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Zdravotní rizika sedavých zaměstnání

 Onemocnění srdce, vysoký krevní tlak
 Projevy arteriosklerózy
 Cukrovka
 Karcinom tlustého střeva, žaludeční 

vředy
 Deprese, neurózy
 Hemoroidy



Vliv sezení na pohybový systém
 Držení těla

 Funkční poruchy páteře (blokády)

 Svalový systém
 změny aktivity svalů šíje, ramenního pletence v závislosti na poloze 

a psychické zátěži – např. tenzní bolesti hlavy

 Vazy (ligamenta)
např. dlouhodobý předklon- anteflexní bolesti hlavy

 Další změny
- osteoporóza
- onemocnění meziobratlových plotének



Správné a nesprávné sezení (A.Brügger)

Správné (vzpřímené) držení Nesprávné (kulaté) držení



Výhody  práce vsedě

 Nižší únavnost
 Nižší nároky na oběhový systém
 Nižší energetický výdej
 Lepší stabilita
 Vhodnější pro práce s nároky na zrak a jemnou 

motoriku
 Nižší zátěž dolních končetin
 Snazší obsluha pedálů



Rehabilitační a ergonomické 
aspekty sezení

 Nácvik správného sedu
 Dynamický sed
 Správná dynamika těla při sezení
 Vstávání ze židle
 Kompenzační cvičení
 Úlevové a odpočinkové polohy
 Ergonomie sezení
 Alternativní sezení ( klekačky , balóny)
 Ergonomické a rehabilitační  pomůcky



Nácvik správného sedu (A.Brügger)



Dynamický sed



Dynamický sed



Správná dynamika těla při sezení



Vstávání ze židle



Kompenzační cvičení



Úlevové a odpočinkové polohy



Základní principy správného sedu v 
21.století (T.Petrelius, 2007)

 Vyšší nabídka sedacího nábytku podle 
designu, rozměrů, funkce s ohledem na 
individuální potřeby a  antropometrické 
rozměry

 Podpora dynamického sezení , změny poloh
( oproti stabilitě , nižších možností změn –
“ideální sed“)

 Otevřenější úhly- kolena, kyčle, lokty
( oproti 90°)



Podpora práce vstoje



Podpora práce vsedě



Ergonomie práce vsedě
 Ergonomické sedadlo je pouze jedním z 

předpokladů zdravé práce, ale není jediným 
řešením pro prevenci zdraví při práci ( 
A.Windel)

 Další aspekty :
- zorné podmínky
- dosahy, polohová zátěž
- pracovní stůl
- organizace práce
- neuropsychická zátěž



Alternativní sezení (klekačky, balóny)



Příklady vhodných a nevhodných 
klekaček



Ergonomické pomůcky



Ergonomické pomůcky



Ergonomické pomůcky



Velkoplošné kanceláře (open- space)

Výhody:
 Úsporné využití prostoru
 Rychlejší komunikace
 Lepší využití týmové práce

Nevýhody:
 Snížení soukromí , větší 

kontrola managementu-
- stres

 Vyšší hluk
 Nedostatečné denní osvětlení 

(při špatném řešení dělících 
příček)

 Uniformní řešení pracovních 
míst



Velkoplošné kanceláře



Děkuji za pozornost
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