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Co jeCo je ergonomieergonomie
Ergonomie je vErgonomie je věědndníí obor zabývajobor zabývajííccíí se ochranou zdravse ochranou zdravíí
ččlovlověěka pka přři pri prááci. ci. Vliv pracovnVliv pracovníí polohy na pohybový polohy na pohybový 
systsystéém m ččlovlověěka.ka.

NesprNespráávnvnáá ergonomie prergonomie práácece vede k nepvede k nepřřimiměřěřenenéé
pracovnpracovníí zzááttěžěži s di s důůsledkem psledkem přřetetíížženeníí ururččitých svalových itých svalových 
skupin a kloubskupin a kloubůů. Dlouhodob. Dlouhodobéé ppůůsobensobeníí pak pak vede k vede k 
postipostižženeníí pohybovpohybovéého aparho aparáátutu. . 

OnemocnOnemocněěnníí pohybovpohybovéého sytho sytéémumu jsou druhou jsou druhou 
nejnejččastastěějjšíší ppřřííččinou pracovninou pracovníí neschopnosti (po onemocnneschopnosti (po onemocněěnníí
dýchacdýchacíích cest) a podch cest) a podíílejlejíí se nejvyse nejvyššíšší mmíírou na porou na poččtu dntu dnůů s s 
pracovnpracovníí neschopnostneschopnostíí. PN (cca 50. PN (cca 50--60% dn60% dnůů). ). 



Vliv Vliv ššpatnpatnéého pohybovho pohybovéého ho 
sterotypusterotypu

vadnvadnéé drdržženeníí ttěělala
nejnejččastastěěji zpji způůsobeno svalovými sobeno svalovými 
dysbalancemidysbalancemi ppřřednedníí a zadna zadníí str. tstr. těělala
projev projev –– kulatkulatáá zzááda (zkrda (zkráácenceníí
prsnprsníích sv.) projevuje se i na zbytku ch sv.) projevuje se i na zbytku 
ppááteteřře, bederne, bederníí hyperlordhyperlordóózaza, , 
ochablochabléé hýhýžždděě, p, přředsunutedsunutéé drdržženeníí
hlavyhlavy



VadnVadnéé drdržženeníí ttěělala



DalDalšíší momožžnnáá postipostižženeníí
pohybovpohybovéého aparho aparáátutu

ZZáánněět t ššlach (lach (tendinitidatendinitida), obal), obalůů ššlach lach 
((tendosynovitidatendosynovitida), z), záánněět t epikondyluepikondylu
(nap(napřř. tenisový loket), . tenisový loket), úúžžinovinovéé
syndromy (syndromy (karpkarpááll))……

LumbalgieLumbalgie (chronick(chronickáá bolest bedernbolest bederníí
oblasti, vyzaoblasti, vyzařřuje do puje do pááteteřře a dolne a dolníích ch 
konkonččetin), etin), lumbagolumbago (akutn(akutněě, po , po 
ššpatnpatnéém pohybu),  m pohybu),  



Co dCo děělat, aby nlat, aby náás zs zááda nebolelada nebolela
sprspráávnvnéé drdržženeníí ttěěla a sprla a spráávnvnéé pohybovpohybovéé
stereotypystereotypy
zlepzlepššit pohyblivost pit pohyblivost pááteteřře a cele a celéého tho těěla / cvila / cviččit it 
pomalu, sprpomalu, spráávnvněě dýchat /, procvidýchat /, procviččeneníí a udra udržženeníí
svalovsvalovéého korzetuho korzetu
po cvipo cviččeneníí musmusíí nnáásledovat uvolnsledovat uvolněěnníí
naunauččit se zit se záásadsadáám sprm spráávnvnéého sezenho sezeníí, span, spaníí, , 
vhodnvhodnéé obuvi apod.obuvi apod.
zazařřazovat pazovat přři pri prááci odlehci odlehččujujííccíí a odpoa odpoččinkovinkovéé
prvkyprvky
plavplaváánníí, j, jíízda na kole, turistikazda na kole, turistika



SprSpráávnvnéé sezensezeníí=Dynamick=Dynamickéé sezensezeníí
tzn. takovtzn. takovéé sezensezeníí ppřři kteri kteréém m 
ččasto masto měěnnííme pozici a me pozici a 
mechanika mechanika žžidle se nidle se náám m 
neustneustáále ple přřizpizpůůsobuje a sobuje a 
podeppodepíírráá ddůůleležžititéé partie.partie.

