměrné hodnoty odlišuje. Percentil P5 znamená, že 5% populace má hodnotu 

nižší než je uvedena v tabulce a percentil P95 nám říká, že pouze 5 jedinců ze sta má hodnotu 

větší. O tom, který percentil použijeme, se rozhoduje podle posuzovaného antropometrického 

kritéria. Pokud například posuzujeme výšku sedadla, je vhodné ji provést pro percentil 50, 

tedy aby vyhovoval průměru, zatímco výška kabiny např. pracovního stroje by měla být 

provedena podle percentil 95, aby vyhovovala i vyšším jedincům.
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Tabulka 5.1  Antropometrické údaje z evropských šetření [14] 

Označení Popis Hodnota [mm] 

h1 tělesná výška P95 1881 

h1 tělesná výška P99 1944 

h8 výška kotníku 96 

a1 šířka loket-loket P95 545 

a1 šířka loket-loket P99 576 

a3 šířka ruky s palcem P95 120 

a4 šířka ruky u metakarpů P95 97 

a5 šířka ukazováčku (proximální) P95 23 

a5 šířka nohy P95 113 

b1 hloubka těla P95 342 

b2 dosah úchopu P5 615 

b2 dosah úchopu P95 820 

b2 dosah úchopu P99 845 

b3 tloušťka ruky v dlani P95 30 

b4 tloušťka ruky u palce P95 35 

c1 délka stehna P95 687 

c1 délka stehna P99 725 

c2 délka nohy P5 211 

c2 délka nohy P95 285 

c2 délka nohy P99 295 

c3 délka hlavy od špičky nosu P95 240 

d1 průměr nadloktí P95 121 

d2 průměr předloktí P95 120 

d3 průměr pěsti P95 120 

t1 funkční délka paže P5 340 

t2 dosah předloktí P5 170 

t3 dosah paže při upažení P5 495 

t4 délka ruky P5 152 

t5 délka ruky ke kořeni palce P5 88 

t6 délka ukazováčku P5 59 
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Z publikace Antropometrické údaje pro střední Evropu zde máme druhou tabulku, ve 

které jsou uvedeny základní hodnoty tělesných rozměrů pro střední Evropu pro rok 2000. Jsou 

v ní zobrazeny hodnoty pro muže i ženy a opět jsou uvedeny s percentil tentokrát pět, padesát 

a devadesát pět procent.  

 

Tabulka 5.2  Základní tělesné rozměry člověka [1] 

Muži Ženy Rozměry [mm] 

5% 50% 95% 5% 50% 95% 

výška vstoje 1670 1770 1860 1550 1660 1750 

délka předpažení 800 850 890 740 800 840 

šířka ramen 365 400 430 340 365 405 

šířka boků vstoje 310 350 375 315 360 410 

výška vsedě 880 940 980 820 880 930 

výška očí vsedě 740 800 850 700 750 810 

výška kolena vsedě 459 550 595 460 500 540 

délka podkolení 420 465 500 395 425 460 

vzdálenost loket-úchop 330 360 390 300 325 370 

vzdálenost hýždě-koleno 550 610 660 530 580 630 

vzdálenost hýždě-chodidlo 985 1070 1150 930 1000 1080 

šířka boků vsedě 310 365 390 330 400 440 

šířka ramen 420 460 490 365 420 465 

šířka ruky 80 90 95 70 75 85 

délka ruky 175 190 205 160 175 190 

délka nohy 240 265 285 220 240 260 

délka hlavy 180 190 200 170 180 200 

obvod hlavy 540 575 600 520 550 590 

šířka hlavy 145 155 165 135 145 155 

 

Z uvedených dvou tabulek si můžeme udělat představu o mnoha tělesných rozměrech 

člověka, které máme možnost vyhodnocovat v rámci antropometrických měření. Pro člověka 

oděného v pracovním či jiném oděvu se však tyto rozměry zvětšují, a to tak jak je uvedeno 

v následující tabulce. 
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Tabulka 5.3  přídavek na pracovní oblečení 

Pracovní vybavení Přídavek [mm] 

pracovní oblek 20 

zimní pracovní oblek 100 

pracovní obuv 40 

pokrývka hlavy 20 

ochranná přilba 35 

osobní ochranné prostředky 100 

rukavice 5 

 

Je nutné také přihlédnout k rozměrům populace, pro kterou je užívání techniky 

zamýšleno. Dále je taká nutno myslet na to, že výška lidí se neustále zvyšuje a to ovlivňuje 

provedení prostředků pro mladší populaci. 

Jelikož tělesné rozměry představují pouze statický pohled na člověka ve vztahu 

k pracovnímu prostředí, je třeba uvažovat i o dynamickém aspektu, tedy poznatcích 

biomechaniky. V různých literaturách nalezneme údaje o průměrných a maximálních 

rozsazích pohybu trupu, horních a dolních končetin a hlavy. Tyto údaje jsou důležité 

například při vymezení rozsahu pohybů, optimálním umístění ručních a nožních ovladačů, pro 

stanovení optimálních pracovních poloh, pro manipulaci s břemeny apod. 

5.2 Pohybové parametry 

Při navrhování a hodnocení techniky, musíme kromě základních tělesných rozměrů 

tolerovat také pohyblivost částí lidského těla. Není možné navrhnout a poté zacházet 

s nějakým prvkem, který by netoleroval určité vymezené pohyby lidského těla, z nich ty 

nejdůležitější jsou: 

o flexe – ohýbání, zmenšení úhlu mezi dvěma částmi těla; předklon, ohnutí paže, 

o extense – napřimování, opak reflexe, tedy zvětšení úhlu, záklon, natažení paže, 

o rotace – otáčení kolem vlastní osy, 

o cirkumdukce – kroužení končetiny, 

o abdukce, addukce – odtažení (přitažení) části těla od osy souměrnosti, 

o pronace – stočení (např. předloktí dovnitř), 

o suprinace – opak promyce, vytočení (např. předloktí dlaní nahoru), 

o lateroflexe – boční pohyb, úklon. 
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Motorické schopnosti končetin nezávisí pouze na jejich rozměrech, ale jsou ovlivněny 

také jejich váhou. V tabulce 4. jsou uvedeny procentuální podíly váhu jednotlivých částí těla 

k jeho celkové hmotnosti. 

 

Tabulka 5.4  Podíl hmotností částí těla [4] 

Podíl hmotnosti [%] Část těla Označení 

Jednotlivě Celkem 

hlava a krk H 8 8 

horní část trupu HT 22 22 

dolní část trupu DT 19 19 

nadloktí NL 3,5 7 

předloktí PL 2,5 5 

ruka  R 1 2 

stehno S 11 22 

holeň HO 5,5 11 

noha N 2 4 

celé tělo   100 

 

Uvedené hodnoty se použijí například k výpočtu těžiště těla (pro stoj to je 58 % 

tělesné výšky), ale především k výpočtu fyzického zatížení. 

5.2.8 Poloha 

Poloha hlavy a celého těla člověka je vnímána na základě působení gravitační síly na 

receptory, které jsou umístěny v labyrintovém ústrojí ve vnitřním uchu. Jsou to tzv. „statolity“ 

jenž nám svým pohybem dávají informace o změně polohy těla a jeho částí v horizontální a 

vertikální rovině. 

Pracovní polohy by měly být pohodlné, měly by podporovat snadné pracovní pohyby 

a neměly by mít žádné škodlivé účinky na jednotlivé pracovníky. Při navrhování zařízení se 

musí vzít v úvahu následující zásady. 

o Vyloučit nevhodné polohy, například zkroucení, ohnutí nebo naklonění při 

dlouhotrvající práci vedoucí k tělesné únavě; nutno mít možnost změnit polohu. 

o Zařízení má umožnit příležitostní změny polohy v stoje i vsedě; jako hlavní poloha se 

má preferovat pozice vsedě. 
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o Zajistit vhodná tělesná poloha i opora pro tělo; opora byl měla být dimenzována 

a umístěna tak, aby se zabránilo nevyváženým polohám. 

o Požadavky na sílu musí odpovídat dosažitelné tělesné poloze, tedy čím blíže k tělu se 

s předmětem manipuluje, tím může být těžší. 

5.2.9 Pohyb 

Základem lidského pohybu je působení receptorů, které na základě chemických reakcí 

vyvolávají svalové kontrakce. Tyto receptory nejsou umístěny jen ve svalech, ale také ve 

šlachách, kloubech a vazech. 

