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Abstrakt:

Práce se zabývá výzkumem v oblasti antropometrických měření dospělé populace, 

jeho historií,  základními pojmy a vlastním výzkumem prováděným pod vedením autora

v rámci projektu NIS na Mendelově univerzitě v Brně.

Výsledky výzkumu a jejich aplikace do oblasti interiérů a nábytku by měly sloužit

k revizi současných architektonických schémat a norem zabývajících se vztahy na ose 

člověk  – interiér  – nábytek. Popisuje vztahy jednotlivých parametrů, výšky a hmotnosti 

člověka, jejich vývoj  v závislosti  na věku a pohlaví,  dále srovnává růst výškové křivky 

populace v ČR a v Evropě.

Výsledky  práce  by  měly  sloužit  jako  podklad  k  revizi  stávajících  typologických 

zásad a norem s přihlédnutím na nové výsledky, v závěru autor navrhuje koncepční změny 

zavedených schémat ve vztahu člověk a interiér.

Abstract:

This thesis focuses on research in the field of anthropometric measurements of the  

adult  population,  its  history,  basic  concepts  and  research  itself,  conducted  under  the  

author’s leadership of the "NIS" project at the Mendel University in Brno.

The research results and its application in the field of interiors and furniture should  

be used to revise the architectural patterns and standards dealing with the relations on the  

axis between man – interior – furniture. It describes the relations of individual parameters,  

a person's height and weight, their development depending on age and sex, compares the  

height curve growth in Czech population and in Europe.

The  results  of  the  work  should  serve  as  a  basis  for  revising  the  existing  typological  

principles and standards with regard to new results; in conclusion the author proposes  

conceptual changes of the fixed schemes in relations of man and interior.
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Motto:

Pokud se vám zdá, že vám vaše děti nápadně přerůstají přes hlavu, pak nejste  

daleko  od  pravdy.  Jak  potvrzují  pravidelná  antropometrická  měření,  Češi  rostou,

a to téměř všemi směry.1

1 JOSEPHY, Michal. Jak rostou Češi : o naší zemi a lidech. National Geographic. 2006, leden, s. 25-30. 
Dostupný také z WWW: <http://www.lrz.de/~u5152ak/webserver/webdata/press/mozaika.pdf>.
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 1 Úvod:

 1.1 Cíl disertační práce
Cílem práce je zpracování dat současného antropometrického výzkumu dospělé 

populace, jejich porovnání s dřívějšími výzkumy a aplikace nových dat v oblasti interiéru

a  architektury.  Práce  by  měla  v  závěru  doporučit  revizi  stávajících  norem  v  oblasti 

architektury, interiéru a nábytku a promítnout do nich zjištěné poznatky.

 1.2 Popis úkolu
Úvod do problematiky, definice pojmů, historie a význam antropometrie v oblasti 

interiéru, nábytku a architektury.

Vztahy  jednotlivých  parametrů,  výšky  a  hmotnosti  člověka,  jejich  vývoj.  Růst 

výškové křivky populace v ČR a jeho srovnání s Evropou.

Antropometrické měření a výzkum dospělé populace, měřené rozměry, rozdíly dle 

věku a pohlaví, doporučený rozsah dat, které je možno aplikovat v oblasti architektury,  

interiéru a nábytku.

Vyhodnocení výsledků výzkumu, revize stávajících typologických zásad a norem

s přihlédnutím na nové výsledky, návrh koncepčních změn zavedených schémat ve vztahu 

člověk – architektura– interiér – nábytek.

 1.3 Vlastní úvod
V r. 2009 byl na Mendelově univerzitě v Brně, Fakultě lesnické a dřevařské, Ústavu 

nábytku,  bydlení  a  designu  pod  vedením  Doc.  Petra  Bruneckého  zahájen  výzkumný 

projekt  řešený  v  rámci  grantu  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  České  republiky
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FR-TI1/050  –  NIS  –  Informační  systém  pro  podporu  výzkumu,  vývoje,  inovací
a  jakosti  nábytku (2009  –  2011,  MPO/FR).  Součástí  projektu  je  mimo  jiné

i  antropometrický  výzkum  a  aplikace  jeho  výsledků  do  oblasti  interiéru,  architektury

a designu.

Autor v rámci projektu byl pověřen vedením skupiny zabývající se touto oblastí. Pod 

jeho vedením a za spolupráce týmu vedeného Mgr. Martinem Čutou z Antropometrického 

ústavu Masarykovy univerzity probíhalo v letech 2010 a 2011 měření respondentů z řad 

dospělé populace, na ně bude v následujícím období navazovat měření dětí.

Uvedené měření bylo průběžně vyhodnocováno a na jeho základě byly zpracovány

a vyhodnoceny výsledky, kterými se zabývá tato disertační práce. Některé dílčí části byly

v  rozpracované  formě  publikovány  pod  vedením  autora  v  jedné  bakalářské  a  dvou 

diplomových pracích. Autor měl tak možnost ve spolupráci se studentkami Ing. Kateřinou 

Dvouletou a Bc.  Petrou Pliščinskou ověřit  si  koncepci  práce i  dílčí  průběžné výsledky 

projektu. Některé části  byly autorem publikovány v odborném tisku a monografiích (viz 

seznam literatury).  V této práci  se autor  zabývá aplikací  výsledků v především oblasti  

architektury a interiéru.

Práce může sloužit odborné veřejnosti z řad architektů a projektantů a designérů, 

rovněž  může  být  využita  pro  tvorbu  výukových  materiálů.  Aktuálnost  naměřených  dat

i jejich šíře je z hlediska praktického využití nesporným přínosem celého projektu.
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 2 Struktura a metodika práce
Práce je rozdělena do těchto částí:

 teoretická: historie a předchozí výzkumy v oblasti měření populace;

 výsledková: měření a zpracování antropometrických dat, jejich vyhodnocení;

 aplikace získaných poznatků na schémata člověka do oblasti architektury;

 závěr: návrh zavedení rozšiřující velikostní řady pro potřeby architektury a interiéru.

První  část  obsahuje  krátké  shrnutí  historie  antropometrie  a  jejího  využití

v architektuře, dále jsou zde shrnuty předchozí výzkumy a poukázáno na zjištěné mezery 

a problémy.

Druhá  část  se  zabývá  zpracováním vlastních  dat.  Jsou  zde  stanovena  vstupní 

kriteria  pro  vlastní  měření,  stanoveny  cíle  a  způsoby  vyhodnocení.  Je  zde  ukázána 

problematika  měření,  se  kterou  se  tým  autora  musel  zabývat.  Výsledky  měření  jsou 

srovnány s předchozími antropometrickými výzkumy a snaží se popsat vývoj  populace

v kontextu posledních cca 60 let.

V třetí části jsou zjištěné skutečnosti aplikovány na postavu a pozice člověka, které 

jsou důležité pro oblast architektury. 

Závěr:  Na  základě  zjištěných  výsledků  zde  autor  navrhuje  zavést  nový  princip 

výškové kategorizace populace, který by se dal snadno aplikovat v oblasti architektury, 

interiéru a designu a byl by srozumitelný odborné i laické veřejnosti.
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 3 Historie antropometrie

 3.1 Proporce člověka v architektuře
V historii  vývoje člověka byly,  a stále jsou, jeho rozměry určujícím kriteriem pro 

uvědomělou tvorbu předmětů i okolního prostředí, tedy architektury. Rozměry  a  vztahy 

lidského těla se lidstvo zabývalo od nepaměti.  Od vzniku prvních obydlí  je zřejmé, že 

člověk promítal do jejich stavby svoje tělesné rozměry a proporce.

Evropská civilizace se zabývala již od dob antiky poměry lidského těla, z antického 

Řecka je známa snaha definovat ideální proporce člověka v oblasti  sochařství.  To vše 

muselo souviset s pečlivým pozorováním a měřením lidí. Sochařství i stavitelství by se bez 

zkoumání a pochopení rozměrů člověka a jejich souvislostí neobešlo.

První  písemnou  zmínkou  o  "tělesných  proporcích"  je  zřejmě  Deset  knih

o architektuře od římského architekta Marcuse Vitruvia Polia (1. stol. př.n.l.). Tyto principy 

jsou známy i  ze skicy známé jako "muž dle Vitruvia"  (Vitruvius Man)  zachycující  ideál 

člověka ve vztahu ke geometrii od renesančního malíře Leonarda da Vinci (1452 - 1519). 

Ten  se  jako  jeden  z  prvních  cíleně  a  podrobně  věnoval  studiu  anatomie  a  tělesných 

proporcí člověka.

Ve XX. století jsou asi nejznámější snahy francouzského architekta Le Corbusiera 

(1887 – 1965) o stanovení ideálu postavy člověka ve vztahu k principu Zlatého řezu, které 

byly publikovány jako "Modulor" (1941).

Americký designér  Henry S. Dreyfuss (1904 – 1972) publikoval v r. 1955 ve své 

práci "Designing for People" své poznatky z antropometrie aplikované do oblasti designu. 

Vytvořil zde schématickou postavu muže a ženy (Joe a Josephine). V r. 1960 vyšla kniha 

"The Measure of Man".

 3.2 Historie antropometrie jako součásti lékařské vědy
Francouzský  neurochirurg,  anatom,  patolog  a  histolog  Pierre  Paul  Broca (1824

–  1880)  je  považován  za  zakladatele  oboru  antropometrie.  Zabýval  se  zkoumáním

a popisem lebek  (srovnávací kraniologické studie), přičemž se snažil dokázat "dobovou 

teorii"  hledající  souvislostmi  mezi  tvarem  lebky  a  mozku  v  závislosti  na  rase.  Jeho 
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nesporným  přínosem  byla  konstrukce  kvalitního  antropometrického  instrumentáře

a definování základních kraniometrických bodů a rozměrů.2

První využití vědeckých antropometrických měření bylo cca v r. 1883, kdy Alphonse 

Bertillon (1853 - 1914) využil shromažďování antropometrických dat k identifikaci zločinců. 