permanentnpermanentníí kontakt se kontakt se 
ststáálým tlakem na zlým tlakem na zááda da --
synchronnsynchronníí technikatechnika s s 
nastavennastaveníím zatm zatíížženeníí

podeppodepřřeneníí bedernbederníí ppááteteřře e 

nastavennastaveníí vývýššky a sklonu ky a sklonu 
sedadla sedadla 



ÚÚprava pracoviprava pracoviššttěě u PCu PC
odlehodlehččujujííccíí sed dle sed dle BrBrůůggeraggera

sedacsedacíí plocha mplocha míírnrněě sklonskloněěnnáá
vpvpřřed ed 
kykyččle o nle o něěkolik cm výkolik cm výšše nee nežž
kolena kolena 
mezi stehny mezi stehny úúhel 45 stuphel 45 stupňůňů
nohy pod koleny mnohy pod koleny míírnrněě zevnzevněě
ppáánev pnev přřeklopit lehce vpeklopit lehce vpřřed ed 
zdvihnout hrudnzdvihnout hrudníík k 

opravit dropravit držženeníí hlavy hlavy –– bradu bradu 
lehce vplehce vpřřed ed 
dýchdýcháánníí provprováádděět do bt do břřicha icha 
ramena volnramena volněě, dole a vzadu. , dole a vzadu. 
vyuvyužžititíí pompomůůcek pcek přři sedu i sedu 



ŠŠpatnpatnéé sezensezeníí

bolesti hlavy,problbolesti hlavy,probléémy s my s 
koncentrackoncentracíí --bolesti zbolesti záátylkutylku

bolesti zad a pbolesti zad a pááteteřře e 

problprobléémy s hýmy s hýžždděěmimi

problprobléémy s bolestmi stehenmy s bolestmi stehen

bolesti kolen bolesti kolen 



Správný sed na balónu
Vynikající v prevenci a kompenzaci vadného držení těla. 
Umožňuje dynamický sed přitom se aktivují svaly trupu a 
zejména svaly hlubokého stabilizačního systému

Při výběru míče bychom měli dodržovat následující zásady:
Správná velikost míče. Pro děti do výšky postavy 145 cm 
průměr míče 45 cm,do výšky 155 cm průměr 55 cm, do 
výšky 175 cm průměr 65 cm. 
Míč nafouknutý, aby při sedu nezměnil váhou těla svůj 
kulatý tvar.

Správný sed na míči - kyčle a kolena ve stejné výši, nebo
kyčle o něco výše, chodidla položená celou plochou na 
podložce. Hlava v prodloužení páteře, ramena rozložená do 
šířky, pánev lehce podsazená. Kolena jsou od sebe 
vzdálená na šířku ramen, chodidla v prodloužení stehen.

Poznámka: Na míči by se mělo sedět jen několik minut, aby 
při dlouhodobé aktivaci svalstva trupu nedocházelo k jeho 
únavě a následně k uvolněnému, ohnutému sedu.



ZvedZvedáánníí a noa noššeneníí bbřřemen:emen:
rovnrovnáá ppááteteřř -- mmíírnrněě pokrpokrččenenéé a a 
rozkrorozkroččenenéé nohy, bnohy, břřemeno si demeno si dáát t 
co nejblco nejblíížže ke k ttěělu, zadrlu, zadržžet dech et dech 
/zapnete b/zapnete břřiiššnníí svaly/ a zasvaly/ a začčnete nete 
zvedat bzvedat břřemeno pomocemeno pomocíí svalsvalůů
dolndolníích konch konččetin. etin. 
ohnutohnutáá ppááteteřř –– mmíírnrněě nakronakroččit, it, 
zapnout bzapnout břřicho a picho a páánevnnevníí dno, dno, 
proveproveďďte výdech ste výdech s heknutheknutíím m 
zazaččnněěte zvedat bte zvedat břřemeno emeno 
ss napnapřřimovimováánníím trupu / nad 30m trupu / nad 30--
45 stup45 stupňůňů se zse záádovdovéé svaly svaly 
vypvypíínajnajíí/. Aktivuj/. Aktivujíí se svaly kyse svaly kyččle a le a 
zzáádovdovéé fasciefascie. Vhodn. Vhodnéé je podepje podepřříít t 
trup 1 rukou o stehno. Optrup 1 rukou o stehno. Opěět t 
bbřřemeno co nejblemeno co nejblíížže u te u těěla. la. 
Pokud moPokud možžno nenoste bno nenoste břřemena emena 
vv zzááklonu, po jednklonu, po jednéé stranstraněě nebo nebo 
vv jednjednéé ruce / napruce / napřř. t. těžěžký ký 
nnáákup/.kup/.