Zároveň jsou v těchto místech uloženy další receptory, které nás informují o pohybu 

svalu, a tím získáváme informace o poloze končetin v prostoru, o síle kterou působí na 

předmět nebo kterou je na ně působeno. Také si musíme uvědomit, že jednotlivé počitky 

nevnímáme na základě jednoho receptoru, ale jedná se o informace z několika různých 

receptorů. 

Zařízení musí být vzhledem k pracovnímu procesu provedeno tak, aby se tělo či části 

těla mohly pohybovat v souladu s jejich přirozenými drahami a rytmy. Také je třeba zvažovat, 

zda pracovník nemusí vykonávat dlouhodobě velmi časté pohyby zahrnující mimořádné úhly 

otáčení v kloubech. V návrhu těchto zařízení se musí uplatnit následující zásady: 

o zařízení musí umožnit dostatečnou volnost pohybu, 

o vyloučit pohyby, které by mohly vést k poškození, nemoci nebo zranění, 

o pokud se vyskytne potřeba vykonat pracovní úkon mimo pracovní plochu, musí být 

umožněn předklon nebo úklon stranou. 

 

Při dodržení těchto zásad by se pracovník neměl dostat do poloh, které pro něj budou 

nepřirozené a nepříjemné. 

 

5.3 Somatické parametry 

Základní somatické rozměry jsou tělesná výška a tělesná hmotnost. Další měřené 

parametry jsou obvodové (obvod paže kontrahované, obvod předloktí, střední obvod stehna, 

maximální obvod lýtka), šířkové (šířka ramen, šířka pánve) a kožní řasa (nad tricepsem, pod 

lopatkou, suprailiakální, na lýtku). 
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5.4 Svalová síla a tělesná práce 

Maximální svalová síla je asi 80–100 N na cm2 svalového průřezu. Pro praxi je 

důležité hledisko času, tzn. Jaká síla a jak dlouho může být vynakládána, aby nedošlo k 

přetížení a únavě. Maximální síla žen představuje 60–70 % síly mužů [2]. 

Svaly jsou nejvýkonnější ve věku 20–30 let. Pak postupně jejich síla klesá zhruba na 

dvě třetiny maxima. V 60. letech fyzická zdatnost odpovídala asi 60% maxima. Snížením 

tělesné zdatnosti však nejsou postiženy všechny svalové skupiny. Např. síla dvouhlavého 

svalu horní končetiny se do 65 let zmenší asi o 55%, kdežto síla zápěstí a svalstva ruky jen asi 

o 20%. Úbytek svalové síly v závislosti na fyzickém věku je zhruba stejný jak u mužů tak u 

žen [2].  

Ukazatelem intenzity fyzické aktivity je minutové oběhové množství krve. Horní 

limity se pohybují v rozmezí 25–30 litrů krve, které srdce vypudí za minutu do oběhu při 

práci (v klidu to je asi 3,5-4,5 litrů). V praxi se k měření intenzity svalové práce používá jako 

ukazatele počtu tepů, který je úměrný minutové spotřebě kyslíku. Vztah mezi spotřebou 

kyslíku v mililitrech za minutu při tělesné práci, energetickým výdejem v kilojoulech za 

minutu, respirací, srdeční frekvencí (SF) pro lehkou až velmi těžkou práci je uveden 

v následující tabulce. Uvedená hodnota platí pro muže při krátkodobě vykonávané práci 

během pracovních operací, nikoliv jako celosměnové průměry [2]. 

 

Tabulka 5.5  Změny fyziologických ukazatelů podle namáhavosti práce [2] 

Tělesná namáhavost  

práce 

Spotřeba kyslíku 

[ml/min] 

Energetický výdej 

[kJ/min] 

Ventilace 

[L/min] 

Srdeční frekvence 

[počet tepů/min] 

klid 250 5,0 8 70 

lehká práce 750 14,6 20 100 

středně těžká práce 1500 31,4 35 120 

těžká práce 2000 41,8 50 140 

velmi těžká práce 3000 62,8 80 180 

 

Jako hranice zvýšení srdeční frekvence při práci se považuje krátkodobé stoupnutí 

počtu tepů o 35–40 nad klidovou hodnotu. Průměrná klidová hodnota je zhruba 70 tepů za 

minutu. Při dlouhodobé činnosti by neměla celosměnová průměrná hodnota překročit 102 

tepů za minutu a při krátkodobé zátěži 145–150 tepů za minutu. Při lehké, převážně fyzické 

práci se SF pohybuje mezi 60 a 100, při středně těžké činní 100–125, při těžké 125–150 a při 
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velmi těžké 150–170 tepů za minutu. U profesí s emoční zátěží byly např. zjištěny tyto 

hodnoty: u operátorů 120, u řidičů (při průjezdu velmi frekventovanými ulicemi 140–150, 

u kosmonautů v kritických okamžicích až 180 tepů za minutu [2]. 

Srdeční frekvence má velký význam při fyziologicky zdůvodněném režimu práce 

a přestávek v rámci směny, při stanovení oddechových časů, při zjišťování emočního vypětí 

atd. [2]. 

5.4.1 Mezní síly pro práci 

Při práci a obsluze zařízení musí být vynaloženo určité úsilí na provedení těchto 

činností. Člověk tedy vyvíjí určitou sílu, která by neměla překračovat fyziologicky přípustné 

hodnoty. Hodnocení těchto vynakládaných sil a rizik spojených s jejich překročením se 

provádí ve třech krocích. 

V prvním kroku se stanoví maximální izometrické síly vynakládané pro relevantní 

činnosti předpokládané uživatelské skupiny. 

V druhém kroku se tyto síly sníží podle okolností, za jakých mají působit (rychlost, 

frekvence a trvání činnosti). Toho se dosáhne aplikací noha činitelů a výsledkem je síla, která 

může být vynaložena bez větší únavy. 

Ve třetím kroku je posouzeno riziko spojené s užíváním zařízení. Síla, kterou jsem 

získali po druhém kroku je opět snížena několika činiteli na hodnotu, která odpovídá různým 

stupňům rizika. 

Posuzování rizika je zaměřeno na svalově kosterní potíže a vychází při tom 

z předpokladu, že snížená únava při práci snižuje také možnost zdravotních potíží. 

Doporučené mezní síly jsou použitelné u většiny mužů a žen všeobecné populace za 

předpokladu optimální pracovní polohy a ideálních okolností. Mezní síly jsou vypočítány pro 

optimální rozsah pohybů kloubů přicházející v úvahu při příslušných činnostech. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady maximální vynakládané síly pro některé 

obvyklé činnosti v profesionálním i domácím použití za optimálních pracovních podmínek. 
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Tabulka 5.6 Maximální síla [9] 

Činnost 

Profesionální  

použití 

Síla [N] 

Domácí 

 použití 

Síla [N] 

 ruční práce (jednou 

rukou) 

Vynaložená síla 

250 184 

práce paže  

(vsedě, jednou rukou): 

nahoru 

dolů 

ven 

dovnitř 

tlačení 

   s oporou trupu 

   bez opory trupu 

tažení 

   s oporou trupu 

   bez opory trupu 

 

 

50 

75 

55 

75 

 

275 

62 

 

225 

55 

 

 

31 

44 

31 

49 

 

186 

30 

 

169 

28 

práce celého těla (vstoje) 

tlačení 

tažení 

 

200 

145 

 

119 

28 

 

používání nožních 

ovladačů  

(vsedě s oporou trupu): 

kotníkem 

celou nohou 

 

 

250 

475 

 

 

154 

308 
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6 Práce s technikou 

Technika je vše, s čím člověk zachází, pracuje a vytváří tím užitné hodnoty nebo 

uspokojuje potřeby. Aby byla práce maximálně účinná a efektivní měla by technika být 

navržena tak, že bude vyhovovat ergonomickým poznatkům a antropocentrickému přístupu, 

tedy aby se technika přizpůsobovala člověku. 

Od počátku návrhu by mělo být cílem navrhnout techniku v souvislosti s pracovním 

systémem tak, aby se shodoval se schopnostmi, omezeními a potřebami člověka. To vyžaduje 

analýzu pracovních úkolů, které musí obsluha provádět, a účinků všech omezení tohoto 

návrhu a jeho vliv na prostředí (např. hluk, vibrace) působící ve velké míře na zdraví, pohodu 

a bezpečí pracovníků. Měla by se brát v úvahu proměnlivost obsluhy, což zahrnuje: 

o tělesné rozměry, 

o pracovní polohy, 

o tělesné pohyby, 

o fyzickou sílu, 

o mentální schopnosti. 

