„Příloha č. 6 k nařízení vlády č.178/2001 Sb.

Část A

Prostorové požadavky na pracoviště

1.	Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti volná podlahová plocha nejméně 2 m2 mimo zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m.
2.	Světlá výška, pracovišť, na kterých se vykonává trvalá práce musí být
a)	při ploše do 50 m2 nejméně 2,60 m,
b)	při ploše od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m,
c)	při ploše od 101 do 2000 m2 nejméně 3,00 m,
d)	při ploše více než 2000 m2 nejméně 3,25 m.
3.	Světlá výška místností se šikmými stropy musí být alespoň nad polovinou podlahové plochy 2,30 m.
4.	Světlá výška pracovišť, na kterých se vykonává práce po dobu kratší než 4 hodiny za pracovní dobu nebo práce občas. nesmí být nižší než 2,1 m.
5.	Výšky uvedené v bodu 2 písm. c) a d) mohou být v prodejních prostorách, kancelářích a jiných pracovních prostorách, ve kterých je vykonávána lehká práce, či práce v sedě, sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude zajištěn pro každého trvale pracujícího na pracovišti vzdušný prostor podlé bodu 6 a bude vyloučeno oslňování zaměstnanců. Světlá výška však nesmí být nižší než 2,60 m.
6.	Na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně:
12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě,
15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje,
18 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.
Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilními provozními zařízeními.
7.	Požadavky v bodech 1 až 6 se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy.


Část B

Prostorové požadavky na pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení

1.	Volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být minimálně 5 m2 (mimo zařízení a spojovací cesty).
2.	Prostory o celkové podlahové ploše menší než 50 m2 musí mít, pokud to technologie nevylučuje, zrakové spojení s prostorami sousedními okny, průhledy a podobně.
3.	Na jednoho zaměstnance musí připadnout nejméně:
20 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě,
25 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje,
30 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.
Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním, nebo vzduchotechnickým zařízením.
Uvedené prostorové požadavky se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a podobná zařízení.


Část C

Některé požadavky na pracovní místo

1.	Výška pracovní (manipulační) roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů, břemen apod., jež jsou při činnosti užívány, a zrakovým nárokům. Optimální výška pracovní roviny je při práci vstoje u mužů v rozmezí 1020 – 1180 mm, u žen 930 – 1080 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny u mužů 220 – 310 mm a u žen 210 – 300 mm nad sedákem. Výška sedáku nad podlahou se předpokládá v rozsahu 400 ± 50 mm. Pokud jsou při práci používány přípravky (například svěráky) a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby.
2.	Při práci vyžadující zvýšené nároky na zrak (drobné předměty, součásti a podobně) se výška pracovní roviny zvětšuje přibližně o 100 – 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje i s předměty těžšími než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje přibližně o 100 – 200 mm.
3.	Dosahy horních končetin na vodorovné pracovní rovině při práci vsedě se upravují v souladu s údaji v následujících obrázcích.
4.	Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnanců a aby nedocházelo k zaujímání fyziologicky nepřijatelných pracovních poloh.


Obr. 1
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě
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Obr. 2
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě
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Vysvětlivky k obr. č. 2
Oblast A –	časté a přesné pohyby, uchopování drobných předmětů prsty obou rukou.
Oblast B –	pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy- mírné předklánění, pohyb do stran.
Oblast C –	maximální dosah – méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu.


Obr. 3
Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje
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5	 Pracovní sedadlo a prostor pro dolní končetiny
a)	Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale vsedě, musí být vybavena pracovním sedadlem s nastavitelnou výškou sedáku a se zádovou opěrou.
b)	Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být vybavena sedadlem jednoduché konstrukce pro krátkodobý odpočinek.
c)	Konstrukce sedadel musí zajišťovat jejich stabilitu, případně snadné seřízení výšky sedáku i sklonu zádové opěrky. Povrch sedáku a zádové opěry musí odpovídat podmínkám práce zvláště pokud jde o poréznost, omyvatelnost a podobně.
d)	Pracovní místa, na nichž je zvýšena pracovní rovina, se vybavují pracovními sedadly s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakovým požadavkům. Musí být vybavena kruhovou či jinou opěrou pro dolní končetiny.
e)	Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případech, kdy provádění pracovních úkonů je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonů mimo optimální dosah paží (obrázek č. 2), se pracovní místa vybavují otočnými, popřípadě pojíždějícími sedadly.
f)	Prostor pro dolní končetiny na pracovních místech s trvalým i přerušovaným sedem musí být dostatečně velký a musí umožňovat pohodlnou pracovní polohu a pohyb dolních končetin jak vpřed, tak do stran.
g)	Rozměry pohybového prostoru pro dolní končetiny jsou uvedeny v následujícím přehledu [mm]
Nejmenší výška nad podlahou	600
Nejmenší celková šířka	500
Nejmenší hloubka (od přední hrany stolu či zařízení)	500
Optimální hloubka (od přední hrany stolu či zařízení)	700
Nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu	200
h)	Pohybový prostor pro nožní ovládače:
-	maximálně 400 mm od roviny h (svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny , kolmá k vodorovné rovině – podlaze),
-	minimálně 200 mm od roviny h vpřed,
-	maximálně 250 mm nad základnou,
-	maximálně 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h.
Uvedené hodnoty platí v případě, že přední hrana sedadla je asi 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovládače posunout vpřed nebo vzad.
i)	Síly přípustné pro ovládače a rozměry ruky jsou uvedeny v tabulkách.
j)	Při základní poloze vstoje lze použít nožních ovladačů jen ve výjimečných případech, není-li frekvence jejich používání větší než 5 za minutu, a umožňuje-li jejich provedení střídavou obsluhu pravou a levou nohou. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly (např.loketní a kolenní ovladače) se nesmí používat.


