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Ergonomie u počítače 
Jak sedět u počítače? Tak, abychom si nepoškodili páteř, oči, cévy, svaly, šlachy. Jak na to? 
Rad a návodů najdeme mnoho, často si dokonce protiřečí. Zkusme hned na začátku přijmout 
zásadní pravidlo – všechny rady moudře zvážit a všechny extrémy považovat za extrémní. 

1 Pravidlo pravých úhlů 
Poskládáme-li své tělo do pravých úhlů, ulehčíme práci svalům a šlachám a umožníme krvi 
proudit v nesevřených cévách a žilách. Takže pravý úhel mezi chodidlem a holení, holení a 
stehnem, stehnem a páteří, předloktím a paží. Jestliže nám proporce těla neumožňují 
vytvoření pravých úhlů, musíme si pomoci nastavitelným nábytkem, to je židlí, případně 
stolní deskou nebo podložkou pod chodidla (používají ji také kytaristé). 

Na klávesnici počítače bychom měli dosáhnout prsty, které jsou v přímce se zápěstím 
a předloktím, zápěstí není opřeno o rám klávesnice. Výrobci takzvaných ergonomických 
klávesnic, které jsou uprostřed vyvýšené a jakoby zlomené, umožní sice písaři mít prsty 
v přirozenější poloze, v jakémsi vějířku, ale současně nutí držet lokty od těla, čímž se 
neúměrně zatěžuje ramenní svalový pletenec. Rostou tím nároky na krční páteř a riziko 
bolestí nejen hlavy. 

Obrázek je kopií velkoplošného nástěnného obrazu vydaného nakladatelstvím Computer 
Media s.r.o. (www.c-media.cz). 
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A ještě jedna rada pro sezení u počítače – měňte polohu, neseďte celé hodiny strnule. 

2 Kam s monitorem 
Do výše očí a tak daleko, abychom na něm viděli zřetelně a bez námahy to, co vidět 
potřebujeme. Nebezpečné jsou notebooky, které mají obrazovku nízko a musíme k ní klopit 
nejen oči, ale celou hlavu. Nebezpečí poškození krční páteře předejdeme, upevníme-li pro 
delší práci svůj počítač do speciálního stojanu nebo ho podložíme. Neobejdeme se pak 
v těchto případech bez externí klávesnice.  

 

 

3 Jak na myš 
Rukou ohnutou v lokti do pravého úhlu a od zápěstí až po loket položenou na podložce, tedy 
ne nataženou. Bolestí „tenisového“ lokte je podle ortopedů dnes ohrožen daleko více 
nepoučený lid počítačový než poučený a pečlivé rehabilitaci po každém zápase vystavený lid 
tenisový. Speciální gelové podložky řeší nejen bolest lokte, ale také otlaky na zápěstí. 

Důležitá je také velikost myši, měla by dobře padnout do dlaně. Že existují myši tvarované 
pro levou ruku snad leváci vědí. 

Nejzdravější je ovšem myš nepoužívat, ostatně hlodavci přece koušou!, proto kde je to jen 
trochu možné, využívejte raději všech možností své klávesnice a klávesových zkratek. 

4 Osvětlení 
Temné, spoře osvětlené sluje počítačových doupat zdánlivě mají své racionální jádro - zářící 
monitor jako by už nepotřeboval další světelný zdroj. Pokud pracujeme pouze s pohledem 
upřeným na obrazovku, snad to tolik nevadí. Nutíme-li ale oči neustále přebíhat od rozzářené 
plochy monitoru ke špatně osvětleným předlohám či konceptům, které máme rozložené na 
pracovní ploše, děláme svým očím medvědí službu. Místnost by přitom měla být celá 
osvětlena přibližně stejnou intenzitou, jakou intenzitou září monitor, to je cca 500 luxů a více, 
a to pokud možno denním světlem nebo světlem, které se mu svou charakteristikou co nejvíce 
blíží, například zářivkami s přirozenými spektrálními charakteristikami.  

Pro vaši představu – 500 a více luxů naměříte u slavnostní tabule, u které se nebudete bát jíst 
vánočního kapra s kostičkami.  
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V zorném poli bychom neměli mít žádný zdroj světla, tedy ani okno ne, v místnosti nesmí 
žádný zdroj světla vytvářet odlesky. Nejlepší je nepřímé osvětlení stropu. 

5 Barva pozadí 
Očím nejméně prospívá modré písmo na temném pozadí, doporučovaná kombinace je černé 
písmo na světle šedém nebo lehce šedozeleném (světlá, tzv. „zapudrovaná“ šedozelená) 
pozadí, přibližně takovémto: 

 

 

 

 

6 Brýle 
Díváte-li se na obrazovku počítače několik hodin denně a nosíte brýle, stojí za to pořídit si 
speciální „počítačové“ brýle. Jejich speciálnost spočívá v tom, že jejich dioptrie jsou přesně 
vyladěny na konstantní vzdálenost vašich očí od monitoru. 

7 Uspořádání pracoviště 
Když si pořídíte elegantní pracovní stůl tvaru U a umístíte na něho svůj počítač, tiskárnu, 
telefon, fax, skener, kopírku, kávovar a otočnou židli, opravdu nemusíte během pracovní doby 
udělat skoro ani krok.  

Když dáte kopírku do opačného rohu místnosti a kávovar do jiného patra, možná vás budou 
kroky k nim otravovat, ale … 

Volba je na vás. 

Jana Olchavová 

 