 

Při zvážení všech těchto faktorů a jejich zahrnutí do návrhu zařízení by mělo být 

možné minimalizovat negativní účinky a co nejvíce usnadnit práci obsluhy. 

6.1 Rozměrové řešení 

Rozměrové řešení je prvním kritériem, podle kterého se technika přizpůsobuje 

člověku. Tomuto kritériu podléhají jak velké stacionární stroje, tak i stroje mobilní, ruční 

nářadí, nábytek ale i vybavení domácnosti, sportovní nářadí apod. 

Rozměrové řešení musí respektovat pohlaví a stáří člověka, pracovní polohu, 

pohybový prostor, zorné a další speciální podmínky pro práci, které je možno rozčlenit do 

následujících skupin: 

o tělesné rozměry, 

o rozsahy tělesných rozměrů a souvisejících pohybů, 

o bezpečné vzdálenosti. 

 

Aby nedocházelo k nevhodným či nepříjemným polohám a pohybům, musí rozměry 

zařízení odpovídat rozměrům a nárokům pracovníka. 
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Při řešení rozměrů techniky musíme brát v potaz, pro kterou část populace bude 

určena. Pokud se jedná o stroj ovládaný jedním člověkem, navrhuje se na parametry tohoto 

člověka (např. kokpit formule). Ve většině případů se však musí počítat s tím, že stroj může 

obsluhovat jakákoli osoba, a proto se při konstrukci musí postupovat tak, aby jej mohla 

používat co nejširší skupina uživatelů. V praxi to znamená řešení podle průměrné postavy 

populace. V tomto řešení je však skryta nevýhoda pro osoby menšího vzrůstu, či disponující 

malou silo pro obsluhu stroje. Dále je nutno přihlédnout při návrhu rozměru techniky 

k pracovní poloze, která hraje velkou roli, tedy zda obsluha stojí či sedí. U některých zařízení 

se musí počítat i s klekem, předklonem, dřepem a lehem.  

 

Ideální stoj, který je podmíněn konkávním (vydutým) zakřivením páteře v oblasti 

krční a bederní, je vlastně dynamické vyvažování těla ve svislé poloze [3]. 

Ideální sed je z anatomického hlediska ten, kdy je dosaženo stejné zakřivení páteře 

jako v ideálním stoji a kdy stehna svírají s trupem úhel větší než 135° [3]. 

Z fyziologického hlediska je výhodnější sed, protože je méně energeticky náročný 

a nedochází ke konstantnímu zatížení nohou. Tím dochází k jejich poškození, zejména 

k prolomení nožní klenby a vzniku křečových žil. V následující tabulce jsou uvedeny výhody 

práce vsedě a ve stoje. 

 

Tabulka 6.1 Porovnání výhod sedu a stoje [3] 

Výhody sedu Výhody stoje 

menší energická namáhavost možnost střídání polohy 

jemnější a přesnější pohyb větší dosah končetin 

odlehčení nohou větší síla 

využívání činností nohou větší bdělost 

větší soustředění možnost rychlého úniku 

při mikropauzách-odpočinek možnosti střídání pracoviště 

 

Z tabulky je patrné, že práce vsedě je výhodnější. Musí se však počítat s možností 

změny pracovní polohy, aby nebyla práce celou dobu vykonávána vsedě. 

Obsluha techniky je prováděna za pomoci ovládačů a sdělovačů, kterými člověk 

manipuluje a je jimi informován a procesu. Mohou být různých velikostí, tvarů, funkcí, 
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řešení. Všechny by však měly odpovídat fyziologickým parametrům člověka, aby s nimi měl 

snadnou manipulaci a mohl jim jednoduše porozumět. 

Veškeré prostředky, se kterým člověk přijde při práci do styku, se považuje za 

vybavení pracoviště. To se skládá zejména z nářadí a pomůcek a sedačky. U nářadí se musí 

zejména dbát na jejich ergonomické řešení, čili respektovat sílu, anatomii, kinematiku 

a fyziologii částí těla, která s nářadím zachází. Pokud je nářadí nesprávně řešeno, dochází ke 

snížení produktivity a kvality práce, zvýšení zátěže člověka a poškození ruky (nebo jiných 

končetin). Další částí pracoviště je sedadlo, které se dá rozdělit na pracovní a odpočinkové. 

Musí u něj být dodrženy následující parametry: tvar a řešení, nastavitelnost, výška sedadla, 

otočnost, sklon sedáku, sedací profil a řešení bederní a zádové opěrky. 

6.2 Stanovení hlavní pracovní polohy 

Pokud známe rozměrové řešení, kterým přizpůsobíme práci se zařízením člověku, 

vyvstává další otázka, a to určení pracovní polohy. Při řešení této otázky se musí přihlédnout 

k typu práce, požadavkům na obsluhu a pracovním podmínkám. Na následujícím obrázku je 

schématicky uvedeno rozhodování o pracovní poloze. 
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Obrázek 1 Analytická metoda stanovení pracovní polohy [6] 

6.3 Práce vsedě 

Práce vykonávaná vsedě je pro člověka pohodlnější protože je méně náročná, 

nedochází k zátěži dolních končetin, méně zatěžuje oběhový systém a poskytuje větší 

stabilitu. Má ale i své zápory a hlavním je nedostatek pohybu. Vsedě je také nerovnoměrně 

zatěžována páteř což vede k změně držení těla, ovlivnění svalového a vazivového systému, 

změna tlaku na meziobratlové ploténky a z toho vyplívající onemocnění jako například bolesti 

zad. Tyto negativní vlivy se snažíme omezit zejména ergonomickými požadavky kladenými 

na pracovní židli. 

Vsedě bez podepření zad dochází k oploštění bederního úseku páteře (lordóza), 

vyklenutí hrudní páteře dozadu (skolióza) a předsunutí páteře krční. Důsledkem těchto poruch 

se kulatí záda, přesunuje se držení ramen, omezuje se dýchání, stlačují se vnitřní orgány 
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a dochází k poškození některých svalů a vazů. Některé výzkumy říkají, že zatížení bederní 

páteře vstoje je ve srovnání se zatížením vsedě o 40 % větší. 

 

Při práci vykonávané převážně vsedě dochází k nedostatku pohybové aktivity a to 

vede k oslabení mnoha svalů a tím i snížení tělesné kondice. Oslabené svaly neposkytují 

dostatečnou oporu kloubům a páteři a dochází tak k degenerativním změnám kostry a větší 

náchylnosti k úrazům pohybového aparátu. Nevhodným sezením dochází také k ovlivnění 

dýchání. Při „kulatém“ sedu dochází ke stlačení orgánů, vyvíjení tlaku na bránici 

a nesprávnému dýchání do hrudníku. Důsledkem může být nedostatečné prokrvení mozku 

a tím i horší koordinace, soustředěnost a výkonnost. 

 

Stereotyp sezení by se měl měnit, a proto je vhodné měnit polohu. Můžeme rozlišit tři 

základní polohy vsedě, a to zejména s přihlédnutím k činnosti: Sezení přední, střední 

a zadní [2]. 

Při předním sezení je trup nakloněný směrem dopředu, zatížení trupu na sedací plochu 

se přenáší směrem před hrboly sedacích kostí a na zadní stranu stehen [2]. Tato poloha 

převažuje u většiny, průmyslových, kancelářských a manuálně náročných činností. Při 

nesprávném sezení zde muže docházet k přetěžování zádového svalstva. Odlehčením je 

v tomto případě opření se lokty o desku stolu a tím přenesením části váhy. 

Při středním typu sezení spočívá trup na sedací ploše na čtverci tvořeném hrboly 

sedacích kostí a zadní plochou stehen, přičemž nejvyšší tlak na sedací plochu bývá v oblasti 

hrbolů sedacích kostí [2]. Pokud v této poloze nemáme podepřená záda, dochází 

k nadměrnému zatížení zádových svalů. Při odklonu hlavy od horizontálního pohledu dochází 

k předklonu krční páteře a tím jejímu přetěžování. 

Při zadním typu sezení je trup skloněn dozadu v úhlu větším jak 95° od vertikály. Při 

správném podepření pánve a páteře je tato poloha nejméně únavná, považuje se za polohu 

odpočinkovou a relaxační s nižším tlakem na meziobratlové ploténky bederní páteře [2]. 

