
Nenič si tělo!

Příloha 2: Galerie obrázků

Výtvarná soutěž pro děti a mládež

TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

Víte, jak můžete škodit svému tělu a zdraví?

Připomeňte si to:

https://www.vubp.cz/
https://www.vubp.cz/


TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje vaše záda

Těžká a nesprávně nošená aktovka 
nebo batoh

TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje vaše záda

Špatný postoj, špatná chůze, 
dlouhé sezení a nevhodné 

rozměry nábytku



TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje vaše záda

Nesprávné zvedání a přenášení 
věcí a předmětů

(malých, větších, těžkých i lehkých)

TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje vaše záda

Dlouhodobá práce s počítačem, 
notebookem nebo mobilem 

a sledování monitoru 
v nevhodné poloze



TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje další části těla

Dlouhodobá práce s počítačem 
a notebookem s nesprávným 

držením rukou

TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje další části těla

Dlouhodobá práce s počítačem 
a notebookem s nesprávným 

držením rukou



TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje další části těla

Dlouhodobá práce s počítačem 
a notebookem s nesprávným 

držením rukou

TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

Psaní nebo hry na mobilu 
v nevhodné poloze

poškozují další části těla



TÝKÁ SE TO I VÁS, ŠKOLÁKŮ

poškozuje i vaše oči

Sledování monitoru 
v nevhodné poloze a špatné 

vzdálenosti

PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

Když dospělí pracují, provádějí pracovní úkony 
nesprávně nebo ve špatné pozici

bolí je různé části těla a mohou si 
dočasně nebo trvale poškodit zdraví



PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

Kdy se to může stát?

Co se může stát? Zjistěte více:

• Při práci s informačními a komunikačními technologiemi.

• Při práci v nepřirozené či bolestivé pozici (horníci, dlaždiči, 
automechanici, tesaři, zahradníci, malíři pokojů, kadeřnice, plynaři, vodaři, 
instalatéři aj.). 

• Při dlouhodobé práci v jedné pozici (např. při sedavém zaměstnání – lidé 
z kanceláří, úřadů a bank, řidiči automobilů, strojvedoucí, obsluha strojů    
aj.).

• Při dlouhodobém nebo únavném vykonávání opakovaných pohybů (ukládání 
věcí na pás – pokladní v supermarketech, dělníci/operátoři ve výrobě apod., 
kopáči, dělníci pracující ve výkopech aj.).

• Při ručním zvedání a nošení těžkých břemen nebo při jejich 
přemisťování na velké vzdálenosti (doručovatelé balíků, zboží aj. zásilek).

PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

nevhodná nebo nesprávná pozice 
poškozuje záda a další části těla

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE



PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

Takhle se rozhodně pracovat 
v kanceláři nebo z domova nemá!

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE

PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

Takhle se rozhodně pracovat 
v kanceláři nebo z domova nemá!

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE



PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

poškozují záda a další části těla

DLOUHODOBÉ SETRVÁNÍ V JEDNÉ 
POZICI, V NEPŘIROZENÉ ČI BOLESTIVÉ 
POZICI A OPAKOVANĚ VYKONÁVANÉ 

POHYBY









PRACUJÍCÍ A DALŠÍ DOSPĚLÍ

špatně prováděný úkon/pohyb, velká 
hmotnost nebo rozměr břemene  
poškozují záda a další části těla

ZVEDÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ 
TĚŽKÝCH BŘEMEN

Co se děje s páteří?





V lepším případě to dopadne takhle:



V horším případě to dopadne takhle:

PACIENT JE TAKÉ BŘEMENO



Chraňte si své zdraví, jak nejlépe umíte!

Také dbejte na to, ať si ti, na kterých vám záleží, 
zdraví neničí a poraďte jim, 

jak na to.





Použité zdroje

• Fotobanka Depositphotos.com (v rámci standardní licence pro 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na období květen 2019 až duben 2020).

• Další fotografie a obrazový materiál z fotobanky Depositphotos.com:

• Fotobanka Pixabay.com (pod licencí Public Domain (CC0)). 

o https://cz.depositphotos.com/vector-images/kyf%C3%B3za.html

o https://cz.depositphotos.com/vector-images/kyf%C3%B3za.html?qview=312002120

o https://cz.depositphotos.com/similar-images/18326427.html?qview=63590985

o https://cz.depositphotos.com/18326427/stock-photo-lady-smiling-on-her-laptop.html

o https://cz.depositphotos.com/similar-images/49579109.html?qview=98292458

o https://cz.depositphotos.com/similar-images/98292458.html

o https://cz.depositphotos.com/stock-photos/bolesti-bedern%C3%AD-

p%C3%A1te%C5%99e.html?qview=70160199

o https://cz.depositphotos.com/67803395/stock-photo-paver-working-on-knees.html

o https://cz.depositphotos.com/100928108/stock-photo-man-holding-pile-of-carton.html

o https://cz.depositphotos.com/123463174/stock-photo-man-suffering-from-elbow-

joint.html

o https://cz.depositphotos.com/similar-images/37827451.html

o https://www.istockphoto.com/photo/warehouse-gm693557502-128217817

• https://www.pujcovnadodavek-cb.cz/jak-pecujeme-o-sve-dodavky/

• https://www.muzivcesku.cz/muz-14-let-predstiral-ze-pracuje-jako-ridic-kamionu-

nechtel-doma-travit-cas-se-svou-manzelkou/

• https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/532499/muz-v-kutne-hore-zemrel-pri-

oprave-auta-spadlo-na-nej.html

• https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/ve-dne-automechanik-v-noci-kral-ktery-

vladne-pres-skype_467359.html

• http://www.horydoly.cz/foto/ostrava_hornickemuzeum_landek/ipage00007.htm

• https://prace.hyperinzerce.cz/prace-zahranici/inzerat/14415248-pomocny-

automechanik-nemecko-nabidka-zahranici/

• https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/v-tunelu-klisskeho-potoka-se-kuta-a-betonuje-

20150906.html

• https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hornik-v-cssr-drina-a-

nadstandard.A090622_112923_ekonomika_vem

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Dla%C5%BEdi%C4%8D

• https://osha.europa.eu/cs/publications/e-facts/efact28

Použité zdroje – pokračování 
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• https://www.google.cz/search?q=zahradn%C3%ADk+depositphotos&tbm=isch&ved=

2ahUKEwi6orCnlu_nAhWTdlAKHYvTDcwQ2-cCegQIABAA&oq=zahradn%C3%ADk

• http://vnimejsvetelo.cz/tipy-pro-zada-bez-bolesti-cast-i-zvedani-predmetu/

• https://www.womanonly.cz/co-na-zanet-sedaciho-nervu-na-ischias-pomohou-cviky-i-

bylinky

• https://www.bezpecnostprace.info/dokumentace/jak-spravne-zajistit-praci-s-bremeny

• https://www.prace-ks-europe.cz/ergonomie-4-tipy-jak-bojovat-s-bolestmi-zad-svalu/

• https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-2008-2012/bolesti-zad-2011.pdf

• https://www.westword.com/news/colorado-dogs-that-kill-and-denver-pit-bull-ban-veto-

update-11644071

• http://www.vyklizeni-praha-levne.cz/

• https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-back-healthy-future/positive-position. 
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