Snažil se objektivně měřit rozměry lidského těla, které se v průběhu času mění minimálně.

Jednalo se o:3

 trup:

◦ výška postavy ve stoje;

◦ délka trupu vsedě (přímá vertikální vzdálenost od hýždí k vertexu);

 horní končetiny:

◦ délka horních končetin (mezi levým ramenem a 3. prstem upažené pravé horní 

končetiny = přímá vzdálenost; měřeno od levého acromia ke špičce 3. prstu 

pravé ruky);

◦ délka levého předloktí (přímá vzdálenost od bodu olecranon ke špičce 

nataženého 3. prstu);

 prsty:

◦ délka 3. prstu levé ruky (přímá vzdálenost mezi špičkou 3. prstu

a metakarpofalangovým kloubem tohoto prstu);

◦ délka 5. prstu levé ruky (přímá vzdálenost mezi špičkou V. prstu

a metakarpofalangovým kloubem tohoto prstu)

 dolní končetiny:

◦ délka levé nohy (přímá horizontální vzdálenost mezi vertikálními rovinami 

vzájemně rovnoběžnými tečnými k nejvíce vpředu a vzadu ležícím místům 

nohy);

 hlava:

◦ hloubka hlavy (přímá horizontální vzdálenost od čela k týlu);

◦ šířka hlavy v oblasti spánků (přímá horizontální vzdálenost);

2 ÚVOD DO STUDIA ANTROPOLOGIE, DEFINICE OBORU A DÍLČÍCH OBORŮ [online]. . [cit. 2011-06-
15]. Metody antropologického výzkumu. Dostupné z WWW: 
<http://biology.ujep.cz/vyuka/file.php/1/opory_ukazky/Metody antropologického výzkumu.pdf>.

3 PLIŠČINSKÁ, Petra. Antropometrie a její vliv v oblasti navrhování nábytku. Brno, 2009. 46 s. Bakalářská 
práce. MZLU v Brně. Vedoucí práce Ing. arch. Martin Kovařík
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◦ výška pravého ucha (přímá vertikální vzdálenost mezi vodorovnými rovinami 

tečnými k nejvyššímu a nejspodnějšímu místu pravého boltce);

◦ šířka lícních kostí (přímá horizontální vzdálenost mezi nejvíce do stran 

prominujícími místy lícních kostí v oblasti jařmového oblouku)

Objev  daktyloskopie  později  nahradil  tuto  náročnou  a  ne  vždy  jednoznačnou 

metodu.

Dalšími osobnostmi v historii antropometrie byli:

 Lambert Adolphe Jacques Quételet (1796 - 1874) - kniha "Anthropométrie,

ou Mesure des différentes facultés de l'homme" (1870);

 Rudolf Martin (1864 – 1925) a Karl Felix Saller (1902 – 1969) - kniha "Lehrbuch der  

Anthropologie in systematischer Darstellung" (nejvýznamnější je 4 svazkové vydání 

z r. 1959 upravené K. F. Sallerem, kde je definován standardizovaný 

antropometrický instrumentář);

 V Čechách působil Vojtěch Fetter (1905 – 1971), který sestavil základní metodiku 

antropometrických měření "Antropologie" (1967);

 Aleš Hrdlička (1869 – 1943): "Practical Anthropometry" (1920) kniha věnovaná 

metodice antropometrie.

 3.3 Historie antropometrických měření na území ČR
 1895: provedl Dr. Jindřich Matiegka první výzkum v oblasti měření dětí

a mládeže, kdy při zapojení škol změřil cca 100.000 dětí;

 1951: zahájil Vojtěch Fetter s kolektivem spolupracovníků zahájil celostátní 

antropometrický výzkum mládeže, který pokračoval v periodicitě 10-ti let 

(1961, 1971). Na základě těchto výzkumů byly stanoveny základní růstové 

charakteristiky u dětí a mládeže.

 1955, 1960 a 1965:    měření cvičenců československých spartakiád, (V. Fetter);

 1975: měření cvičenců československých spartakiád (Klementa, Machová

a Menzlová);
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 1980:  výzkum populace od 6 – 35 let, Československá spartakiáda

 (RNDr. Pavel Bláha, CSc,) - bylo měřeno 8 délkových, 9 šířkových,

 8 obvodových rozměrů a tloušťka 13 kožních řas;

 1981: celostátní antropometrický výzkum (Prokopec a kol.).

Od r.  1985 se systematickým měřením české populace zabývá Doc. RNDr. Pavel  

Bláha,  CSc.  s  kolektivem  (Univerzita  Karlova,  Přírodovědecká  fakulta,  Katedře 

antropologie a genetiky člověka):

 1985: poslední antropologické měření populace od 6 – 55 let, při příležitosti 

Československé spartakiády4; měřeno bylo celkem 10.450 probandů

z ČSSR ve věku 6 – 55 let, z čehož 5.117 bylo chlapců a mužů a 5.333 

dívek a žen. Dospělých osob bylo změřeno celkem 3.199, z toho 1.474 

mužů a 1.725 žen.

 1990: celostátní antropologický výzkum realizovaný v souvislosti s konáním 

Pražských tělovýchovných slavností;

 1990: výzkum českých předškolních dětí ve věku od 3 do 7 let;

 1991: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže;

 1995, 1996: výzkumy pro ověření změn tělesné výšky, hmotnosti a proporcí hlavy 

u dětí a mládeže;

 1997-1999: semilongitudiální5 studie, jejíž cílem bylo stanovení růstových rychlostí 

vybraných 29 tělesných parametrů;

 2001 poslední VI. celostátní antropologický výzkumu dětí a mládeže;

 2011 plánovaný VII. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 

organizovaný Státním zdravotním ústavem (Ing. Vignerová) byl zrušen, protože 

nebyl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví.

4 BLÁHA, RNDr. Pavel, et al. Antropometrie československé populace od 6 do 35 let. Ústřední štáb 
Československé spartakiády 1985 ve spolupráci s vědeckometrickým oddělením ÚV ČSTV a Ústavem 
národního zdraví pro vrcholový sport: Metasport Ostrava, 1985. 288 s. 2-1006.752.

5 částečně dlouhodobá
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Z  výše  uvedeného  přehledu  je  patrné,  že  většina  výzkumů  české  populace  je 

zaměřena na děti a mládež do 18 let. Vzhledem k faktu, že růstový vývoj člověka nekončí 

hranicí 18 let (u mužů může trvat až do cca 25 let, u žen do 23 let), jsou tyto výzkumy pro 

potřeby jejich  aplikace v  oblasti  architektury nedostatečné.  Navíc  dochází  ke změnám 

postavy  i  v  dalším  průběhu  života  (změny  u  žen  v  průběhu  těhotenství

-  rozestoupení  pánve,  zvýšení  hmotnosti,  dále  dochází  u  obou  pohleví  s  přibývajícím 

věkem  ke  změnám  hmotnosti  i  výšky  pod  vlivem  zpomaleného  metabolismu  a 

fyziologickým změnám meziobratlových plotének, což má za následek snižování tělesné 

výšky postavy).

 3.4 Antropometrická měření věkové kategorie dětí a mládeže 
(tj. do 19-ti let)

Zmíněné měření dětí a mládeže organizované SZÚ obsáhlo cca 60.000 - 120.000 

jedinců ve  věku 0 -  19 let  (tedy cca 3 -  5% populace v daném věku).  Měřily se tyto 

parametry:

 tělesná výška

 hmotnost

 obvod hlavy

 obvod paže

 obvod břicha

 obvod boků

 (obvod hrudníku)6

 (délka chodidla)

Výsledky měření jsou podkladem pro růstové standardy v medicíně, slouží tedy

k posouzení  přiměřeného vývoje dítěte.  Mimo tento výzkum se měří  základní  hodnoty 

růstu  dětí a mládeže (tělesná výška, hmotnost, obvod hlavy) na pravidelných prohlídkách 

u pediatrů. Tyto informace jsou z hlediska možného výzkumu nedostupné, jsou zapsány 

ve zdravotní kartě člověka a slouží výhradně k hodnocení jeho zdravotního stavu7.

6 Bylo měřeno v minulosti, v poslední dekádě se meměří.
7 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2008 [cit. 2011–06-15]. Preventivní prohlídky u praktického lékaře 

pro děti a dorost. Dostupné z WWW: <http://www.leky.sukl.cz/preventivni-prohlidky-u-praktickeho-lekare-
pro-deti-a-dorost>.
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Srovnáním  výsledků  měření  za  posledních  cca  10  let  publikovaných  SZÚ  lze 

vypozorovat,  že  dochází  k  postupnému  zpomalování  nárůstu  tělesné  výšky.  Z  tohoto 

srovnání lze usuzovat, že v budoucnu dojde ke zpomalení či k zastavení dalšího růstu 

české populace.8

 3.5 Antropometrická měření dospělých osob 
(tedy starších 19-ti let)

Na rozdíl od kontinuálního měření dětí a mládeže u dospělé populace byla měření  

prováděna systematicky jen do r.  1985. Šlo o měření prováděná v letech 1955, 1960, 

1965,  1975,  1980  a  1985  v  rámci  celostátních  spartakiád.  Vzhledem  k  celostátnímu 

charakteru akce nebylo nutno sbírat  data na více místech republiky.  Věk probandů se 

pohyboval od 6-ti do 55-ti let (resp. do 35-ti let v r. 1980).9

Na tyto výzkumy navázala dílčí měření vojáků základní služby prováděná v letech 

1985  -  1987,  kterých  se  zúčastnilo  6.640  mužů  ve  věku  18  -  25  let.  Bylo  měřeno

17 tělesných rozměrů,  dále  byly zaznamenány demografické údaje  (bydliště,  věk,  kraj 

narození, dosažené vzdělání, sportovní aktivity, kouření). Výsledky měření byly porovnány 

s měřeními prováděnými v letech 1965 - 1969 a byl zjištěn nárůst výšky postavy o 4,7 mm, 

nárůst hmotnosti o 3,2 kg, obvod břicha o 3,8 cm a obvod hrudníku o 1,3 cm.10

Poslední známý výzkum se prováděl u skupiny 655 vojáků základní služby v letech 

2001 - 2001. Probandi byli rozděleni do 7 věkových skupin, měření prokázalo nárůst výšky 

na průměrnou hodnotu 180,0 cm a hmotnosti na 75,8 kg.11

8 VIGNEROVÁ, Jana. Státní zdravotní ústav [online]. 7. leden 2008 [cit. 2011–06-15]. 6. Celostátní 
antropologický výzkum. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/publikace/data/6-celostatni-
antropologicky-vyzkum>.