Přípustné síly pro ovladače

Typ ovladače
Tvar, polohy a frekvence ovládání
Způsob ovládání, minimální a maximální síly (N)
Tlačítko
Kruhové, čtvercové, obdélníkové, hřibové
Jedním prstem
min. 2,5
max. 8


dlaní
min. 2,5
max.50
Přepínač páčkový
Válcový, kuželový, hranolový



dvoupolohový: min. 30° na strany od svislé osy,
třípolohový: min 30° na strany od svislé osy a kolmo k základně
Prsty
min. 2,5
max: 10
Přepínač otočný
Kruhová základna, úchopová část kuželová, obdélníková
při zrakové kontrole: max.počet poloh – 24, min. úhel mezi polohami – 15°
při hmatové kastrole: max.počet poloh – 8, min. úhel mezi polohami – 45°
Prsty
min. 2,5
max. 15
Točítko
Válcový, kuželový průměr do 2,5 cm
Prsty
min. 2,5
max. 4

průměr větší než 2,5 cm

min. 2,5
max. 15
Kolo ruční
Vnější průměr věnce se volí podle rychlosti otáčení, při větší rychlosti menší průměr
Jednou rukou
min. 10
max. 100


oběma rukama
min. 10
max. 200
Volant
a)	technická zařízení pracovně nepojíždějící
Oběma rukama
max.115

b)	technická zařízení pracovně pojíždějící
jednou nebo oběma rukama 



max. 80

c)	všechna technická zařízení při selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení)
oběma rukama
max. 350
Volant
Zemědělská a lesnická zařízení



a)	tech.zařízení pracovně nepojíždějící
Oběma rukama
max. 120

b)	tech.zařízení pracovně pojíždějící
jednou nebo oběma rukama



max. 120


oběma rukama
max. 490

c)	všechna zařízení při selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení)

Páka ruční
Rukojeť : válcová , kuželová kulová
Horní končetinou
pohyb páky :

trvale :
vpřed . a vzad
min. 10
max. 60


do stran
min. 10
max. 40

často :
vpřed a vzad
min. 10
max. 120


do stran
min. 10
max. 80

zřídka :
nahoru a dolů:
min. 10
max. 300


(nouzová a parkovací brzda) u zemědělských a lesnických strojů:



max. 250


nouzová a parkovací brzda



max. 295
Páka nožní (pedál)
Obdélníkový, kruhový, čtvercový trvale:
Pohybem celé nohy



min. 10
max. 90

často:
pedál provozní nouzové brzdy



min. 40
max. 400


pedál ovládaný pohybem nohy v kotníku 



min. 20
max. 60


zemědělské a lesnické stroje :

pedál spojky:

max. 245

pedál akcelerátoru:

max. 60

pedál provozní a nouzové brzdy:

max. 580

ostatní pedály:

max. 150
Trvale používané ovladače- takové, které jsou používány více než 40x za pracovní dobu.
Často používané ovladače - takové, které jsou používány 20 až 40x za pracovní dobu.
Zřídka používané ovladače – takové, které jsou používané měně než 20x za pracovní dobu.


