
Zdravé pracoviště si posvítí na 
fyzickou zátěž
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) vede od roku 2020 do roku 2022 celoevropskou 
informační kampaň o muskuloskeletálních poruchách 
souvisejících s prací a o důležitosti jejich prevence.  
Cílem je přesvědčit zaměstnavatele, zaměstnance a 
další zúčastněné strany, aby spolupracovali na prevenci 
muskuloskeletálních poruch, a podporovat dobré zdraví 
pohybového aparátu u pracovníků v EU.

Hlavní body
• Mnohá zaměstnání s sebou přinášejí stále více sedění a 

zároveň roste množství důkazů svědčících o spojitosti 
mezi sedavým způsobem života a zdravotními problémy.

• Naše těla potřebují pohyb – důležitým prvkem pro 
zajištění udržitelnosti práce je předcházení statickým 
polohám.

• Stání místo sedění není samo o sobě řešením, protože 
dlouhé stání může také představovat zdravotní rizika.

• Je důležité co nejčastěji měnit polohu těla – pracovníci by 
měli mít při práci možnost zaujímat různé polohy a pokud 
možno střídavě sedět, stát a procházet se.

• Nejlepší způsob sedění je tzv. dynamické sedění, kdy se 
polohy sedu neustále mění.

• Díky spolupráci mohou zaměstnavatelé a pracovníci najít 
praktické způsoby, jak podpořit aktivnější způsoby práce1 .

• Pokud jde o polohu těla, nejdůležitější je její pravidelná 
změna!

Všechny informační listy a další materiály kampaně jsou  
k dispozici ke stažení na internetových stránkách kampaně 
Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA (https://healthy-
workplaces.eu).

1) Příklady dobré praxe v tomto informačním listu nejsou nutně 
povinné nebo relevantní pro všechna pracoviště.

Hýbejte
se v práci
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Zdravé pracoviště
SI POSVÍTÍ NA 
FYZICKOU ZÁTĚŽ

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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Proč je třeba méně sedět a více se pohybovat
Sedavý způsob života se rozšiřuje jak v práci, tak i mimo pracovní 
dobu a stále více důkazů svědčí o neblahých zdravotních 
dopadech sedavého životního stylu. Ke zdravotním rizikům 
patří diabetes a srdeční a vaskulární onemocnění, ale také 
muskuloskeletální problémy. Sedavý životní styl je často spojován 
s depresí a některými druhy rakoviny. K dopadům na zdraví 
dochází kvůli tomu, že naše tělo potřebuje pohyb k rozproudění 
krve a oběhu kyslíku po těle. Při stále stejné pozici se klade větší 
zátěž na svaly a šlachy než při střídání pozic. Žádný člověk  
s chronickými muskuloskeletálními stavy by neměl příliš dlouho 
sedět a vyhýbání se statickým polohám je součástí zajišťování 
udržitelnosti práce.

Při sedění vytváří vzpřímená pozice menší zátěž na meziobratlové 
ploténky, ale není vhodné zůstávat v této pozici delší dobu.  
Je třeba upřednostňovat „dynamické sedění“, kdy se pozice vsedě 
neustále mění.

Větší aktivita při práci může také zlepšit pracovní výkonnost 
a zlepšit spokojenost s prací. Právě proto je nejdůležitější 
pravidelně polohy měnit.

Kromě kancelářské práce může k dlouhému sedění docházet při 
práci pokladních a při práci v oblasti uživatelské podpory, v call 
centrech, na výrobních linkách, v laboratořích a v dispečerských 
místnostech a při řízení.

Právní předpisy a doporučení
Ačkoliv dlouhé sedění není výslovně upraveno žádným 
evropským právním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví, zaměstnavatelé mají obecné povinnosti posuzovat rizika 
a upravit práci s ohledem na potřeby jednotlivce. Právní předpisy 
o práci se zobrazovacími jednotkami ukládají povinné pravidelné 
přestávky nebo změnu činnosti s cílem omezit dobu strávenou 
prací u zobrazovacích jednotek.

Doporučení týkající se sedění v práci je možné shrnout 
následujícím způsobem1 :

• Nepřekračujte dobu 5 hodin sedění v práci každý den.

• Dopřávejte si krátké přestávky nejméně každých 20–30 minut.

• Po dvou hodinách sedění vždy vstaňte alespoň na 10 minut.

• Pracujte aktivně a střídejte sedění, stání a chůzi.