9 BLÁHA, Pavel. Antropometrie československé populace od 6 do 55 let = Antropometric studies of the 
Czechoslovak population from 6 to 55 years  : Československá spartakiáda 1985. [s.l.] : Ústřední výbor 
ČSTV : Ústav národního zdraví pro VS, 1986. 2 sv. (288, 357 s.).

10 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. Příloha; 9/1990. 1990. Bratislava geo3; Praha geo3 : 
Institut hygieny a epidemiologie Praha nak3060 pbl; Výskumný ústav preventívneho lekárstva Bratislava 
nak29815 pbl, 1990. Výsledky antropometrického průzkumu u mladých lidí : (ze závěrečné zprávy 
výzkumného úkolu LE RE 03-02/b "Antropometrické znaky vojáků základní služby"), s. 73.

11 JIRKOVSKÝ, Daniel. Tělesná výška a hmotnost mladých mužů ve věku 18−25 let v druhé polovině 20. 
století. Vojenské zdravotnické listy [online]. 2003, roč. LXXII, č. 5 [cit. 2011-06-15], s. 217-220. Dostupný 
z WWW: <http://www.pmfhk.cz/VZL/VZL5_2003/Vzl5_5.pdf>.
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Podobně jako u dětí je u dospělých prováděno měření výšky a hmotnosti v rámci  

preventivních prohlídek u lékaře, které slouží ke stanovení indexu BMI (Body Mass Index) 

a tedy vyhodnocení zdravotních rizik jedince. Jak již  bylo zmíněno výše, tyto výsledky 

nejsou určeny pro výzkum a jsou nedostupné.

Z  hlediska  aplikace  antropometrických  výzkumů  dospělé  populace  do  oblasti 

architektury a designu je třeba konstatovat, že výzkumy a měření dospělé populace nejsou 

po  r.  1985  konzistentní.  Měření  byla  prováděna  jen  na  omezeném průřezu  populace 

(vojáci základní služby = muži v určité věkové hranici a určitých zdravotních předpokladů). 

Rovněž většina výzkumů se z praktických a kapacitních  důvodů zaměřila  na omezení 

antropometrických měření na malou část rozměrů lidského těla (výška postavy, hmotnost), 

což z hlediska aplikace do architektury a designu je nedostatečné.

Z  výše  uvedených  faktů  vyplývá  jednoznačný  závěr:  populace  od  poloviny

XX.  století  kontinuálně  rostla  (jak  do  výšky,  tak  i  do  hmotnosti),  v  období  od  konce

II. světové války do poloviny 80. let se dá označit tento trend jako sekulární akcelerace12, 

poté se začala postupně zpomalovat.

12 = urychlování tělesného vývoje člověka, zvyšování jeho výšky i hmotnosti.
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 4 Antropometrie, architektura a interiér
V  oblasti  interiéru  a  nábytku  snaha  o  pohodlí  vždy  vycházela  především  ze 

správných rozměrů předpokládaného uživatele (či skupiny uživatelů). Změny v rozměrech 

nábytku jsou patrné v časové ose historie architektury a vývoje nábytku – např. výšky 

otvorů, stropů, prostory nutné pro komunikaci apod. byly dimenzovány na osoby s menší 

tělesnou výškou.  Podobně je  tomu tak i  v  interiéru (např.  u  lůžkového nábytku:  délka 

postelí  ve  středověku  byla  oproti  dnešku  podstatně  kratší).  Svoji  roli  hrála  i  funkce 

architektury (např.  u staveb obranného charakteru byly otvory záměrně malé pro lepší  

obranu).

Vedle nárůstu tělesné výšky a hmotnosti  populace se rovněž zvětšovaly rozdíly

v  rámci  geografického  členění.  V  Evropě  nemůže  v  současnosti  dojít  ke  sjednocení 

rozměrových norem aplikovatelných na architekturu a nábytek, protože rozdíly ve výšce 

populace  především  na  ose  mezi  jižními  regiony  (Španělsko)  a  severními  či 

středoevropskými je velmi výrazný. Snaha o zavedení jednotných norem v oblasti nábytku 

za strany Evropské unie se ukázal  z  výše uvedených důvodů jako nereálný.  Mimo to 

česká  populace  se  řadí  k  nejvyšším  v  Evropě.  Dochází  tak  ke  změnám  růstu  výšky

v populaci jak v čase (dynamický růst), tak i v prostoru Evropy („Sever – Jih“). Průmět  

těchto  změn  do  světa  předmětů  (designu)  a  architektury  je  nesystematický

a  nekoordinovaný.  Reakce  na  uvedené  skutečnosti  je  velmi  pomalá,  funkce  trhu  zde 

naráží  na  konzervatizmus  společnosti  jako  celku.  Reakce  na  sekulární  trendy vzrůstu 

člověka  jsou  patrné  především v  odvětvích,  kde  rozhodující  vliv  má spotřeba  jakožto 

hlavní  ekonomický  faktor:  automobilový  a letecký  průmysl,  oděvnictví,  obuvní  průmysl. 

Ostatní vyčkávají na jasný impuls a tlaky zvenčí.

Kontinuální  růst  populace  je  dán  mnoha  důvody.  Z  hlediska  architektury  lze 

definovat několik oblastí, které ovlivňují rozměrovou typologii:

 globalizace společnosti, což znamená "promíchání" uživatelů v dané lokalitě

(k evropské populaci nutno přičíst i narůstající populaci asijskou);

 zmenšení rozdílů mezi muži a ženami (a to jak ve vzrůstu, tak i v zařazení ve 

společnosti), což znamená definování pravidel bez ohledu na pohlaví ("unisex");

 narůstající počet "odchylek", to znamená nárůst rozdílů v populace u okrajových 

hodnot (kolem 25. a 75. percentilu).
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Z toho vyplývá, že je potřeba revidovat stávající schémata užívaná v architektuře

a aplikovat do nich poslední vývojové trendy růstu tělesných rozměrů populace.

Současní projektanti budov, architekti i designeři používají typologická schémata, 

která  vycházejí  z  antropometrických  měření  české  (resp.  československé)  populace

z  počátku  70.  let  minulého  století  a  starších.  Základními  pomůckami  pro  tvorbu  jsou 

publikace, které byly sepsány a vydány před více jak 40 lety a doposud nebyly inovovány 

(resp. nahrazeny novými, které by aplikovaly nově zpracovaná data). Jedná se především 

o tyto publikace:

 Neufert – Navrhování staveb13

 Nábytek – člověk – bydlení od Stanislava Dlabala14

 Hájek - Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi15

 skripta, vysokoškolské texty, učebnice

 normy (ČSN a EN) a vyhlášky.

Vedle toho počátkem 70. let vydal Výzkumný a vývojový ústav nábytku Brno pro 

svoji  interní potřebu překlad americké knihy od dvojice autorů Panero,  J.  -  Zelnik,  M.:  

Antropometrie (v originále Human dimension & interior space: a source book of design 

reference standards.). Tato kniha byla však známa jen v úzkém kruhu pracovníků VVÚN

a  nebyla  rozšířena  mezi  odbornou  veřejnost.  Antropometrická  data  ovšem  vycházela 

především z měření širokého spektra amerických branců 60. let minulého století, což je 

pro potřeby ČR nepoužitelné.

Obě první knihy ("Neufert" a "Dlabal") byly zpracovány velmi podrobně a vycházely

z  prověřených  pozic  člověka  v  oblasti  architektury,  interiéru  a  nábytku.  Jejich  jedinou 

nevýhodou  je  zastarávání  vstupních  antropometrických  dat.  (Obě  pracují  s  daty 

publikovanými  kolem  r.  1970,  což  znamená  z  dat  sebraných  na  Československé 

spartakiádě 1965, případně z dat měření dětí a mládeže do 18-ti let kolem r. 1970. Dlabal 

uvádí data r. 1970 jako prognózu dalšího vývoje a na tomto odhadu staví rozměrovou řadu 

schémat. Znamená to, že základními pomůckami pro tvorbu architektury a interiéru jsou 

13 NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. 
vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 14 s. ISBN 80–901486–6–2.

14 DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
15 HÁJEK, V. Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 124 s. ISBN 80-86817-

00-8.
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typologie vycházející  z rozměrů české (resp. československé) populace druhé poloviny

60.a počátkem 70. let XX. století.

Ostatní  publikace  ("Hájek",  skripta  apod.)  přebírají  výšku  populace  z  výše 

uvedených pramenů, kopírují celá schémata, případně je překreslí do jiné grafické podoby. 

Nezabývají se problematikou podrobněji, ani se nepokoušejí zohlednit růst výšky člověka 

posledních let. Případné snahy o aktualizaci dat vycházejíz veřejně publikovaných zdrojů

v oblasti mládeže a nemají oporu v aktuálním výzkumu dospělé populace.

Dále  se  nepravidelně  objevují  dílčí  schémata  uveřejněné  v  různých  odborných

i naučně-populárních knihách a časopisech. Většina z nich kopíruje výše uvedené zdroje,  

případně přebírá zdroje ze zahraničí. Problémem rovněž zůstává zjednodušená aplikace 

pojmu "ergonomie" na sedavou práci s počítačem.