Jedná se o nejpohodlnější polohu, protože zádové svaly jsou uvolněné a nedochází ke stlačení 

břišních orgánů. Lze ji však použít pouze omezeně např. při sledování monitoru, poslechu 

přednášky, telefonování. 

Střídáním těchto poloh se vyvarujeme jednomu typu zatížení páteře a s tím 

souvisejících obtíži. Je proto vhodné při práci měnit typ sedu a vyhnout se nesprávnému 

sezení. 



 

 
- 27 - 

6.4 Mentální schopnosti člověka 

V předchozích kapitolách byly uvedeny takové požadavky na zařízení, aby 

nedocházelo k omezování či negativnímu ovlivňování člověka v polohách a pohybech 

nezbytných pro práci. Další částí jsou mentální schopnosti člověka, kterým musí zařízení 

vyhovovat. Interakce mezi obsluhou a zařízením má uplatňovat následující ergonomické 

zásady: 

o přiměřenosti úkolu – zařízení musí podporovat obsluhu a umožnit jí snadnou obsluhu, 

o srozumitelného popisu – snadno pochopitelné funkce zařízení pro obsluhu, 

o ovladatelnosti – obsluha musí zařízení ovládat, 

o shoda s uživatelskými předpoklady – zařízení musí vyhovovat předpokladům 

a výcviku obsluhy, 

o možnost napravit chybu – zařízení musí být odolné k poruchám a poskytnout obsluze 

možnost k jejich napravení. 

 

Aby byla možná co nejlepší ovladatelnost zařízení je nezbytné dodržení předchozích 

zásad a dále také věnovat zvláštní pozornost sdělovačům a ovládačům, pro které platí 

následující pravidla. 

Jakékoli informace potřebné k provedení pracovního úkolu musí být pro obsluhu 

snadno dosažitelné; tyto informace musí být podány takovým způsobem, aby jim pracovník 

snadno porozuměl a podle toho jednal, například poskytnout rychlý celkový přehled 

o pracovním postupu i podat informaci o podrobnostech. 

Scelovače a ovladače musí být navrženy slučitelně s vlastnostmi lidského vnímání 

a vykonávaným úkolem. 

Barva nemá být použita jako jediný kódovací prvek funkce ovladačů, ale měly 

by nelišit také např. tvarem a být doplněny textem. 

V úvahu se musí vzít i sluchové schopnosti; v hlučných prostředích je třeba užít 

i jiných než jen zvukových signálů. 

 

Dodržením těchto zásad docílíme optimální ovladatelnosti pro obsluhu a předejdeme 

tak špatné kooperaci systému člověk – stroj. 
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7 Pracovní prostředí a stanoviště hasiče 

Pracovním prostředím se rozumí prostor, ve kterém hasič vykonává úkony spojené 

s náplní jeho práce a také vlivy které toto pracovní prostředí ovlivňují. Stanoviště hasiče je 

pak místo kde se hasič nachází, při vykonávání svého povolání. Jedním z nich je požární 

automobil a jeho kabina. 

7.1 Požární automobil 

Účel požárního automobilu určujeme dle typu mimořádné události, na kterou je 

předurčen. Dále můžeme uvést několik parametru prostředí, ke kterým se také přihlíží při 

dalším členění požárních automobilů: 

o charakter krajiny, 

o druh a hustota zástavby, 

o dojezdová vzdálenost, 

o specifické (např. průmyslové objekty v okolí, tunely). 

 

Jedním z parametrů, podle kterých se dělí požární automobily je konstrukce a určení 

k provozu na pozemních komunikacích. Toto rozdělení je uvedeno z důvodu ovlivnění 

pracovního prostředí hasiče uvnitř automobilu, a to přenášením vibrací. Při provozu na 

silničních komunikacích vzniká rozhodně méně vibrací než například při jízdě terénem. 

Automobily se tedy dělí do následujících tříd: 

o Silniční – určené především k provozu po zpevněných komunikacích 

o Smíšené – určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace 

o Terénní – určené k provozu především mimo zpevněné komunikace 

 

Součástí požárního automobilu je také kabina, která se dle druhu automobilu může 

lišit. Využívá se několik velikostí a uspořádání kabin. Pokud se zaměříme na kabinu osádky 

cisternové automobilové stříkačky, zjistíme, že je se dělí dle osazení sedadly na provedení se: 

o 6 nebo 9 sedadly v provedení základním, 

o nejméně 4 sedadly v provedení speciálním redukovaném nebo technickém, 

o nejméně 3 sedadly v provedení speciálním k hašení lesních požárů. 
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7.2 Prostředky umístěné v kabině 

V kabině požárního automobilu je umístěno mnoho prostředků a jejich druh je téměř 

v každém automobilu jiný. Požadavky na základní vybavení kabiny prostředky z vyhlášky 

35/2007 Sb. O technických prostředcích je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 7.1  Základní vybavení kabiny 

Počet kusů dle hmotnostní třídy 
Název 

L M S 

brašna s prostředky pro dokumentaci,  

expertízu, odběr vzorků 

1   

dýchací přístroj 2   

lékárnička 1 1 1 

přenosný hasící přístroj práškový 1 1 1 

ruční svítilna 2   

ruční vyprošťovací nástroj 1 1 1 

chirurgické rukavice 12 12 12 

vyprošťovací nůž na dopravní pásy 2 2 2 

 

Kromě těchto prostředků bývají v kabině umístěny i jiní, které jsou zde umístěny 

z praktických důvodů. Tyto přístroje je vhodné mít v dosahu, aniž by hasiči museli opustit 

kabinu. Jsou to například dalekohled, termokamera, radiostanice apod. 

7.2.1 Prostředky v kabině automobilu HZS ZLK 

V předchozí kapitole byly uvedeny prostředky umístěné kabině dle vyhlášky 35/2007 

Sb. O technických podmínkách požární techniky. V této části práce bude podrobně rozebráno 

vybavení kabiny požárního automobilu u HZS Zlínského kraje. Je nutné se tímto zaobírat, 

jelikož vybavení prostředky dle vyhlášky 35/2007 Sb. je nedostatečné. V kabině je uloženo 

množství prostředků, které se při mimořádných událostech využívají. 

Jednotlivé prostředky jsou rozděleny dle místa uložení v kabině, a to u velitele 

jednotky, mezi sedadly velitel a strojník, za sedadlem velitele, v opěradlech sedadel, pod 

sedadly hasičů, před hasiči na skříni, před hasiči ve skříni a nad hlavami hasičů ve skřínce. 



 

 
- 30 - 

V místě u velitele jednotky se nachází registr nebezpečných látek, řezač pásů, 

ovládání k navijáku, složka s dokumenty, osvědčení o technickém průkazu, parkovací karta, 

klíček ke klíčovému  trezoru, měřič metanu GASALERT, nůž  RescueTool, měřící pásmo, 

reflexní vesta velitel zásahu a kladívko na rozbíjení skel. 

Mezi sedadly velitele jednotky a strojníka je umístěn radiometr DC-3E-98, 

chemický průkazník CHP 71, teploměr AMIR, trubičkový nasávač, detekční trubičky, balení 

DETEHIT a dalekohled. 

Za sedadlem velitele je umístěn batoh s lezeckou výstrojí a role utěrek. 

V opěradlech zadní části kabiny jsou umístěny čtyři dýchací přístroj FENZY a pět 

přetlakových masek. 

Pod sedadly hasičů jsou umístěny deky, evakuační maska DRAGER, záchranná fólie 

– stříbrno/zlatá, výstražná vesta, zastavovací terč, pilka na sklo, hydraulický zvedák, hadice 

na foukání kol, kladka, opěra na kabinu, nářadí k vozidlu, ochranný oblek, rukavice pro 

odchyt zvěře, hasící přístroj práškový 2kg, sada-žárovky, výstražný trojúhelník, vesta, tři 

záchranná lana, evakuační sedák, polní lopatka a pláštěnka. 

Před hasiči na skříni je umístěna svítilna, chirurgické rukavice-krabička a reflexní 

vesta s nápisem HASIČI. 

Před hasiči ve skříni jsou uložena chemická světla, chirurgické rukavice, ochranné 

nápoje, reflexní vesta velitel policie a reflexní vesta vedoucí lékař. 

Nad hlavami hasičů je ve skříni umístěna vozidlová lékárnička. 