Opatření na pracovišti
Musíme sedět dynamicky, dopřávat si pravidelné přestávky, 
protahovat se a pohybovat se. Nejlepší způsobem, jak toho 
dosáhnout, je zajistit, aby sedění bylo menší částí a pohyb větší 
částí každodenního provozu na pracovišti. Stání místo sedění 

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

není samo o sobě řešením, protože dlouhé stání může také 
představovat zdravotní rizika. Je možné přijmout jednoduchá 
opatření na vytvoření dynamičtějšího pracoviště v závislosti na 
pracovišti a posouzení rizik. Součástí předcházení rizik, zajišťování 
dobré ergonomie a podpory dobrých životních podmínek je 
přijetí opatření.

Jaké kroky mohou zaměstnavatelé 
zvážit?
• Umožněte pracovníkům střídat sedění, stání a pohyb; motivujte 

pracovníky, aby si dopřávali přestávky, hýbali se a protahovali.

• Stanovte maximální dobu pro sedění a doby pro protahování a 
pohyb.

• Zaveďte protahování na poradách a vybízejte pracovníky, aby 
vstali a hýbali se a případně se protahovali i během porad.

• Zamyslete se nad tím, jestli by konferenční místnosti a jídelny 
nemohly mít prostor na stání.

• Zajistěte pracovní plochy umožňující sedění i stání.

• Zajistěte dobré židle, které umožňují změnu polohy.

• Umístěte do odpočinkové místnosti některé jednoduché 
pomůcky – míč na pilates, podložku atd.

• Zaveďte bezdrátové telefony, aby se pracovníci mohli procházet 
a mluvit.

• Odstraňte tiskárny z individuálních kanceláří a koše přesuňte na 
jedno centrální místo.

• Zaveďte počítačové aplikace, které nabízejí připomenutí 
přestávek a protahování.

Co mohou pracovníci udělat proto, aby 
byli aktivnější?
• Choďte k pracovnímu místu kolegy, místo abyste si posílali 

e-maily nebo telefonovali; krátké porady pořádejte vestoje nebo 
se při nich procházejte.

• Mějte mobilní telefon z dosahu a při hovorech stůjte.

• Choďte po schodech – začněte tím, že vystoupíte z výtahu o 
jedno patro níže.

• Začleňte do vašeho způsobu práce krátké přestávky, při kterých 
se krátce protáhnete a vstanete ze židle.

• Zaparkujte automobil v určité vzdálenosti od vchodu do 
kanceláře.

• Používejte aplikaci, která vás upozorní na to, že si máte dát 
přestávku od sledování obrazovky, nebo aplikaci „budík“ na 
vašem mobilním telefonu jako připomenutí.

• Pokud máte pracovní místo umožňující stání i sedění, často 
měňte polohy.

• Pijte vodu – zlepšuje krevní oběh a způsobuje, že budete častěji 
chodit na toaletu.

• O polední přestávce si dopřejte krátkou procházku.
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Dynamické sedění
Své polohy při sedění můžete obměňovat následujícími způsoby:

• předkloněním se, zakloněním se, náklonem do strany,

• předsazením pánve s opřenými zády a vykloněním pánve do 
boku s opřenými zády,

• přesouváním své váhy někdy více na pravou a někdy více na 
levou polovinu hýždě,

• používáním dynamického nastavení opěrky zad u židle, pokud to 
umožňuje,

• při předklonu opřením se o pracovní stůl,

• dopřáváním si častých krátkých přestávek od intenzivní práce na 
počítači, při nichž si protáhnete ruce, zápěstí a prsty,

• kroužením rameny a otáčením krku,

• tím, že se každých 30 minut postavíte, protáhnete a 
rozpohybujete na 20–30 vteřin, zejména pokud cítíte napětí na 
krku, v zápěstích, v ramenou nebo v zádech,

• prováděním nenáročných cviků každé 2 hodiny,

• tím, že přerušíte činnost a několikrát se zhluboka nadechnete a 
vydechnete – to je uvolňující a prospívá to páteři.

Jednoduché cviky na protažení na vašem 
pracovním místě
• Zvedněte paže nad hlavu a dělejte jimi kruhy.

• Pokrčte rameny a několikrát jimi dělejte kruhy dopředu a dozadu.

• Jemně nakloňte krk zleva doprava a zaměřte se na ztuhlá místa.