 4.1 Shrnutí problematiky dosavadních informací
Při  navrhování  a  dimenzování  architektury,  interiéru  i  designu  předmětů  lze 

definovat několik uzlových problematických bodů z hlediska využití antropometrických dat:

 zastaralost vstupních údajů;

 měření minimálního množství rozměrů (výška postavy, váha, BMI index);

 měření úzké části populace (děti a mládež do 19-ti let, muži = vojáci apod.);

 nedostatečné vyhodnocení měření (jen hodnocení vývoje průměrných hodnot výšky 

a hmotnosti v čase, což pro sledování sekulárního vývoje populace je dostačující);

 používání vstupních dat ze zahraničí (např. z USA či jiných zemí Evropy), které je 

nevhodné vzhledem ke geografickým rozdílům v populaci.
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 5 Měření v rámci projektu NIS (Nábytkový informační systém)
V  r.  2009  byl  zahájen  na  Mendelově  univerzitě  v  Brně,  Fakultě  lesnické

a dřevařské,  Ústavu nábytku,  bydlení  a designu pod vedením Doc.  Petra Bruneckého 

výzkumný projekt řešený v rámci grantu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

FR-TI1/050  –  NIS  –  Informační  systém  pro  podporu  výzkumu,  vývoje,  inovací
a jakosti nábytku (2009 – 2011, MPO/FR). Součástí projektu je i antropometrický výzkum 

a aplikace jeho výskledků do oblasti designu nábytku a interiéru.

Autor v rámci tohoto výzkumného projektu byl pověřen vedením skupiny zabývající 

se antropometrií. Pod jeho vedením a za spolupráce týmu vedeného Mgr. Martinem Čutou 

z  Antropometrického  ústavu  Masarykovy  univerzity  probíhala  v  letech  2009  až  2011 

měření  respondentů  z  řad  dospělé  populace  i  dětí.  Tato  měření  byla  průběžně 

vyhodnocována a  na jeho základě byly  zpracovány výsledky,  kterými  se zabývá tato 

disertační práce. Některé dílčí  části  výzkumu byly použity ve jedné bakalářské a dvou 

diplomových  pracích,  které  vznikly  pod  vedením  autora,  dílčí  výsledky  projektu  byly 

autorem publikovány v odborném tisku a monografiích (viz seznam literatury).

Poznámka:  Všechny  délkové  míry  měření  a  od  nich  odvíjející  schémata  jsou  

vzhledem k obvyklým zvyklostem v oblasti antropometrie uváděny v cm.

 5.1 Cíle měření
Cíle měření byly stanoveny v souladu se záměrem využít naměřená data k revizi 

schémat člověka v různých situacích a pozicích v interiéru a v architektuře. Pro statistické 

zpracování byly stanoveny tato kriteria:

 věk probandů: dospělá populace v produktivním věku od 18-ti let do 65-ti let;

 pohlaví probandů: samostatné podsoubory mužů a žen;

 sociální postavení a vzdělání probandů: nebylo zohledněno;

 minimální počet změřených: pro stanovení závěrů: 150 probandů v každém 

podsouboru;
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 optimální počet změřených pro verifikaci závěrů: 500 probandů v každém 

podsouboru pro verifikaci souborů.

Ke dni 30.6.201116 bylo změřeno celkem dospělých 318 osob, z toho 157 mužů

a 161 žen. Věkové složení skupiny kopírovalo produktivní věk člověka a bylo následující:

 muži 19 - 64 let

 ženy 18 - 62 let

Bližší  členění  dle  věkových  tříd  doporučené  Světovou  zdravotnickou  organizací

(tj. věkové třídy 18 -18,99 let; 19 – 19,99 let; 20 – 21,99 let; 22 – 24,99 let; 25 – 29,99 let; 

30 – 34,99 let; 35 – 44,99 let; 45 – 54,99 let a 55 – 64,99 let) nebylo pro potřeby projektu  

zpracováno.

 5.2 Rozsah měření
Před  zahájením měření  byla  vybrána  skupina  dat  měření,  která  lze  použít  pro 

aplikaci do vztahových schémat poloh člověka v architektuře a interieru (především pro 

stojící  a  sedící  figuru).  Celkem  se  měřilo  38  parametrů  (hmotnost  ,  výška  a  dalších

36  rozměrů  člověka).17 Přesnost  měření  byla  stanovena  u  délkových  měr  na  0,1  cm,

 hmotnosti  na  0,1  kg.  Probandi  byli  měřeni  ve  spodním  prádle,  aby  zkreslení  údajů 

oděvem bylo co nejmenší.

Pro potřeby výzkumu byly u jednotlivých osob zaznamenávány tato údaje:

 pohlaví

 datum narození;

 datum čas a místo (obec) provedeného měření;

 zaměstnání;

16 Měření nadále pokračují, navíc bylo v r. 2011 zahájeno i měření dětí.
17 Rozsah antropometrických měření byl konzultován s RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc., Mendelova 

univerzita v Brně, LDF, Ústav lesnické a dřevařské techniky.
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Z důvodů ochrany osobních údajů nebylo zaznamenáváno jméno měřených osob, 

ty byly vedeny pod číselným kódem. Výpočet věku se prováděl v souladu s platnou ČSN 18 

z uvedeného data narození.

Antropometrickým  měřením,  jeho  metodikou  základními  rozměry  se  zabývá

ČSN EN ISO 7250 Základní rozměry - lidského těla pro technologické projektování.

18 ČSN EN 15535 Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
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Tabulka 1: Měřené rozměry dospělých probandů ve srovnání s ČSN EN ISO 7250

01 Hmotnost Hmotnost

Stojící člověk

02 Výška celková tělesná výška postavy

03 V_oči výška vnějšího očního koutku

(= výška horizontu očí)

04 V_ac výška ramene v bodu acromiale 

(nadpažek)

05 V_ra výška bodu radiale – štěrbina loketního 

kloubu

06 V_iliospin výška bodu spina iliaca anterior superior

– trn na kosti kyčelní

07 výška rozkroku neměřeno

08 V_ti výška bodu tibiale – štěrbina kolenního 

kloubu

09 Hrud_sagit předozadní průměr hrudníku

10 hloubka těla neměřeno

11 Hrud_trans příčný průměr hrudníku

12 Bikrist_š šířka pánve ve výšce hrany kosti kyčelní

V_sst výška bodu suprasternale

– v hrudní jamce, horní okraj hrudní kosti

není v ČSN

V_loket výška okovce pažní kosti, loketní kloub

ve flexi 90°

není v ČSN

V_sty výška bodu stylion – bodcový výběžek 

vřetenní kosti

není v ČSN

Rozpětí_paží rozpětí paží není v ČSN
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Sedící člověk

13 V_vsedě výška vsedě

14 V_oči_vsedě výška vnějšího očního koutku vsedě

15 V_cervicale_vsedě výška bodu cervicale (trnový výběžek

7. krčního obratle) vsedě

16 V_acr_vsedě výška bodu acromiale vsedě

17 V_ra_vsedě výška bodu radiale vsedě

V_loket_vsedě výška okovce pažní kosti vsedě není v ČSN

18 D_paže_vsedě délka paže (vzdálenost nadpažku

a okovce), loketní kloub ve flexi, vsedě

19 délka loket - zápěstí neměřeno

20 Biacrom_š šířka ramen – vzdálenost bodů acromiale 

pravé a levé strany

21 Bideltoid_š vzdálenost nejvíce rozvinutých části 

deltového svalu

22 Š_loktů_vsedě horizontální vzdálenost loktů vsedě

23 Š_sedu šířka sedu

24 V_podkolení_vsedě výška zákolenní jámy od podlahy vsedě

25 V_stehna_nad_sed výška stehna nad sedadlem

26 V_kolene_vsedě výška základny (horního okraje) čéšky

od podlahy

27 H_břicha_vsedě hloubka břicha vsedě

28 H_hrud_vsedě hloubka hrudníku vsedě

29 hloubka hýždě - břicho neměřeno

Rozměry na jednotlivých částech těla

30 délka ruky dlaňová neměřeno

31 délka dlaně neměřeno

str. 25



32 šířka dlaně mezi metakarpy neměřeno

33 délka ukazováku neměřeno

34 délka ukazováku proximální neměřeno

35 délka ukazováku distální neměřeno

36 délka nohy neměřeno

37 šířka nohy neměřeno

38 délka hlavy neměřeno

39 šířka hlavy neměřeno

40 výška obličeje neměřeno

41 O_hl obvod hlavy

42 sagitální oblouk hlavy neměřeno

43 transverzální oblouk hlavy neměřeno

Funkční rozměry

44 Acr_stěna vzdálenost bodu acromiale od stěny

45 Dosah_úchop vzdálenost od stěny k úchopu

v předpažení

46 Loket_úchop vzdálenost od lokte k úchopu 

– loketní kloub ve flexi

48 D_předloktí_vsedě délka předloktí (vzdálenost okovce

a bodcového výběžku vřetenní kosti), 

loketní kloub ve flexi, vsedě

49 D_podkolení_vsedě délka stehna k podkolení – vzdálenost 

hýždě – zákolenní jáma

50 D_koleno_vsedě délka stehna ke koleni – vzdálenost hýždě 

– čéška

51 obvod krku neměřeno

52 O_hrud obvod hrudníku přes mesosternale (střed 

hrudní kosti)
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53 obvod pasu neměřeno

54 obvod zápěstí neměřeno

55 obvod stehna neměřeno

56 obvod lýtka neměřeno

Pro potřeby projektu byly měřeny jen vybrané rozměry, rozměry označené v tabulce 

01  červeným písmem nebyly  měřeny,  modré  byly  měřeny nad  rámec ČSN z  důvodů 

možné aplikace v architektuře a interiéru.