7.2.2 Prostředky v kabině automobilu HZS MSK 

Předešlá část práce se podrobně zabývala vybavením kabiny požárního automobilu 

u HZS Zlínského kraje. Tato podkapitola se bude zabývat vybavením požárního automobilu 

u HZS Moravskoslezského kraje. 

Jednotlivé prostředky jsou rozděleny dle místa uložení v kabině, a to u velitele 

jednotky, pod sedadlem, nad hlavami hasičů a komplexně v kabině, jelikož se místo uložení 

u jednotlivých vozů liší. 

V místě u velitele jednotky se nachází reflexní vesta velitele zásahu, dalekohled, 

baterka Mag-lite 3D se třemi náhradními bateriemi, tabulka RA, tabulka NL, záznamy 

o předání místa zásahu, pokyny k přepravě NL, seznam vytypovaných hydrantů, TOPA karty 

a mapy. 
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V prostoru pod sedadly jsou umístěna dvě záchytná lana, tři záchranná lana 30 m, 

záchranné lano 60 m, vak s horolezeckým vybavením, čtyři hasičské opasky, tři kusy OPCH 

90 PO, tři kusy rybano a klín pod kola. 

Nad hlavami hasičů je umístěna čtyři kusy parat maska, pět reflexních vest, obvazy 

na popáleniny, balení sterilního krytí, dvě černí fólie na zemřelé, tři krční fixační límce, celta, 

dvě prostěradla, deka a PVC plachta 3x3 m. 

Dále je v kabině umístěno šest dýchacích přístrojů (5 ks Drager a jeden S2), oranžový 

kabát strojníka, čtyři vazáky, ovládací kabel k navijáku, expozimetr PAC-EX, indikátor 

napětí, klíč k závorám pro vjezd do lesa, pět párů chirurgických rukavic, čtyři baterky 

Survivor, mobilní telefon, dva dálkové ovladače vrat, šest kapesních radiostanic RDST. 

7.3 Činnost hasičů v kabině 

Vezmeme-li si jako příklad požární automobil s osazením kabiny 6ti osobami, 

zjistíme, že se pracovní prostor a jeho využití jednotlivých hasičů značně liší. Tato skupina 

šesti osob se skládá z řidiče (strojník), velitele jednotky a čtyř hasičů.  

Při jízdě na místo mimořádné události osádka sedí, a tedy vykonává svou činnost 

v pracovním prostoru vsedě. Ta se liší dle určení jednotlivých hasičů. 

Pracovní prostor řidiče obsahuje prostředky k řízení a ovládání automobilu. Za jízdy 

nevykonává jinou činnost než je řízení. 

Velitel jednotky sedí vpředu vedle řidiče, na místě spolujezdce a jeho činnost sestává 

z obsluhy radiostanice, výstražných zvukových a světelných zařízení, naviguje řidiče na místo 

mimořádné události, dává instrukce posádce automobilu a připravuje je na situaci na místě. 

V souvislosti s těmito úkony může využívat prostředky uložené v kabině automobilu. 

Hasiči v zadní části kabiny sedí těsně vedle sebe a tak je jejich osobní i pracovní 

prostor do značné míry omezen. Hloubka pracovního prostoru je stejná jako u řidiče a velitele 

ale šířka se zmenšuje posazením těsně vedle sebe. Hasiči se v průběhu jízdy dostrojují 

a vybavují osobními ochrannými pomůckami, což klade větší nároky na osobní prostor pro 

každého z nich. 

7.4 Činnost jednotek PO s využitím prostředků z kabiny 

Při zásazích jednotek PO na mimořádné události se setkáváme s množstvím různých 

činností při zásahu. V níže uvedené tabulce jsou vybrány některé činnosti s největším 

početním zastoupením. Celá tabulka je uvedena v Příloze 1. 
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Tabulka 7.2  vybrané činnosti jednotek PO 

 

Na prvním místě v tabulce máme uved průzkum, který se provádí téměř pokaždé ihned 

po příjezdu na místo MU. Počet provedení tohoto úkonu je mnohonásobně vyšší než 

u ostatních činností a to proto, že každá MU vyžaduje po příjezdu jednotek PO provedení 

průzkumu, kterým získáme důležité informace o události, místě, rozsahu, zasažených osobách 

apod. Proto je tato hodnota tak vysoká. K úkonům spojeným s průzkumem využívají hasiči 

věcné prostředky, které jsou umístěny v kabině a jejich příklady jsou uvedeny ve třetím 

sloupci tabulky. Další vybranou činností je užití přenosných hasících přístrojů. Ty se využijí, 

jde-li o hoření v počátku svého rozvoje, například u automobilové nehody nebo úmyslného 

zapálení odpadkových košů či popelnic. Další častou činností je předlékařská pomoc, při které 

hasiči poskytují postižené osobě před příjezdem záchranné služby prvotní zdravotní pomoc. 

Při ní využijí lékárničku, chirurgické rukavice, krční límec, termofólii či deky. Jako poslední 

je v tabulce uvedeno vyprošťování z havarovaných vozidel. Při této práci se nevyužívá jen 

hydraulická vyprošťovací zřízení a lékárnička, ale také např. řezače pásů, krční límec 

a zachytávač airbagů. 

Tyto skutečnosti jsou dalším důvodem pro umístění prostředků v kabině do optimální 

polohy, která je v dosahu hasičových rukou, tedy v těsné blízkosti pracovního prostoru vsedě. 

Není vhodné jejich umístění přímo do jeho optimálního pracovního prostoru, protože by došlo 

k omezení jeho pohyblivosti, a byl by omezen zejména při nasedání, vysedání a dostrojování 

se v kabině. Jejich správným uložením je usnadněn přístup a následná práce s prostředky. 

Druh činnosti Celkem Prostředky 

průzkum 102913 radiostanice, dalekohled  

použití jednoduchých hasících prostředků 2998 přenosný hasící přístroj 

předlékařská pomoc 2937 lékárnička, chirurgické rukavice 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel 1762 lékárnička, krční límec 
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8 Pracovní prostor hasiče 

Jedná se o prostor, ve kterém hasič vykonává svou činnost. Řidič a velitel jednotky, 

kteří sedí v přední části požárního automobilu, obsluhují v kabině různá zařízení. Každé 

z těchto zařízení má určité ovládací prvky a většina jich je zakomponována do palubní desky 

nebo se nachází v její těsné blízkosti. Jejich obsluha by měla být snadná, a proto by všechny 

jejich ovladače měly být umístěny v prostoru, který je pro obsluhu přirozený a pohodlný. 

Pracovní prostor vsedě se určuje na základě výpočtu z antropometrických parametrů 

obsluhy. Výsledkem je vymezení hranice, po kterou je práce a manipulace s předměty 

přípustná, neboli maximální. V tomto prostoru můžeme ještě vyčlenit část, ve které dochází 

k práci s pokrčenými pažemi a pažemi blíže u těla. Tato práce je mnohem pohodlnější a lehčí 

než při natažených pažích, čili bychom tuto oblast mohli nazvat optimální, tedy preferovaná. 

Maximální pracovní prostor je prostor pro umístění vedlejších ručních nebo nožních 

ovladačů. Osoba by měla být schopná dosáhnout na ovladače (prostředky) vsedě, při čemž se 

smí naklonit nebo natočit vpřed nebo do stran. Jedná se o tzv. „zónu dosahu“. 

Preferovaný pracovní prostor je prostor pro umístění hlavních ručních nebo nožních 

ovladačů. Osoba by měla být schopná pohodlně dosáhnout na ovladače (prostředky) v těchto 

prostorách. Jedná se o tzv. „zónu pohodlí“. 

8.1 Vztažný bod sedadla 

 V kabině požárního zásahového automobilu musí hasiči vykonávat všechny činnosti 

vsedě. Aby bylo možné přesně určit jejich osobní pracovní prostor je nutné ho k něčemu 

vztáhnout. Toto nelze provézt například k nějakému bodu v kabině ani k části lidského těla. 

Proto se zavádí pojem vztažný bod sedadla (SIP), který stanovuje polohu tohoto bodu 

pro všechny druhy sedadel určených pro stroje pro zemní práce. Oba výše zmíněné případy 

prostor jsou na tento bod vázány. 

Vztažný bod sedadla (SIP) je definován jako bod ve střední svislé (podélné) rovině 

sedadla, který je stanoven testovacím zařízením uvedeným v ČSN EN ISO 5353, které je 

umístěno na testovaném sedadle. 