Cviky pCviky přři vadni vadnéém drm držženeníí ttěělala
svaly zkrsvaly zkráácencenéé se musse musíí cvicviččeneníím protahovat, m protahovat, 
ochablochabléé posilovat. posilovat. 
snasnažžte se vyvarovat jednostrannte se vyvarovat jednostrannéé zzááttěžěže e 
Ve Ve šškole je vhodnkole je vhodnéé izometrickizometrickéé cvicviččeneníí::
procviprocviččeneníí svalsvalůů bbřřiiššnníích vsedch vseděě –– posaposaďďte se na te se na 
žžidli ke stolu a opidli ke stolu a opřřete se o stete se o stůůl. Srovnejte si l. Srovnejte si 
zzááda, nepatrnda, nepatrněě ppřředsuedsuňňte bradu dopte bradu dopřředu a edu a 
proveproveďďte nte náádech. Pdech. Přři výdechu zatlai výdechu zatlaččte ruce do te ruce do 
stolu a zapnstolu a zapněěte svaly bte svaly břřiiššnníí a snaa snažžte se vtte se vtááhnout hnout 
ppáánevnnevníí dno dovnitdno dovnitřř. Druh. Druháá varianta je ta, varianta je ta, žže e 
ruce druce dááte pod stte pod stůůl a tlal a tlaččííte pod desku stolu. Tahle te pod desku stolu. Tahle 
varianta je trochu nvarianta je trochu náároroččnněějjšíší..
DDáále lze cvile lze cviččit pit páánevnnevníí dno, hýdno, hýžždděě……



Cviky pCviky přři vadni vadnéém drm držženeníí ttěělala
PostizometrickPostizometrickáá relaxace relaxace -- vyuvyužžíívváá reflexnreflexníí vlastnosti vlastnosti 
svalových a kloubnsvalových a kloubníích receptorch receptorůů. Nejprve se daný sval aktivn. Nejprve se daný sval aktivněě izometricky izometricky 
stahuje proti odporu, nstahuje proti odporu, náásledujsledujíí stejnstejněě dlouhdlouháá relaxace (asi 8 vterelaxace (asi 8 vteřřin), po nin), po níížž
ppřřeheháázzííme na protame na protažženeníí s vyus využžititíím aktivnm aktivníí kontrakce protilehlkontrakce protilehléého svalu ho svalu 
(antagonisty)(antagonisty)

PIR PIR –– krkrččnníích svalch svalůů, p, přři spri spráávnvnéém m 
provedenprovedeníí úúččinninnáá mobilizace mobilizace 
problematickproblematickéé krkrččnníí oblastioblasti



Cviky pCviky přři vadni vadnéém drm držženeníí ttěělala

ZZáásady cvisady cviččeneníí vsedvseděě::
Brada mBrada míírnrněě vpvpřřed, hlava v ed, hlava v 
prodlouprodloužženeníí trupu, lopatky tlatrupu, lopatky tlaččit k it k 
sobsoběě a dola dolůů, nezvedat ramena, , nezvedat ramena, 
zpevnzpevněěnnéé hýhýžždděě a ba břřicho, nohy rovnicho, nohy rovněě
Nezapomenout na sprNezapomenout na spráávnvnéé dýchdýcháánníí
NNáázornzornáá ukukáázka cvikzka cvikůů, kter, kteréé lze lze 
provprováádděět s t s žžááky ve tky ve třříídděě



DDáále je uvedeno nle je uvedeno něěkolik onemocnkolik onemocněěnníí
pohybovpohybovéého aparho aparáátu se kterými se mtu se kterými se můžůžete ete 
setkat psetkat přři výkonu profesei výkonu profese
Pokud pracujete se Pokud pracujete se žžáákem, který trpkem, který trpíí
ttěělesným postilesným postižženeníím je tm je třřeba se sezneba se seznáámit mit 
se specifiky danse specifiky danéé choroby a zavchoroby a zavéést pst přři i 
vyuvyuččovováánníí opatopatřřeneníí, kter, kteráá povedou ke povedou ke 
zmzmíírnrněěnníí projevprojevůů onemocnonemocněěnníí nebo nebo 
alespoalespoňň zamezzamezíí jeho zhorjeho zhorššeneníí..
VVžždy dbejte na sprdy dbejte na spráávný sed, ergonomii u vný sed, ergonomii u 
pracovnpracovníích strojch strojůů a pa přři praxi. i praxi. 
NezapomeNezapomeňňte výuku proklte výuku prokláádat relaxadat relaxaččnníími mi 
chvilkami, mchvilkami, měěnit nit ččasto polohy pasto polohy přři pri prááci.ci.