Rozměry ruky


Muži
Ženy

Průměr
95 %
Průměr
95 %
Délka ruky dlaňová
18,8
20,3
17,2
18,6
Délka dlaně
10,7
11,7
9,8
10,7
Délka III. prstu
8,1
9
7,4
8,2
Šířka ruky
8.8
9,7
8
8,8


Část D

Pracovní polohy a jejich hodnocení

Hodnocení práce z hlediska pracovních poloh je nejvýznamnější na stabilních pracovních místech (např. práce na stacionárních a pracovně-pojíždějících strojích, práce v pásové výrobě aj.), kdy zaměstnanec je více než polovinu osmihodinové směny na stejném pracovním místě a provádí obdobnou pracovní činnost. Pracovní polohu si přitom zaměstnanec nemůže sám volit, ale jeho pracovní poloha je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa, prostorových parametrech pracoviště a podobně.
Při hodnocení ostatních pracovních činností je možné též vycházet z uvedených kritérií; ale vždy je nezbytné přihlédnout k individuálním charakteristikám jednotlivých prací, zejména jde o časové faktory práce.
Pracovní poloha je vždy hodnocena pouze v souvislosti s vykonávanou činností, tj. jestliže jde o strukturální části pracovní činnosti a nejde-li o nahodilé chování.
Používá se dvoukrokový systém hodnocení pracovních poloh, přičemž:
1.	KROK – zahrnuje hodnocení polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů
2.	KROK – zahrnuje podmínky, za kterých lze polohy označené v kroku 1 za podmíněně přijatelné zařadit mezi polohy přijatelné.

Přijatelná pracovní poloha:
Za přijatelnou pracovní polohu se považuje práce vsedě nebo vstoje popřípadě s možností střídání sedu a stoje.

Podmíněně přijatelná pracovní poloha:
Vymezení podmíněně přijatelné pracovní polohy trupu, hlasy a krku, horních končetin a dolních končetin je uvedeno v příslušných krocích 1 a 2.

Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách nesmí přesáhnout 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh nesmí být delší než 1-8 minut v závislosti na typu polohy a frekvenci pohybů.

Nepřijatelná pracovní poloha:
Vymezení nepřijatelné pracovní polohy trupu, hlavy a krku, horních končetin a dolních končetin je uvedeno v příslušných krocích, 1 a 2.
Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách nesmí překročit 30 minut.
Celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách nesmí být delší než polovinu osmihodinové směny.

Hodnocení poloh:
–	Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4° .
–	Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti.úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.
–	Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.

TRUP
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KROK 1:

NEPŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha trupu
Předklon trupu větší než 60°.
Záklon bez opory celého těla.
Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20°.
Dynamická poloha Trupu
Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min.
Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů > 2/min.

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha
Předklon trupu 40° – 60° bez opory trupu (KROK 2 A).
Zákon trupu s oporou těla (KROK 2 B).
Výrazný úklon či rotace větší 10° a menší než 20°.
Dynamická poloha
Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C).
Výrazný úklon trupu do stran větší než 20° při frekvenci pohybů menší než 2/min. (KROK 2 A).
Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C).

KROK 2 :
A	Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je nižší než maximálně přijatelný čas držení (v minutách).
B	Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opěra).
C	Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní směny.


HLAVA – KRK
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KROK 1:

NEPŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha
Předklon hlavy větší než 25° bez podpory trupu.
Záklon hlavy bez podpory celé hlavy.
Úklon a rotace hlavy větší než 15°.
Dynamická poloha
Úklon a rotace hlavy větší než 15° s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
Předklon hlavy větší než 25° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha
Předklon) hlavy 25 – 40° s podporou celého trupu (KROK 2 A).
Dynamická poloha
Předklon hlavy 25° - 40° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).
Záklon hlavy do 15° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).
Úklony a rotace hlavy do 15° s frekvencí menší než 2/min (KROK 2 B).

KROK 2 :
A	Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.
B	Nepřijatelná, je-li stroj využíván po dobu delší než polovinu pracovní směny.


HORNÍ KONČETINY (PAŽE)

file_10.png

file_11.wmf



file_12.png

file_13.wmf


file_14.png

file_15.wmf




KROK 1:

NEPŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha
Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté rameno).
Vzpažení paže větší než 60°.
Dynamická poloha
Vzpažení paže větší než 60° při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min.
Zapažení při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min.

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha
Vzpažení paže 40° - 60°, jestliže paže není podepřena (KROK 2 A).
Dynamická poloha
Vzpažení paže 40 - 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min (KROK 2 C, B).
Zapažení při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).

KROK 2 :
A	Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.
B	Není přijatelná při frekvenci pohybů > 10/min.
C	Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny


DOLNÍ KONČETINY
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KROK 1:

NEPŘIJATELNÉ POLOHY
Statické polohy
Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku.
Dynamické polohy
Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY
Dynamické polohy
Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí pohybů větší než 2/min (KROK 2 B).

KROK 2 :
B	Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny.


OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA

KROK 1:

NEPŘIJATELNÉ POLOHY
Statické polohy
Extrémní flexe nebo extenze v lokti, extrémní supinace a pronace zápěstí , extrémní flexe a extenze zápěstí..
Dynamické polohy
Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY
Statické polohy
Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2 B)
Dynamické polohy
Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).

KROK 2 :
B	Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny.".