Měření se provede v bodech na každé straně měřícího zařízení SIP, které jsou ve 

stejné vzdálenosti od střední svislé roviny a naměřené hodnosty se zprůměrňují. S přesností 

± 1 mm se zaznamenají souřadnice SIP od upevňovacího bodu sestavy sedadla, který je určen 

výrobcem. 
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8.2 Výběr antropometrických parametrů 

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že je nezbytně nutné zabývat se řešením optimálního 

pracovního prostoru hasiče a toto brát v potaz od samotného návrhu požárního automobilu. 

Tento prostor se odvíjí od antropometrických parametrů hasiče. Je tedy důležité vybrat 

správné antropometrické prvky člověka, dle kterých se určení pracovního prostoru provede. 

K měření je vhodné vybrat takové veličiny, kterými se nejlépe charakterizuje pracovní 

poloha hasiče. Jejich výběr je tedy směřován k hodnotám charakterizující práci vsedě. 

Postup v této práci byl zvolen tak, že se nejdříve získá statistický vzorek, na jehož 

základě by bylo možné vytvořit model hasiče a podle něj následovně provést výpočet 

optimálního pracovního prostoru. 

Parametry pro vytvoření modelu hasiče jsou s označením dle ČSN EN ISO 14738 

a výkladem dle ČSN EN ISO 7250 uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 8.1 antropometrické rozměry k měření 

Označení Výklad 

h1 Tělesná výška, vsedě 

a2 Šířka ramen (biakrominální) 

b2 Dosah směr dopředu, osa úchopu 

h12 Výška očí, vsedě 

h13 Výška ramen, vsedě 

h17 Výška pěsti pod sedadlem vsedě (fixní hodnota 50 mm) 

t2 Délka loket – osa úchopu 

t3 Dosah paží do stran 

 

V tabulce je uvedeno označení  h17 – výška pěsti pod sedadlem vsedě, u které je 

uvedena fixní hodnota 50 mm. Tato veličina tedy nebude měřena a bude u všech hasičů. 

Na základě těchto antropometrických parametrů stanovíme model hasiče, který bude 

porovnán s modelem světové populace. 

Měření byla provedena u hasičů HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

V každém kraji bylo změřeno 25 hasičů, což nám dává soubor padesáti měření pro 

vyhodnocení. 
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Všechny antropometrické parametry byly měřeny dvakrát: 

o Ve staničním oděvu 

o V zásahovém oděvu se všemi OOPP a s dýchacím přístrojem 

 

V následující tabulce jsou uvedeny staniční a zásahové oděvy, dále zásahové přilby, 

obuv, rukavice a dýchací přístroje, které se na stanicích, kde se provádělo, měření používají. 

 

Tabulka 8.2 vybavení hasičů 

 HZS MSK HZS ZLK 

Staniční oděv PS II NOMEX PS II NOMEX 

Zásahový oděv TIGER TIGER 

Zásahová přilba GALLET GALLET 

Zásahová obuv RANGER PROBOS 

Zásahové rukavice HOLÍK KRYSTAL HOLÍK KRYSTAL 

Dýchací přístroj DRÄGER FENZY 

 

Měření všech parametrů ve staničním i zásahovém oděvu je nezbytné pro určení 

optimálního pracovního prostoru hasiče. Může dojít k situaci, kdy příslušník HZS pojede 

k mimořádné události v jiné funkci, než jako výjezdový hasič, a proto nebude mít oblečen 

zásahový oděv. 

Každý z oděvů určitým způsobem ovlivňuje pohyblivost hasiče a tím i mění jeho 

optimální pracovní prostor. Staniční oděv ji ovlivňuje méně než plný zásahový oděv se všemi 

OOPP a proto je nutné provést měření obou případů. Rozdílná zásahová obuv výsledky 

měření neovlivní. Rozdílné zásahové rukavice sice ovlivňují několik parametrů, ale jejich 

dopad na ně je zanedbatelný, jelikož tloušťka rukavice je v dlani téměř totožná. 
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8.2.1 Tělesná výška vsedě 

Tělesná výška vsedě je definována jako svislá vzdálenost nejvyššího bodu hlavy 

(vertex1) od vodorovné podložky k sezení. 

Měření se provádí tak, že osoba sedí s úplně podepřenými stehny, zatímco bérce volně 

visí. Osoba sedí co nejvíc vzpřímeně. Hlava je orientována ve frankfurtské horizontální 

rovině2. Tato hodnota nám pomůže přesně určit pozici optimálního pracovního prostoru. 

Tento parametr vyžaduje přesnost měření a správný posed měřené osoby, jelikož při 

shrbeném a naprosto rovném sedu je rozdíl v naměřených hodnotách až několik centimetrů. 

Toto je poznat i na rozdílu pokud byl hasič oblečen ve staničním či zásahovém oděvu. Změna 

tohoto parametru je dána tloušťkou zásahových kalhot a výškou přilby, ale tato hodnota není 

u všech měření stejná, čili je zřejmé že došlo ke změně vzpřímenosti postavy. 

8.2.2 Šířka ramen (biakrominální3) 

Biacrominální šířka ramen je definována jako přímá vzdálenost mezi pravým a levým 

bodem acromion.  

Měření se provádí tak, že osoba sedí nebo stojí co nejvíce vzpřímeně a má uvolněná 

ramena. Měření se provádí posuvným nebo rozevíracím dotykovým měřidlem. 

Tato hodnota nám pomůže určit šířku přípustného i optimálního pracovního prostoru. 

Při jejím měření došlo ke dvěma obtížím. Jelikož má každý hasič jinou stavbu těla, docházelo 

občas k problému přesně stanovit bod acromion. Druhým problémem bylo určení tohoto bodu 

v zásahovém oděvu, jelikož je dosti silný. Tyto dva faktory mohly ovlivnit měření a způsobit 

jeho nepřesnosti. 

                                                 
1 Nejvyšší bod ve středové sagitální rovině, jestliže je hlava orientována ve frankfurtské horizontální rovině 
2 Standardní vodorovná rovina pro orientaci hlavy; rovinu určují dva nejvýše položené body na okraji otvorů 

obou kostěných zevních zvukovodů a bod ležící na dolním okraji levé očnice, když středová rovina hlavy je ve 

svislé poloze 
3 Dva body, ležící co nejvíce na boční straně těla na acrominálním výběžku hřebene lopatky  
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8.2.3 Dosah směr dopředu, osa úchopu 

Dosah směrem dopředu je vodorovná vzdálenost od svislé plochy, o kterou se osoba 

opírá oběma lopatkami, až k ose úchopu ruky.  

Měření se provádí tak, že osoba stojí co nejvíce vzpřímeně a tlačí lopatkami a hýžděmi 

proti svislé ploše (stěně). Paže se snaží držet co nejvíce vodorovně nataženou a v ruce drží 

vzpřímeně měřící kolík (kolík o průměru 20 mm). 

Tato hodnota nám určí hloubku pracovního prostoru. Při jejím měření mohlo dojít 

k odchylce při opírání postavy zády u zdi. Při nedodržení rovného postoje a tlaku lopatek do 

svislé podložky může dojít k ovlivnění měření. 

8.2.4 Výška očí, vsedě 

Výška očí je definována jako svislá vzdálenost zevního koutku očního od vodorovné 

podložky k sezení.  

Měření se provádí tak, že osoba sedí s úplně podepřenými stehny, zatímco bérce volně 

visí. Osoba sedí co nejvíc vzpřímeně. Hlava je orientována ve frankfurtské horizontální 

rovině. Tento parametr nám pomůže definovat vnější hranici pracovního prostoru. 

Při jeho měření mohlo dojít k chybě, pokud se osoba neposadila zcela vzpřímeně 

a hrbila se v zádech. Toto je patrné na rozdílu naměřených hodnot kdy došlo k výměně oděvu. 

Zásahový oděv sice díky své tloušťce přidá při měření několik milimetrů, ale některé 

naměřené hodnoty vykazují rozdíl přesahující jeden centimetr, což nemůže být způsobeno jen 

oděvem.  

8.2.5 Výška ramen, vsedě 

Výška ramen vsedě je svislá vzdálenost bodu acrominale4 od vodorovné podložky 

k sezení. Měření se provádí tak, že osoba sedí s úplně podepřenými stehny, zatímco bérce 

volně visí. Snaží se sedět co nejvíce vzpřímeně s uvolněnými rameny a přitom paže (nadloktí) 

visí volně podél těla a předloktí je ve vodorovné poloze. Na základě tohoto údaje určíme 

výšku preferovaného pracovního prostoru. 