Vady pVady pááteteřře a hrudne a hrudnííkuku
Vady páteře v rovině frontální – skoliózy dochází k vychýlení a 
deformaci páteře nejen v rovině frontální, ale i v rovině transversální
(rotaci a torzi obratlů, vzniká asymetrie hrudníku a žeber). Skolióza není
jen vada kosmetická, ale má i vliv na orgány uložené v hrudníku (útlak).
Rozdělení skolióz
Nestrukturální - oblouk zakřivení je viditelný, ale nejsou změny na kostře 

- skolióza návyková, statická, atd.
Strukturální - na skeletu páteře jsou změny, zakřivení, rotace a torze
obratlů.
Strukturální skoliózy dělíme:
známé pňčiny - myogenní, osteogenní, neurogenní,
idiopatické - neznámá příčina 80 % všech skolióz.
Idiopatické skoliózy se dělí:
infantilní - do 3 let dítěte,
juvenilní v 7 letech,
adolescentní mezi 11.- 13. rokem.
Rozdělení podle stupně zakřivení
Stupeň zakřivení páteře se hodnotí podle Cobba na rtg snímku. Při 
zakřivení páteře do 20 stupňů: dítě pravidelně sledujeme a cvičíme. Do 40 
stupňů zakřivení páteře dostává dítě korzet a cvičí. Do 60 stupňů zakřivení
páteře je postup léčby přísně individuální, korzet, cvičení a někdy i 
operace. Nad 60 stupňů se páteř operativně koriguje.



Vady pVady pááteteřře a hrudne a hrudnííkuku
Mezi vady páteře v rovině sagitální patří: 
zvětšená kyfóza hrudní, zvětšená lordóza bederní
a naopak vyhlazená kyfóza hrudní a lordóza 
bederní.

Nejčastější vadou v rovině sagitální je 
Scheuermannova kyfóza. Příčinou je juvenilní
osteochondropatie obratlových těl. První příznaky 
se projevují mezi 10. až 12. rokem - bolesti zad. 

Při vyšetření postavy zjišťujeme: předsunuté
držení hlavy, zvětšenou krční lordózu, ramena 
dopředu - zkrácené m. pectoralis major, 
zvětšenou kyfózu hrudní, poklepovou bolest v 
oblasti hrudní kyfózy a zvýšený svalový spazmus, 
zvětšenou bederní lordózu, ochablé břišní a 
mezilopatkové svaly, zkrácení flexorů kolenních a 
kyčelních kloubů.



Ankylozující spondylitis
dříve uváděná jako Morbus Bechtěrev, je zánětlivé
onemocnění páteře a vede postupně k osifikaci páteře a 
přilehlých měkkých tkání. Výsledkem je tuhnutí páteře, až
ankylóza. Nejčastěji jsou postiženy klouby kořenové -
ramenní a kyčelní.Tato forma se nazývá
rhizomelická.Vzácněji jsou pak postiženy klouby periferní a 
zde hovoříme o formě skandinávské.
Postup tuhnutí může mít vzestupnou tendenci - forma 
ascedentní, méně častá je tendence sestupná - forma 
descendentní. V průběhu choroby se mění fyziologické
zakřivení páteře. Začíná vyhlazením bederní lordózy s 
následným zvětšením hrudní kyfózy, což je kompenzováno 
flekčním postavením kyčelních a kolenních kloubů.
Charakteristické držení těla u tohoto onemocnění je 
dokresleno předsunutím hlavy a prohloubenou krční
lordózou. Pro vyrovnání těžiště jsou paže nemocného v 
mírném zapažení.
V důsledku zánětlivých změn na páteři nacházíme reflexní
svalový hypertonus, který se později mění v kontraktury.



SvalovSvalováá onemocnonemocněěnníí
SvalovSvalováá atrofie atrofie –– ppřři deli delšíší imobilizaci, imobilizaci, 
porucha inervace svalu, v rporucha inervace svalu, v ráámci mci myopatiemyopatie
–– svalovsvalováá poruchaporucha
SvalovSvalováá dystrofie dystrofie –– neuromuskulneuromuskuláárnrníí
onemocnonemocněěnníí, n, něěkolik typkolik typůů s rs růůzným zným 
prprůůbběěhem, vhem, věěttššinou inou genetgenet. Podm. Podmíínněěno, no, 
degenerace a zdegenerace a záánik sv. vlnik sv. vlááken v nken v něěkterkteréém m 
ze stze stáádidiíí nemoci, vnemoci, věěttššinou progresivninou progresivníí
DychenovaDychenova progresivnprogresivníí sv. dystrofie sv. dystrofie –– jen jen 
u chlapcu chlapcůů, prevence vyhled, prevence vyhledáávváánníí žžen en 
nositelek genunositelek genu
DalDalšíší onemocnonemocněěnníí pohybovpohybovéého a nervovho a nervovéého aparho aparáátu budou zmtu budou zmíínněěna pna přři i 
ppřřednednášášce ze ce ze somatopediesomatopedie
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