• Vytočte kotníky, napněte prsty na nohou a ohněte chodidlo.

• Protáhněte si kyčelní flexory tím, že namíříte jedno koleno k zemi 
a vysunete kyčle dopředu.

• Opřete se do židle a zatlačte nadloktí do opěradla, čímž si 
protáhnete hrudník a ramena.

• Spojte ruce za židlí a protáhněte si ramena směrem dozadu.

Tipy pro řízení
Ačkoliv pro řidiče může být obtížnější, aby se během pracovního 
dne postavili, můžeme poradit následující tipy:

• Upravte si sedadlo.

• Dávejte pozor na to, v jaké pozici řídíte, a neopírejte se o volant. 
Pohybujte se a měňte při sedění pozici.

• Dopřávejte si pravidelné přestávky k pohybu a k protahování zad.

• Vždy vystupte z vozu, pokud telefonujete, posíláte textové 
zprávy, máte přestávku, jíte atd.

Provádění změn
Opatření, která mají změnit sedavý způsob života, 
pravděpodobně nebudou úspěšná, pokud se na nich neshodnete 
v diskusi a za účasti pracovníků. Každé pracoviště je jiné, ale 
pokud dané postupy jen stroze nařídíte, vyvolá to pouze odpor.  
Pracovníci musí být stále flexibilní a řídit způsob své práce. 
Někteří se mohou obávat, že kvůli přestávkám na protažení 
budou méně produktivní. Diskuse mohou probíhat 
prostřednictvím porad a průzkumů, v nichž pracovníci také 
mohou přijít se svými nápady. Vedoucí pracovníci musí projevit 
odhodlání a jít příkladem.

Příklady otázek k diskusi:
• Jak je možné změnit způsob plánování a provádění úkolů na 

pracovišti tak, aby se zkombinovaly možnosti sedění a stání v co 
největším rozsahu? Jak by šlo začlenit do pracovního dne krátká 
cvičení?

• Jak vás může vaše pracoviště podpořit k větší aktivitě?  
Jaké kroky může vedení podniknout k propagaci většího pohybu 
a „dynamického sedění“ v kanceláři?

• Jaké kroky mohou podniknout jednotlivci?  
Uveďte dvě věci, které již děláte, a dvě nové věci, které budete 
dělat.
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Užitečné zdroje rad a dalších informací
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (BeUpstanding: Nahoru a dolů – nahoru a dolů, v angličtině a v němčině):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Fyzická aktivita na pracovišti:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Pracoviště – příklad 1
Vývojářská společnost zavedla program na zvýšení povědomí o 
riziku nedostatku pohybu v zaměstnání a na podporu zdravé kultury 
na pracovišti díky schopnému vedení. Mezi přijatá opatření patří 
poskytování informací, vybízení pracovníků k častějšímu pohybu 
během dne, ergonomická zlepšení, jako jsou výškově nastavitelné 
stoly a vyšší stoly pro porady vestoje, a workshopy. Pracovníkům byla 
poskytnuta zařízení pro sledování biologické zpětné vazby a plakáty 
je upozorňovaly na to, aby přijali opatření, například aby chodili po 
schodech a nejezdili výtahem. Byly jim nabídnuty osobní zdravotní 
poradenské služby a rady týkající se předcházení sedavé práci byly 
začleněny do programu návratu do práce. Byly uspořádány aktivity  
v rámci „výzvy pro zdraví“ s drobnými pobídkami.

Zdroj: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017-0/view

Pracoviště – příklad 2
Závod na rozmnožování orchidejí zavedl skupinové protahování 
během pracovních přestávek. Pětiminutový program cvičení 
probíhá na pracovišti bezprostředně před plánovanou dopolední 
a odpolední přestávkou. Pracovníci, kteří při protahování 
předcvičují, byli vyškoleni fyzioterapeutem.

Klipy z filmu o Napovi a zdroje k diskusi na pracovišti
• Dejte se do pohybu:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Dopřejte si přestávku:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Zdroje EU-OSHA
• Článek na OSHwiki „Muskuloskeletální poruchy a dlouhé sedění ve stejné poloze“:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• Článek na OSHwiki „Podpora pohybu a cvičení v práci, aby se zabránilo dlouhému stání a sedění“:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Tematický oddíl agentury EU-OSHA o předcházení a zvládání muskuloskeletálních poruch:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Výzkum muskuloskeletálních poruch:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (where reports on avoiding static work are available).
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