U této hodnoty, stejně jakou například u výšky vsedě či u výšky očí vsedě mohlo dojít 

k chybě v měření opět vinou špatného sedu měřené osoby, která neseděla zcela vzpřímeně. 

                                                 
4 Bod ležící nejvíce laterálně na acromiálním výběžku hřebene lopatky 
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8.2.6 Délka loket – osa úchopu 

Délka loket – osa úchopu je vodorovná vzdálenost od zadní strany lokte k ose úchopu, 

přičemž je loket ohnut do pravého úhlu. Měření se provádí tak, že osoba sedí nebo stojí 

vzpřímeně, paže (nadloktí) visí volně podél těla, předloktí je ohnuto v pravém úhlu vpřed 

a ruka drží svisle měřící kolík o průměru 20 mm. Tento parametr nám pomůže určit šířku 

a hloubku preferovaného pracovního prostoru. 

Chyba při měření této hodnoty není příliš markantní, jelikož konec lokte i osa 

měřícího kolíku je dobře určitelná. Naměřené hodnoty by tedy neměly být příliš zkresleny 

chybou měření. 

8.2.7 Dosah paží do stran 

Dosah paží do stran je vodorovná vzdálenost od bodu acromion po osu úchopu. 

Měření se provádí tak, že osoba sedí či stojí co nejvíce vzpřímeně a paži se snaží držet co 

nejvíce vodorovně nataženou a v ruce drží vzpřímeně měřící kolík (kolík o průměru 20 mm). 

Tato hodnota nám určí šířku pracovního prostoru. Při jejím měření mohlo dojít 

k odchylce, pokud osoba neměla maximálně nataženou paži. 

8.3 Průběh měření 

Měření bylo provedeno na 50-ti hasičích a to na dvou stanicích HZS ČR. Vždy byly 

změřeny všechny vybrané antropometrické parametry ve staničním a poté i v zásahovém 

oděvu. při měření docházelo občas k obtížím dosáhnout maximální přesnosti, jelikož měřená 

osoba neseděla zcela vzpřímeně, nebo měření ztěžoval zásahový oděv. 

8.4 Zpracování naměřených hodnot 

Po změření všech hasičů vznikl soubor naměřených hodnot, který čítá padesát vzorků. 

U každého z nich bylo provedeno dvojí měření sedmi parametrů. Osmý parametr, výška pěsti 

pod sedadlem vsedě, je dán normativně, tudíž nebyl měřen a jeho hodnota je brána jako 

konstanta. 



 

 
- 39 - 

8.4.1 výpočet základních statistických veličin 

Takto rozsáhlý statistický soubor, by bylo vhodné rozdělit do tříd, abychom získali 

přesnější výsledky. Toto rozdělení bylo provedeno dle Sturgesova pravidla pro optimální 

počet intervalů a dále proběhlo vyhodnocení tohoto třídně rozděleného souboru. Hodnoty 

takto vyhodnoceného souboru byly porovnány s vyhodnocením bez třídního dělení. Rozdíl 

v těchto dvou způsobech vyhodnocení se pohyboval v řádu desetin milimetru. Není tedy třeba 

dělení souboru do tříd, jelikož chyba při samotném měření se pohybovala v řádu milimetrů. 

Chyba desetiny milimetru tedy měření téměř neovlivní s porovnáním s chybou při měření, 

a proto byl soubor vyhodnocen bez použití třídního dělení. 

 

o Variační obor 

〉〈 nxxX ;: 1  

 

o Variační rozpětí argumentu je rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnoty argumentu 

1xxR n −=  

o Absolutní četnost if  je počet výskytů hodnoty ix  v souboru 

 

o Relativní četnost 

N

f i
i =ϕ  

 

o Kumulativní četnost 

∑ =
= i

k ki fF
1

 

 

o Empirická střední hodnota pro jednotlivé parametry 

∑ =
⋅= n

i ii xf
N

x
1

1
 

 

Kde N je rozsah souboru, 

f i je četnost i-tého prvku statistického souboru, 

xi je i-tý prvek statistického souboru. 
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o Empirický rozptyl 

∑ =
−= n

i iix xxf
N

S
1

22 )(
1

 

 

o Empirická směrodatná odchylka 

2
xx SS =  

 

o Modus statistického souboru je ta hodnota argumentu X, která má největší absolutní 

četnost 

 

o Medián statistického souboru je hodnota, která soubor uspořádaný podle velikosti 

rozděluje na dva o stejném počtu prvků 

 

o P-kvantil je hodnota px , která rozděluje uspořádaný soubor na dva podsoubory, 

jejichž poměry jsou ( )pp −1:  

 

o Koeficient šikmosti (asymetrie) blíže určuje odchylku od střední hodnoty 

3
3

s

n
A =  

 

Kde 3n  je centrální empirický moment třetího řádu 

3s  je třetí mocnina empirické směrodatné odchylky 

 

o Empirický exces 

3
4
4 −=

s

n
e  

 

Kde 4n  je centrální empirický moment čtvrtého řádu 

4s  je čtvrtá mocnina empirické směrodatné odchylky 

 

Všechny výsledky statistického vyhodnocení naměřeného souboru dat jsou uvedeny 

v přílohách č. 2 a č. 3. 
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8.4.2 Stanovení chyby měření 

Měření antropometrických rozměrů je normativně přesně definováno, ale jelikož je 

měřen rozměr končetin, které se skládají z kostí a měkkých tkání. Kosti toto měření nijak 

výrazně neovlivní, jelikož mají stálý rozměr. Zatímco měkké tkáně umožňují pohyb kostí 

a kloubů a právě tyto ovlivňují měření. 

Aby bylo možno určit chybu měření, která zahrnuje výše zmíněnou odchylku 

způsobenou pohybem kostí a tkání a chybu nepřesného měření, bylo provedeno měření 

2 osob. U těchto osob byly měřeny všechny antropometrické parametry, které se měřili pro 

stanovení pracovního prostoru, ale každý z nich byl měřen 10x. Měření probíhalo tak, že 

jednotlivé parametry byly měřeny postupně, vždy po jednom měření, aby se zamezilo chybě 

vzniklé opakovaným měřením jednoho parametru 10x po sobě. Obě osoby byly měřeny 

ve staničním i zásahovém oděvu, aby bylo možno stanovit odchylku pro oba případy. 

Naměřené hodnoty byly zpracovány, stejně jak je popsáno v kapitole 1.1.1 a navíc zde byla 

určena standardní odchylka všech měřených parametrů v procentech. Celé toto měření a jeho 

vyhodnocení je uvedeno v příloze č 4. 

Výsledkem tohoto měření je tedy procentuelní odchylka vzniklá chybou při měření. 

V následující tabulce je uvedena maximální, minimální a střední chyba měření. 

 

Tabulka 8.3 Odchylky měření 

Odchylka [%] 

minimální 0,24 

maximální 1,40 

průměrná 0,56 

 

Jak ukazuje tabulka, došlo při měření k průměrné odchylce 0,56 %, což je například 

u střední hodnoty v zásahovém oděvu 7,9 mm. 

8.4.3 Hodnoty mezí pracovní oblasti 

Pracovní oblast je určena parametry A1, A2, B1, B2, C1, C2 které získáme 

pomocí percentil P5 z měřených antropometrických parametrů. V následující tabulce jsou 

uvedeny hodnoty percentil P5 jednotlivých naměřených parametrů ve staničním a zásahovém 

oděvu. 
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Tabulka 8.4 Hodnoty naměřených parametrů P5 

  Staniční oděv [mm] Zásahový oděv [mm] 

h1 Tělesná výška, vsedě 1266 1362 

a2 Šířka ramen (biakrominální) 312 322 

b2 Dosah směr dopředu, osa úchopu 715 728 

h12 Výška očí, vsedě 722 745 

h13 Výška ramen, vsedě 540 558 

t2 Délka loket – osa úchopu 345 352 

t3 Dosah paží do stran 572 578 

 

Data uvedená v tabulce představující percentil P5 se mohou při bližším zkoumání zdát 

nepřesná, například rozdíl šířky ramen ve staničním a zásahovém oděvu činí 10 mm a přitom 

by tyto hodnoty měly být teoreticky shodné. Nebo rozdíl výšky očí vsedě u staničního 

a zásahového oděvu je 23 mm což muže vypadat opět jako velká nepřesnost. 