Podrobnější popis nejdůležitějších měřených parametrů:

Stojící postava:

 tělesná hmotnost (kg) - měřeno osobní digitální váhou s přesností 0,1 kg;

 tělesná výška postavy vestoje (cm) = přímá vzdálenost od země k bodu vertex

(= bod na temeni, který je nejvyšším). Proband stojí vzpřímeně u stěny, které se 

dotýká lopatkami, hýžděmi a patami, hlava je v tzv. "frankfurtské" poloze, vnější 

oční koutky tvoří horizontální rovinu s horním okrajem ušního otvoru.

 výška vnějšího očního koutku (cm) - viz výše = výška horizontu ve stoje;

 vzdálenost od stěny k úchopu v předpažení (cm) = poloha viz výše, proband má 

napjatou paži, měří se její vzdálenost od stěny = dosah úchopu;

 vzdálenost od lokte k úchopu (cm) = poloha viz výše, proband má ohnutou ruku

v loktu ve flexi 90°, měří se její vzdálenost od stěny = dosah úchopu ve flexi 90°;

Sedící postava:

 výška postavy vsedě (cm) = přímá svislá vzdálenost bodu vertex (od vodorovné 

podložky (sedáku židle), na níž proband sedí. Proband sedí vzpřímeně u stěny, 

které se dotýká hýžděmi a lopatkami, hlava je v tzv. "frankfurtské" poloze, vnější 

oční koutky tvoří horizontální rovinu s horním okrajem ušního otvoru.

 výška vnějšího očního koutku (cm) - viz výše = výška horizontu vsedě;

 bideltoidní šířka ramen = šířka ramen v místě největšího rozvoje deltového 
svalu (cm) = přímá vodorovná vzdálenost bodů deltoideum (bod na deltovém svalu
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nejvíce na obrysu postavy vystupující do stran). Proband při měření sedí vzpřímeně 

u stěny, ruce má volně položeny v klíně; ramena měřidel se jen lehce dotýkají kůže. 

U většiny osob se jedná o nejširší místo postavy.

 výška podkolení vsedě (cm); přímá svislá vzdálenost podkolenní jamky od 

podlahy, na níž má položeny chodidla plnou plochou; hlava je v poloze jako při 

měření výšky vestoje, hýždě a lopatky se dotýkají stěny; kolena ve flexi 90° = výška 

sedáku od země;

 výška cervicale vsedě (cm) = přímá svislá výška bodu cervicale (trnový výběžek 

7. krčního obratle hmatný na přechodu šíje a zad) od vodorovné plochy, na níž 

proband sedí vzpřímeně = výška krku, kde nesmí docházet k tlaku při opření;

 výška acromiale vsedě (cm) = přímá svislá vzdálenost nadpažku (horní plochy 

ramene) od vodorovné plochy, na níž proband vzpřímeně sedí opřen o stěnu = 

nejvyšší místo trupu sedící postavy;

 výška lokte ve flexi 90° v sedě (cm) = přímá svislá vzdálenost lokte v ohybu 90° 

od vodorovné roviny, na níž proband vzpřímeně sedí opřen o stěnu = výška 

područek od plochy sedáku;

 délka předloktí vsedě (cm) = přímá vodorovná vzdálenost bodů stylion (bod na 

processus styloideus radii připažené končetiny nejvíce dole) a radiale (bod na 

horním okraji hlavičky kosti vřetenní, který na připažené paži leží nejvýše); proband 

v poloze jako u předchozího rozměru = délka područek;

 šířka loktů vsedě (cm) = přímá vodorovná vzdálenost mezi radiálními epikondyly 

pažních kostí (epicondylus radialis humeri); poloha probanda vsedě jako

u předcházejících měření;

 šířka sedu (cm) = přímá vodorovná vzdálenost mezi nejvíce do strany 

vystupujícími místy hýždí při poloze vsedě (viz výše) = dimenzování šíře sedáku,

u některých žen může mít vyšší hodnotu než bideltoidní šířka ramen!!!

 délka podkolení vsedě (cm) = přímá horizontální vzdálenost mezi hýžděmi

a podkolenní jamkou; poloha vsedě jako u předchozích měření = hloubka sedu.

Ostatní  měřené  parametry  stanovují  délky  dosahů  a  úchopů  člověka,  některé 

obvody a hloubky a byly měřeny pro doplnění některých schémat v závislosti na změnách 

růstu populace.
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 5.3 Problematika měření
Při realizaci vlastních měření se ukázalo, že rozsah plánovaných měření je velmi 

široký a vyžaduje značný čas i ochotu probandů se nechat měřit. Při zahájení projektu byla 

snaha zapojit do výzkumu studenty, což se neosvědčilo. V průběhu přípravných prací bylo 

zjištěno, že měření musí provádět zkušený tým odborníků a to z těchto důvodů:

 pro měření jsou nezbytné odborné znalosti a zkušenosti členů měřícího týmu, od 

čehož se odvíjí přesnost měření, rychlost měření a stejná technika měření;

 vzhledem k intimitě měření musí být rozdílné složení měřícího týmu pro práci

s muži a ženami;

 množství měřených rozměrů klade značné nároky na čas měření jednoho probanda 

(cca 15 - 20 min.);

 v průběhu měření se projevila neochota probandů spolupracovat na měření

z různých důvodů:

◦ nedůvěra k týmu, přestože probandi byli seznámeni s tím, že jde o odborníky

z řad zdravotníků;

◦ strach ze zneužití osobních "citlivých" údajů a to i navzdory tomu, že měření 

byla anonymní;

◦ ostych osob - především žen (nutnost svléknout se do spodního prádla, pocit 

méněcennosti z důvodů "neideální" postavy apod.);

◦ snaha o zpoplatnění měření (což vzhledem ke způsobu financování ze státního 

grantu nebylo možné);

◦ primární neochota spolupodílet se na výzkumu.

Autor  navázal  spolupráci  s  Mgr.  Martinem  Čutou  z  Ústavu  antropologie 

Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy  univerzity  v  Brně,  který  se  se  svým  týmem  ujal 

samotného měření a základního statistického vyhodnocení výsledků.

Vlastní  měření  bylo  realizováno  ve  spolupráci  s  vybranými  výrobními  podniky

v  oblasti  nábytku  a  dalšími  organizacemi,  což  eliminovalo  některé  výše  zmíněné 

problematické  body.  (Výhodou  byla  rozdílná  struktura  probandů  jak  co  do  věku

a geografického  umístění,  tak  i  do  vzdělání  a  sociálního  původu (jde  o  faktory,  které 

mohou  ovlivňovat  výšku  populace).  Primárně  byla  vyloučena  možnost  měřit  studenty 

vysokých škol (což z hlediska realizace měření byla nejjednodušší možnost), protože by 
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se jednalo o vzorek úzké skupiny lidí ve věku 20 - 26 let s vyšším vzděláním. Takto úzký 

vzorek specifické skupiny probandů by mohl výsledky výzkumu zkreslit.

Poznámka:  Z  předchozích  výzkumů vyplývá,  že  sociální  postavení  a  dosažené  

vzdělání  zřejmě,  jako  jeden z  faktorů,  ovlivňuje  vzrůst  populace směrem nahoru  a  to  

vzhledem k pečlivěji volenému způsobu života - životní styl, způsob a kvalita stravování,  

sportovní aktivity apod.19

 5.4 Složení měřených osob
Měření probíhala na různých místech České republiky.  Územní rozložení skupin 

probandů bylo následující:

 Brno (kraj Jihomoravský) 46,9 %

 Ořechov (Brno - venkov, kraj Jihomoravský) 24,0 %

 Opava (kraj Moravskoslezský) 14,7 %

 Humpolec (okres Pelhřimov, kraj Vysočina) 9,9 %

 Krouna (okres Chrudim, kraj Pardubický) 4,5 %

Měření  probíhala  ve  vybraných  firmách  s  různorodě  zastoupenými  skupinami 

profesí.  Vzhledem  k  tomu,  že  v  průběhu  dne  se  výška  člověka  vlivem  sesedání 

meziobratlových plotének snižuje (cca v průměru o 1 - 2 cm), bylo snahou zjistit hodnoty

z průběhu celého dne (7:30 - 16:00) tak, aby byla zajištěna optimálnější průměrná hodnota 

tělesné  výšky  dospělé  populace.  Časově  se  kryla  s  pracovní  dobou,  tj.  začínalo  se 

nejdříve v 6:30 hodin, poslední měření byla v 17:15 hodin.

Odděleně byly měřeny muži a ženy, přičemž byla snaha změřit zhruba stejně velké 

skupiny.  Věková struktura byla  nahodilá,  jediným prioritně stanoveným omezením byla 

"dospělost", tj. věk nad 18 let.

19 JOSEPHY, Michal. Jak rostou Češi : o naší zemi a lidech. National Geographic. 2006, leden, s. 25-30. 
Dostupný také z WWW: <http://www.lrz.de/~u5152ak/webserver/webdata/press/mozaika.pdf>.
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 6 Srovnání průměrných hodnot

 6.1 Základní pojmy
Pro bližší dělení hodnot v tabulkách (viz příloha) jsou v práci použity tyto pojmy:

 aritmetický průměr = statistická veličina (součet všech čísel dělený jejich počtem);

 medián = statistická veličina s mírou centrální tendence, tj. na místě uprostřed řady 

dat seřazených podle velikosti,  dělící ji na dvě stejně početné poloviny (nejméně 

50% hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50% hodnot je větších nebo 

rovných hodnotě mediánu = 50. percentil);

 percentil = kvantilová charakteristika souboru vyjadřující pořadí dané hodnoty 

pomocí procent hodnot souboru (resp. souboru rozděleného na 100 dílů) ležících 

pod ní. Hodnota percentilu leží vždy v intervalu od 0 do 1, resp. od 0 do 100 %.

V tabulkách je využívána hodnota horní hranice běžné normy (75. percentil) a dolní 

hranice běžné normy (25. percentil), dále 3. percentil jako hodnota vyskytující se 

pod hranicí běžného rozložení dat a 97. percentil jako hodnota vyskytující se nad 

hranicí běžného rozložení dat.

Např. percentil 95. (0,95) udává, že 95 % hodnot je menších než hodnota vyjádřená 

tímto percentilem. V nábytkové a architektonické sféře se využívají nejčastěji 

percentily 5. či 95. První z nich je vodítkem pro stanovení veškerých maximálních 

rozměrů. Např. maximální výšky úložného nábytku či maximální výšky schodů. 