Tyto hodnoty bychom však vzájemně neměli porovnávat, protože jak již bylo 

uvedeno, jedná se o percentil P5, tedy o hodnotu pod kterou se nevyskytlo více jak 5% 

měřených osob. Průměrné hodnoty měřených antropometrických parametrů jsou uvedeny 

v následující tabulce, kde je již možno hodnoty porovnávat. 

 

Tabulka 8.5 Střední hodnoty měřených parametrů 

  Staniční oděv [mm] Zásahový oděv [mm] 

h1 Tělesná výška, vsedě 1324 1409 

a2 Šířka ramen (biakrominální) 342 346 

b2 Dosah směr dopředu, osa úchopu 771 785 

h12 Výška očí, vsedě 780 793 

h13 Výška ramen, vsedě 583 597 

t2 Délka loket – osa úchopu 372 381 

t3 Dosah paží do stran 629 637 

 

Z této tabulky již můžeme dobře vidět rozdíl v parametrech při měření v obou 

oděvech. Tělesná výška vsedě v zásahovém oděvu se zvýšila v průměru o 85 mm, což je 

zapříčiněno zásahovou přilbou. Tento parametr nám slouží hlavně ke správnému umístění 

pracovního prostoru. U parametru a2, tedy šířce ramen je rozdíl 4 mm, což je zapříčiněno 
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rovností sedu, hrbením se a nejvíce nesnadností nalezení bodů akromion přes zásahový oděv. 

Rozdíl při dosahu směrem dopředu činí 14 mm. Tato hodnota je určena tloušťkou zásahového 

oděvu a rukavice. U výšky očí vsedě je rozdíl 13 mm zapříčiněn opět tloušťkou zásahového 

oděvu, ale také vzpřímeností sedu. U výšky ramen vsedě se jedná o stejnou situaci jako u 

předchozí výšky očí vsedě. Parametr t2, délka od lokte po osu úchopu je ovlivněn tloušťkou 

zásahového oděvu a rukavice, proto je zde rozdíl 9 mm. Rozdíl 8 mm u dosahu paží do stran 

je zapříčiněn tloušťkou zásahové rukavice, ale také opět nesnadností nalézt bod akromion pod 

zásahovým oděvem. 

Z rozboru jednotlivých parametrů, jejich hodnot a stanovení chyby měření je patrné, 

že rozdíl mezi staničním a zásahovým oděvem vznikl díky tloušťce zásahového oděvu 

a bohužel také kvůli nesnadnosti měření některých parametrů a tím vzniklým chybám v řádu 

milimetrů. 

8.5 Určení optimálního pracovního prostoru 

V předešlé kapitole byly uvedeny výsledky zpracovaných hodnot měření. Jsou zde 

zobrazeny jak střední hodnoty naměřených parametrů, tak i hodnoty percentil P5. Z těchto 

hodnot již lze určit meze pracovní oblasti pro paže vsedě. Tato oblast je určena výpočtem za 

použití hodnoty percentil P5 získané z vyhodnocení antropometrického měření. Výpočty pro 

staniční i zásahový oděv jsou uvedeny v příloze č. 5 a 6. V následující tabulce jsou uvedeny 

rozměry pro učení pracovní oblasti, jejich označení, způsob jejich určení a jejich hodnota. 

 

Tabulka 8.6 Hodnoty pro určení pracovního prostoru 

Hodnota [mm] Označení Rozměr Tip 

pracovního 

prostoru 

Výpočtový vzorec [mm] 

Staniční 

oděv 

Zásahový 

oděv 

A1 výška preferovaný ( )5131 PhA =  540 558 

A2 výška maximální ( ) 17122 5 hPhA +=  772 795 

B1 šířka preferovaný ( ) ( )55 221 PaPtB +=  657 674 

B2 šířka maximální ( ) ( )560sin52 232 PaPtB +°⋅⋅=  1303 1323 

C1 hloubka preferovaný ( )521 PtC =  345 352 

C2 hloubka maximální ( ) 190522 −= PbC  525 538 
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Z těchto hodnot již můžem určit oblasti maximálního a preferovaného pracovního 

prostoru. Pro jejich zobrazený byl použit program AutoCAD, který umožňuje dobrou 

vizualizaci těchto prostor. Na následujících obrázcích je zobrazen pracovní prostor hasiče ve 

staničním a poté zásahovém oděvu ze tří pohledů. 

 

 

Obrázek 2 pracovní prostor hasiče ve staničním oděvu 

 



 

 
- 45 - 

 

Obrázek 3 pracovní prostor hasiče v zásahovém oděvu 
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9 Závěr 

Smyslem této práce bylo určit pracovní prostor hasiče v kabině, aby podle těchto dat 

bylo možné co nejefektivněji uspořádat pracovní prostředky a také využít prostor v kabině 

požárního automobilu. 

Pro měření byl vybrán vzorek hasičů, který se skládal z padesáti příslušníků HZS 

Moravskoslezského a HZS Zlínského kraje vždy po pětadvaceti jedincích z každého. Pokud 

bychom chtěli určit přesnější prostor, který by odpovídal všem příslušníkům HZS ČR, bylo 

by zapotřebí mnohem rozsáhlejšího statistického vzorku, ve kterém by musela být data ze 

všech krajů České republiky. Toto měření by bylo časově a pracovně mnohem náročnější, 

a proto je není možné v rámci této práce provést. 

Měření bylo prováděno ve staničním i zásahovém oděvu, a tak vznikly dvě schémata, 

která nám ukazují rozměry pracovního prostoru pro oba oděvy a umožňují jejich vzájemné 

porovnání. Podklady pro určení tohoto prostoru pochází z normy ČSN EN 14738, ve které 

jsou uvedeny i parametry lidského těla platné pro střední Evropu. Při porovnání s těmito údaji 

dojdeme k závěru, že hodnoty uvedené pro střední Evropu jsou nižší než hodnoty, které 

vzešly z této práce. Tato skutečnost nám říká, že toto měření je nezbytné, jelikož jinak by se 

mohlo stát, že by se při konstrukci kabin požárního automobilu a jejich vnitřního prostoru 

vycházelo z hodnot uvedených pro střední Evropu a došlo by tak ke značnému zmenšení 

pracovního prostoru. Toto by mělo dozajista špatný dopad na práci a činnost hasičů v kabině 

požárního automobilu. 

Z naměřených antropometrických parametrů bylo možné sestavit somatografickou 

postavu člověka pro kterou byl následovně určen pracovní prostor pro paže vsedě. Tento 

prostor byl určen pro percentil P5 z měřených osob, čili pro 95% měřených hasičů je tento 

výsledný prostor optimální. Je tedy vhodné, aby v tomto prostoru vykonávali svou činnost 

s věcnými prostředky v kabině. Tím bude docíleno nejlepších podmínek pro ovládání těchto 

prostředků. Zároveň by bylo vhodné umístit nejčastěji užívané prostředky v kabině co nejblíže 

optimálnímu pracovnímu prostoru tak, aby hasič v kabině nemusel vykonávat příliš mnoho 

úkonů k získání a přemístění těchto prostředků do jeho optimálního pracovního prostoru. 

Samozřejmě není možné, aby byly všechny prostředky takto umístěny, protože by tak kladly 

mnohem vyšší nároky na vnitřní prostor v kabině než nynější umístění např. za a pod sedadly. 

V zadní části kabiny samozřejmě nesedí hasič sám, ale sedí většinou čtyři vedle sebe. 

Tímto je ovlivněn jejich pracovní prostor, jelikož hasiči sedí relativně těsně vedle sebe. 
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Při pohledu na Obrázek 2 a Obrázek 3, kde je vždy ve spodní části vyobrazena postava shora 

vidíme, že pokud bychom umístily čtyři postavy vedle sebe tak, jak sedí v kabině zásahového 

automobilu, zjistíme, že se jejich pracovní prostory překrývají. Pokud by se neměly vzájemně 

omezovat, zbude každému z nich prostor označený písmenem A, tedy preferovaný pracovní 

prostor. 

Z výše uvedených skutečností plyne, že určení optimálního pracovního prostoru lze 

vyžít k optimálnímu navržení vzdáleností mezi hasiči, tak aby docházelo k co nejmenšímu 

vzájemnému překrývání pracovních prostorů, efektivnějšímu využití místa v kabině, 

optimálnější manipulaci s věcnými prostředky a tím i zlepšení pracovních výsledků 

příslušníků HZS ČR. 
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