Naopak 95. percentil se využívá u všech minimálních rozměrů jako je minimální 

výška sedáku židle, minimální šířka průchodu atd.

 směrodatná odchylka je statistickou hodnotou určující kvadratický průměr 

odchylek dat od aritmetického průměru.

Pro  využití  v  architektuře  jsou  důležité  hodnoty mediánu(případně  aritmetických 

průměrů) a hraniční hodnoty rozšířené normy, tj. 75. a 25. percentil. Vzhledem k nárůstu 

hodnot  směrem k  okraji  spektra  doporučuje autor  brát  jako hraniční  hodnoty 3.  a  97.  

percentil, které lze brát v úvahu jako minimální, resp. maximální, hodnoty.
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 6.2 Srovnání vývoje tělesné výšky a hmotnosti mezi lety 1970 
a 2011 s ohledem na data využívaná v architektuře

Vzhledem  k  tomu,  že  většina  dat  aplikovaných  v  oblasti  architektury,  interiéru

a designu nábytku jsou z měření prováděných v letech 1965 - 1970, je třeba zjistit rozdíly,  

ke kterým došlo v průběhu bezmála padesáti  let.  Data z posledních celkových měření 

(Československá spartakiáda 1985) nebyla v odborné literatuře zabývající se architekturou 

aplikována, resp. jejich rozdíl oproti předchozímu stavu (r. 1970) není výrazný.

Výsledky měření ukazují na nárust výšky a hmotnosti populace a na zvětšující se 

rozdíly  mezi  maximálními  a  minimálními  hodnotami.  Porovnání  průměrných  hodnot

z r. 1965 – 1970 (výchozí data z výše uvedených publikací a výzkumů) a z r. 2011 (viz tab.  

02, 03), rozdíly maximálních a minimálních hodnot (viz tab. 04), jasně ukazují na stále 

rostoucí populaci. Je třeba zdůraznit, že Češi patří k nejvyšším v Evropě. Odborníci se 

domnívají, že růst české populace se zpomalil, nicméně ještě se nezastavil. Vedle toho je  

alarmující nárůst hmotnosti a BMI indexu, který je přičítán především málo pohyblivému 

životnímu stylu a nevhodným stravovacím návykům.

V  následujících  tabulkách  jsou  uvedeny  rozdíly  ve  vývoji  hlavních  hodnot,

tj.  celkové  tělesné  výšky  a  hmotnosti  mužů  a  žen,  podrobnější  členění  aktuálně 

naměřených rozměrů dle tab. 01 je v příloze práce.

Tabulka 2: Průměrné tělesné výšky dospělého člověka

1970 2011 (medián) rozdíl

muži 174,0 cm 180,1 cm + 6,1 cm

ženy 162,0 cm 166,0 cm + 4,0 cm

Tabulka 3: Průměrná tělesná hmotnost dospělého člověka

1985 2011 (medián) rozdíl

muži 74,6 kg 82,0 kg + 7,4 kg

ženy 59,4 kg 64,9 kg +5,5 kg
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Tabulka 4: Výška dospělého člověka – rozdíl mezi horní a dolní hranicí rozšířené normy

2011 75. percentil 25. percentil rozdíl

muži 184,8 cm 174,6 cm 10,2 cm

ženy 170,4 cm 161,0 cm 9,4 cm

Pro aplikaci do architektury je třeba vzít v úvahu následující rozložení výšky i váhy

v rozmezí 3. - 97. percentilu v populaci:

Tabulka 5: Výška dospělého člověka – rozdíl mezi horní a dolní hranicí ovlivňující rozměry  
architektury z hlediska maximálních a minimálních hodnot

2011 97 percentil 3. percentil rozdíl

muži 192,8 cm 165,0 cm 27,8 cm

ženy 179,7 cm 154,6 cm 25,1 cm

Tabulka 6: Výška dospělého člověka – maximální rozdíly

2011 max. min. rozdíl

muži 200,1 cm 162,3 cm 37,8 cm

ženy 182,6 cm 152,2 cm 30,4 cm

Z výše  uvedených srovnání  vyplývá,  že  rozdíly mezi  muži  a  ženy s  srovnávají

a rostou hodnoty na okrajích datových řad. Pro komfort člověka, jako uživatele budov či 

předmětů, je třeba uvažovat se spektrem rozměrů mezi 3. a 97. percentilem.
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Statistické srovnání změn tělesné výšky a hmotnosti v období mezi r. 1985 a 2011 

ukazuje následující graf:

Graf 01: Změny výšky a hmotnosti 1985 - 201120:

V závislosti na věku dochází v populaci s přibývajícím věkem k nárůstu hmotnosti, 

zatímco  výška  se  postupně  snižuje.  Rozdělení  hodnot  ukazují  grafy  zpracované  na 

základě měření v letech 2010 - 2011 s rozptylem jednotlivých dat probandů. Výsledná 

křivka ukazuje stoupající, resp. klesající, tendence vývoje v populaci.

Graf 02: Závislost tělesné hmotnosti na věku21:

Závislost hmotnosti na věku
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20 PLIŠČINSKÁ, P. Využití antropometrie v oblasti sedacího a lehacího nábytku. Diplomová práce. Brno: 
MZLU v Brně, 2011. 72 s. Vedoucí práce Ing. arch. Martin Kovařík.

21 dtto
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Graf 03: Závislost tělesné výšky na věku22:

Závislost výšky na věku
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 6.3 Srovnání vývoje tělesné výšky se dalšími regiony Evropy
Pro současný vývoj populace v Evropě je jedním z charakteristických rysů fakt, že 

dochází k rostoucím tendencím v promíchávání obyvatel s cizinci.  V historii  tomu bylo 

především díky válkám, v současnosti je důvodem celková globalizace. Roli zde hrají jak 

komunity, které migrují, z jiných kontinentů (Amerika, Asie), tak i mezinárodní pracovní trh. 

V důsledku to pro populaci v České republice znamená brát v úvahu i tělesné rozměry 

obyvatel jiných států.

Vzhledem  k  nedostatku  dostupných  dat  a  rozdílné  metodice  zpracování  uvádí 

následující  tabulka  jen  orientační  srovnání  průměrných  tělesných  výšek  mužů  a  žen

z jednotlivých oblastí Evropy. Byly porovnány data z měření české populace Doc. Pavlem 

Bláhou s daty zveřejněnými TU Delft23.

22 PLIŠČINSKÁ, P. Využití antropometrie v oblasti sedacího a lehacího nábytku. Diplomová práce. Brno: 
MZLU v Brně, 2011. 72 s. Vedoucí práce Ing. arch. Martin Kovařík.

23 MOLENBROEK, Johan. TU Delft: DINED [online]. TU Delft, [2009], 10 march 2009 [cit. 2009–04-11]. 
Angličtina, holandština. Dostupný z WWW: <http://dined.io.tudelft.nl/en,international,11>. 
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Tabulka 7: Srovnání průměrné tělesné výšky člověka v jednotlivých regionech  Evropy
z výsledků měření prováděných v letech 1985 - 198924

výška podle 

evropských regionů

muži ženy

průměr
směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka

východní Evropa 175 5,80 163 5,50

střední Evropa 171 5,80 166 6,10

severní Evropa 181 6,10 169 6,40

jihovýchodní Evropa 173 5,80 162 5,80

Česká republika 178 6,62 164 5,60

Česká republika 2011 180 7,20 166 6,50

Graf 04: Výška mužů a žen ve srovnání s evropskými regiony25:

Populace  České  republiky  patří  v  Evropě  po  severní  Evropě  k  druhé  nejvyšší 

(přičemž hodnoty z výzkumu prováděného autorem v letech 2010 - 2011 uvedené pro 

srovnání  s  r.  1989 jsou ještě vyšší).  Celosvětové trendy ukazují  na rozdílné tendence

- např. výška průměrných Američanů se pohybuje kolem 175 cm, má od II. světové války 

klesající tendenci zatímco váha (a sní BMI index) rostou. V Evropě nejvyšší populací jsou 

Nizozemci (184 cm), po nich jsou Češi a částečně Němci.26 

24 PLIŠČINSKÁ, P. Využití antropometrie v oblasti sedacího a lehacího nábytku. Diplomová práce. Brno: 
MZLU v Brně, 2011. 72 s. Vedoucí práce Ing. arch. Martin Kovařík.

25 dtto
26 JOSEPHY, Michal. Jak rostou Češi : o naší zemi a lidech. National Geographic. 2006, leden, s. 25-30. 

Dostupný také z WWW: <http://www.lrz.de/~u5152ak/webserver/webdata/press/mozaika.pdf>.
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 7 Aplikace výsledků výzkumu do oblasti architektury
Současná  zkušenost  daná  prostým  pozorováním  populace  Čechů  ukazuje,  že 

stávající rozměrová dogmata využívaná v architektuře a designu nevyhovují stále většímu 

segmentu.  Nízké  dveře,  krátká  lůžka  a  nevhodné  rozměry  nábytku  mají  dopad  na 

zdravotní  stav  populace  a  to  především v  oblasti  správného  držení  těla.  Projevují  se 

negativně "civilizačními"  chorobami,  jako jsou bolesti  zad,  psychické poruchy,  neurózy, 

únava, poruchy spánku...

Architektura,  jako  celá  řada  dalších  oborů,  nedokázala  na  prudké  změny růstu 

populace zareagovat a používá v celé řadě případů schémata stará půl století. Typickým 

příkladem  je  světlá  výška  dveří,  která  je  197  cm,  což  přestává  vyhovovat  současné 

populaci.  (Pro "psychicky bezpečný"  průchod je  třeba k výšce postavy připočítat  cca  

15 - 20 cm volného prostoru, aby člověk neprocházel s pocitem, že musí sklonit hlavu, aby 

si ji nerozbil, což znamená, že standardní výška otvoru vyhovuje mužům pod mediánem 

měření = cca 180 cm, resp. kolem něj, přičemž maximální hodnoty jsou dnes přes 200 

cm).

 7.1 Softwarové vybavení pro zpracování výsledků
Pro tvorbu schémat pozic člověka byl v rámci projektu NIS zvolen program firmy 

Siemens "Tecnomatix Jack", který umožňuje simulovat různé pozice člověka a především 

umožňuje vytvořit virtuální biomechanický model člověka dle přesně vložených parametrů. 

Umožňuje  spolupráci  se  standardními  CAD  programy,  takže  lze  simulovat  libovolné 

prostředí, pohybovat člověkem v animacích a zkoumat případnou zátěž na páteř apod. 

Program je primárně určen pro modelování pracovního prostředí velkých závodů, např. 

pro  výrobu  automobilů,  anebo  pro  simulaci  činnosti  člověka  při  práci  v  prostorově 

omezeném prostoru (jako jsou např. kabiny pracovních strojů, automobilů či letadel).

Biometrický  model  člověka  je  detailně  propracován,  sestává  se  z  69  segmentů

a 68 kloubů s podrobným zaměřením na oblast páteře a rukou. S vybranými částmi těla je  

možné pohybovat ve dvou - třech osách.

Program rozlišuje mužskou (Jack) a ženskou (Jill) postavu a prioritně vychází z dat 

získaných  z  antropometrických  výzkumů  armády  USA  z  r.  1988  (ANSUR  88
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- Anthropometric Survey of U. S. Army). Rozsah pohybu v kloubech vycházel ze studií  

NASA. Nicméně hlavní výhodou programu je, že parametry postavy lze zadat ručně, tedy 

lze  vytvořit  postavu  podle  vlastních  výsledků  měření.  Polohování  modelu  je  možné 

individuálně,  případně  lze  využít  přednastavených  knihoven  poloh  člověka.  Mimo  to 

software prostřednictvím dalších modulů dokáže vyhodnocovat pozice člověka z hlediska 

námahy na kritická místa (např. v oblasti bederní páteře) a rozsah pohybu.

Hlavní výhodou programu pro vlastní aplikaci schémat člověka jsou především tyto  

moduly (funkce):

 vyhodnocení dosahových vzdáleností (= možnost simulace pozic zkoumající 

maximální dosah figury);

 zobrazení zorného pole figury (= pohled očima figury s možností změřit vzdálenost 

mezi okem a cílem pozorování);

 test kolizí při pohybu figury (možno využít např. při pohybu mezi předměty, 

pohybu figury na vozíčku při simulaci osob s omezenou možností pohybu apod.);

 zátěž kritických částí těla (TAT = Task Analysis Toolkit = vyhodnocení možnosti 

zranění člověka zaviněného např. prací s břemeny, vyhodnocení únavy člověka 

apod.);

 modul pro omezené vnitřní prostory (OPT = Occupant Packaging Toolkit = simulace 

pohybů figury v kabině aut, letadel apod. s možností vyhodnocení jejího pohodlí

v rámci simulace různých činností).
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Obrázek 2: Proporční schéma muže a ženy zpracované 
v programu firmy Siemens - Tecnomatix Jack



 7.2 Výběr dat a stanovení kategorie "UNISEX"
Výsledky měření ukázaly tyto trendy v současné české populaci:

 větší zastoupení hodnot směrem nahoru k okraji spektra, tedy více jedinců kolem 

75. percentilu;

 rozšiřování mezních hodnot (tj. zvětšení rozdílu mezi 3. a 97. percentilem);

 stírání rozdílů mezi pohlavími (ženy kolem 75. percentilu dosahují v mezních 

hodnotách muže);

 růst populace v čase se podle prognóz odborníků nezastavil, maximálně se 

zpomalil, takže lze očekávat využití hodnot v architektuře nad mediánem měření.

Z výše uvedených důvodů autor v následujících schématech zavádí pojem "unisex" 

a ukazuje hodnoty 25. a 75. percentilu.

Samotná aplikace nově naměřených a zpracovaných dat  do konkrétních situací 

člověka pohybujícího se v prostředí architektury,  interiéru a nábytku je především věcí 

vzdělávání odborníků (architektů, projektantů, designerů a škol) a ochotou praktikujících 

začlenit tyto závěry do své práce.

Následující  schémata  byla  zpracována  v  rámci  projektu  NIS  v  programu 

"Tecnomatix Jack" pod vedením autora za spolupráce Ing. Jiřího Taubera a Ing. Kateřiny 

Dvouleté.

 7.3 Metodika modelování figury pro potřeby projektu
V programu Tecnomatix Jack byla vytvořena základní figura člověka s parametry 

zadanými dle tabulky v příloze v kategorii kompletní soubor (= "unisex") a to pro tři hlavní  

velikosti" 25., 50. (X = medián) a 75. percentil a v některých případech navíc i maximální a  

minimální  hodnoty.  Tato figura byla  modelována do předem vytipovaných poloh a byly 

změřenya odečteny patřičné dosahové aj. vzdálenosti. zaokrouhlené na 0,1 cm. Pro lepší  

ilustraci rozdílů byla některé schémata doplněna o kóty rozdílů minima a maxima (resp. 

25. a 75. percentilu).

str. 39



 7.4 Stojící figura "UNISEX"
Základní  pozicí  je tělesná výška vzpřímeně stojícího člověka.  To je důležité  pro 

různé průchody, dimenzování podchodných výšek dveří, schodišť apod. Od této pozice se 

dále odvíjí celá řada schémat zjišťujících dosahy, výška horizontu očí, pracovní pozice pro 

práci vestoje atd. Pro bezpečný pohyb člověka v prostoru je navíc třeba připočítat rozměr 

"psychologického obalu", jak již bylo ukázáno na průchodu dveřmi.
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Obrázek 3: Rozdíl mezi maximálními a minimálními hodnotami výšky člověka

Obrázek 4: Výška stojícího člověka:rozdíl mezi hodnotami 25., 50. a 75 percentilu
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Obrázek 5: Výška horizontu očí stojícího člověka:
rozdíl mezi hodnotami 25., 50. a 75 percentilu

Obrázek 6: Výška lokte (radiale) stojícího člověka
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Obrázek 7: Rozdíly ve vzpažení postavy

Obrázek 8: Rozpětí paží v půdorysném pohledu



 7.5 Výškové parametry stojící figury pro ukládání věcí27

Pro  pohyb  a  práci  člověka  v  interiéru  jsou  jedny  z  nejdůležitějších  výškových 

parametrů  dosahy  potřebné  pro  ukládání  předmětů.  Optimální  rozměry  ovlivňují 

bezpečnost a námahu člověka při manipulaci s předměty a jsou znakem kvalitní funkce 

designu nábytku, interiéru či architektury.

27 Viz ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky. Brunecký P. a kol. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2011, 2011. 17 s.
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Obrázek 9: Optimální výškový dosah stojící postavy pro ukládání

Obrázek 10: Maximální přehledná výška = výška horizontu očí
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Obrázek 12: Maximální dosah pro ukládání věcí ve stoje na špičkách

Obrázek 11: Maximální dosah pro ukládání věcí ve stoje



Při ukládání věcí do zásuvek hraje významnou roli:

 výška zásuvky, která by měla být pod horizontem očí, aby věci uložené v zásuvce 

byly přehledné (velmi důležité např. v případě kancelářských registračních skříní);

 u hlubokých zásuvek (např. kuchyňský nábytek) hraje důležitou roli výše dna nad 

podlahou, protože zde může docházet k nadměrnému zatížení bederní páteře; 

druhým parametrem je výška zásuvky, její max. hodnota souvisí s délkou paže;
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Obrázek 13: Optimální výška pro ukládání věcí do zásuvek

Obrázek 14: Optimální výška pro ukládání věcí do hlubokých zásuvek
vzhledem k namáhání páteře



 u nízko položených zásuvek (případně polic) hraje roli optimální výška klečící figury, 

která zabezpečuje pohodlnou manipulaci s předměty.

Pro správné dimenzování je důležitý dosah člověka s nataženými pažemi. Měří se

u vzpřímené postavy opřené o stěnu. V rámci přehledu bylo přidáno schéma s figurou 

stojící na běžné židli (s výškou sedáku 45 cm nad zemí).
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Obrázek 16: Vzdálenost úchopu figury opírající se zády o stěnu
s nataženými pažemi

Obrázek 15: Optimální výška pro manipulaci s předměty v kleče
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Obrázek 17: Výška úchopu figury opírající se zády o stěnu
s nataženými pažemi

Obrázek 18: Výška úchopu figury stojící na židli (o výšce 45 cm)
s nataženými pažemi



 7.6 Výškové parametry stojící figury při práci
Pro práci člověka ve stoje je důležitým parametrem zachování vzpřímené polohy 

těla,  aby nedocházelo  k  přílišnému namáhání  v  oblasti  bederní  páteře  a  předešlo  se 

zdravotním potížím (např. nebezpečí vyhřeznutí plotének). Následující schémata ukazují 

optimální rozměry a dosahy pro práci ve stoje.
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Obrázek 20: Optimální dosahy při práci ve stoje

Obrázek 19: Minimální výška pracovní plochy při práci ve stoje



 7.7 Výškové a šířkové parametry sedící figury
Výškové parametry člověka v sedící poloze jsou odvislé od mnoha aspektů:

 druh sezení (pracovní, odpočivné, alternativní - stoj s podepřením, klekačky, balanční 

míče);

 činnost při sezení (u pracovního stolu, dosahy k úložným prostorům apod.);

 výška sezení (nastavení pracovní židle).

Schémata  zaznamenávají  pozice  a  potřebné  rozměry  vzhledem  k  dimenzování 

stolového a sedacího nábytku. Figura sedí ve vzpřímené poloze na židli o výšce 45 cm, 

která je pro současnou populaci  nejvhodnější.  Jednotná výška sezení  byla  zvolena pro 

možné srovnání jednotlivých percentilů.
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Obrázek 22: Výška stolové desky

Obrázek 21: Výška horizontu vsedě



Pro práci sedícího člověka jsou vedle optimálních výšek i důležité šířkové rozměry. 

Pro zachování komfortu např. u stolování je zapotřebí přičíst k max. šířce i cca 5,0 cm jako 

osobní intimní zónu, aby se lidé nedotýkali navzájem. Tato zóna se může měnit v závislosti 

na zvycích a tradicích jednotlivých skupin (např. v Evropě činí cca 5,0 cm, v Asii takřka 

neexistuje,  v  USA je  5,0  cm nedostatečných.  Podle  zjištěných měření  je  největší  šířka 

člověka v loktech a to i v případě, že jsou přitaženy k tělu.
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Obrázek 24: Maximální šířka sedící figury v loktech přitažených k tělu

Obrázek 23: Optimální dosah sedícího člověka
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Obrázek 26: Dosah ve vzpřímeném sedu u stolu

Obrázek 27: Maximální dosah sedící figury u stolu

Obrázek 25: Maximální šířka sedící figury při pohodlném sezení s uvolněnými lokty



 8 Závěr a diskuze
Z antropometrického výzkumu prováděného pod vedením autora v rámci projektu 

NIS jednoznačně vyplývá,  že v  české populaci  došlo k  výraznému růstu  tělesné výšky

a hmotnosti,  přičemž tyto  veličiny nenarůstají  v  poměru.  Hmotnost  roste  výrazněji  a  to 

především u mužů. To lze vysvětlit  jedině změnami v životním stylu populace, snížením 

fyzických pracovních a sportovních aktivit, které jsou nahrazeny pasívním způsobem života. 

Menší  spotřeba  fyzické  energie  a  na  druhou  stranu  bohatší  strava  vede  k  tloustnutí 

populace, což se negativně projevuje na zdraví napříč celou populací (od dětí až po starší 

generaci).

Vedle toho se v antropometrických měřeních projevil značný rozptyl okolo okrajových 

hodnot, což znamená, že se více "rozevírají nůžky" hodnot na hranicích rozšířené normy 

(25. a 75. percentil) i na okraji normy (3. a 97. percentil), což ve svém důsledku znamená 

nutnost respektovat větší variabilitu rozměrů člověka a aplikovat ji do architektury a interiéru.

Díky rostoucí populaci a zvyšujícímu se rozpětí především výšky v populaci je třeba 

revidovat  většinu  rozměrových  schémat  vztahů  člověk  –  nábytek  –  interiér  a  člověk

– architektura a upravit je v závislosti na růstu populace s přihlédnutím na:

 akceptaci změn v životním stylu i do budoucna (= rezerva pro další sekulární růst 

populace na hranici kolem mediánu = 180 cm);

 změnit stávající „doporučené“ rozměrů norem a typologie vzhledem k stále rostoucí 

populaci, a to včetně stanovení velikostních kategorií;

 zohlednit změny v rozdílech populace, kde hrají stále menší roli rozdíly mezi mužem 

a ženou (jak co do rozměrů, tak i co do sociální role ve společnosti, tzn. stírání 

rozdílů mezi "mužskou" a "ženskou" rolí).

Neaktuálnost  používaných  schémat  je  největším  nedostatkem  současné  tvorby

vč. přijatých norem a dogmat.

Jednoduchým modelem by mohlo být  zavedení  pro  oblast  architektury,  interiéru

a nábytku klasifikace velikostních řad inspirovaná oděvním průmyslem (XS, S, M, L, XL), 

což  by  umožňovalo  tvůrcům  a  především  zákazníkům  snadnější  orientaci.  S  touto 

myšlenkou aplikovanou však pouze na oblast sedacího nábytku (především pracovních 

židlí) přišli autoři T. Teraoka, R. Mitsuya a K. Noro na základě průzkumu komfortu sezení28.

28 Vink, Peter. Comfort and design: principles and good practice. Boca Raton: CRC Press, 2005. 293 s. 
ISBN 0–8493–2830–6. str. 137–145.
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Autor  doporučuje  do  oblasti  architektury,  ale  především  do  interiéru  a  designu 

nábytku (alespoň v několika důležitých oblastech, jako je sedací, jídelní, pracovní a úložný 

nábytek) následující členění, které by řešilo rozdílné parametry výšky populace. Minimální 

rozměry by měly být dimenzovány pro velikost XL, aby docházelo k minimálním konfliktům 

uživatelů s okolím.

Tabulka 8: Předpokládaný vztah velikosti nábytku a člověka

velikost výška od do

(XS) 145 cm 155 cm

S 155 cm 165 cm

M 165 cm 175 cm

L 175 cm 185 cm

(XL) 185 cm 195 cm

Potřebné rozsahy velikostí jsou ilustrovány na následujícím obrázku. Je vidět, že 

tělesné  výšky  mužů  a  žen  se  překrývají  a  že  nejpodstatnější  škálou  e  velikosti  L

(resp M-L).

V architektuře je potřeba revidovat především schémata a normy29 zabývající se 

minimálními průchody:

 minimální šíře průchodů 60 cm by měla být zvětšena na 65 cm;

29 např. ČSN 734301 Obytné budovy
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 šíře sezení u jídelního (pracovního) stolu by měla být zvětšena na min. 65 cm, 

optimální šíře je 75 cm (tento aspekt ovlivní normy pro stravování i pracovní - např. 

školský) nábytek;

 minimální výšky průchodů (např. světlá výška dveřního otvoru) by měly být zvětšeny 

pro postavy s hodnotami 75. percentilu = 180 cm na bezpečnou průchozí výšku

210 cm;

 minimální rozměry místností i jejich světlé výšky by měly být přiměřeně zvětšeny.

V oblasti interiéru a designu nábytku se jedná o změnu takřka všech stávajících 

schémat.  Většina  používaných  norem  (např.  ČSN  910620  Nábytek.  Židle.  Funkční 

rozměry a způsoby měření) je dnes vhodná jen při zachování horní hranice hodnot.

Autor se domnívá, že přínosem celého projektu a této práce jsou především tyto  

body:

 aktualizace a výsledky antropometrických měření pro dospělou populaci (přičemž 

měření bude pokračovat v r. 2012; autor nepředpokládá změnu předložených závěrů, 

cílem je podrobnější statistická verifikace výsledných měření);

 šíře měřených dat pro jejich využití v oblasti architektury a interiéru;

 zpracování dat na figuře modelované v systému CAD;

 návrhy pro inovaci stávajících schémat využívaných v architektuře na základě 

skutečného růstu české populace.

Věřím, že výsledky této práce napomohou nezbytným změnám v oblasti typologie

a norem v architektuře tak, aby prostředí, které vytváří člověk - tvůrce plně sloužilo stále  

rostoucímu člověku - uživateli.
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 9 Conclusion and discussion

Anthropometric  research conducted under  the guidance of  the author  in  the NIS 

project clearly shows that there was a significant increase of height and weight in the Czech 

population, and these values do not  accrue in proportion. Weight increases significantly, 

especially in men. This can be explained only by changes in lifestyle of the population, 

reducing physical work and sports activities, which are replaced by a passive way of life. 

Less consumption of physical energy and on the other hand a richer diet leads to weight 

gain in the population, which has a negative impact on health across the whole population 

(from babies to older generations).

In addition, anthropometric measurements showed considerable variance around the 

marginal values, which means that there is a "widening gap" in values bordering on the 

enlarged standards (25th and 75th percentile) and on the edge of the standards (3rd and 

97th percentile), which in turn implies the need to respect the greater variability of human 

dimensions and apply it to architecture and interior design.

With a growing population and an increasing margin in the height of the population, 

most  of  the  dimensional  patterns  in  relations  of  man  -  furniture  -  interior  and  man  - 

architecture should be reviewed and modified depending on growth of the population, with 

regard to:

 acceptance of changes in lifestyle in the future (= reserve for future secular growth 

of the population bordering around the median = 180 cm);

 change the current "recommended" size standards and the typology due to the 

growing population, including determination of size categories;

 take into account changes in population differences, where differences between 

men and women play an increasingly minor role (both in size and in terms of social 

roles in society, i.e. blurring distinctions between "male" and "female" roles).

The out-of-date status of currently used schemes is a major deficiency of current 

design, including accepted norms and dogmas.

A simple model could introduce a size classification inspired by the clothing industry 

(XS, S, M, L, XL) in the field of architecture, interior and furniture which would facilitate 

easier orientation for authors and especially customers. Authors T. Teraoka, R. Mitsuya 

and K. Noro came with this idea, applied however only to the area of seating furniture, 
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(especially working chairs), based on a survey seating comfort.

The author recommends the following breakdown for the field of architecture, but 

also  interior  and furniture  design  (at  least  in  several  important  areas,  such as  sitting,  

eating, working and storage furniture), to address the different parameters of the height of 

the population. Minimum dimensions should be rated for XL size, so that there is minimum 

user conflict with the surroundings.

Table 9: Presumed relation of furniture size to human size

size height from to

(XS) 145 cm 155 cm

S 155 cm 165 cm

M 165 cm 175 cm

L 175 cm 185 cm

(XL) 185 cm 195 cm

The required size ranges are illustrated below. We can see that the heights of men 

and women overlap, and that L (resp. M-L) are the crucial size range.
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In  architecture  it  is  especially  necessary  to  revise  the  schemes  and  standards 

dealing with minimum passage dimensions:

 minimum passage width of 60 cm should be increased to 65 cm;

 sitting width at the dinner (working) table should be increased to a minimum of 65 cm, 

optimum width is 75 cm (this aspect will affect the standards for dining and work – 

e.g. school) furniture;

 minimum passage height (e.g. door opening clearance) should be extended for 

figures with values of the 75th percentile = 180 cm to safe passage height of 210 cm;

 minimum size of rooms and their clearance should be appropriately enlarged.

In the field of interior design and furniture, a change of almost all existing schemes is 

desirable. Most of the used standards (e.g. ČSN 910620 Furniture. Chairs. Functional 

dimensions and Methods of Measurement) are now only suitable when maintaining the 

upper limit values.

The author believes that the benefit of the whole project and this paper is mainly in  

the following points:

 update and results of anthropometric measurements for the adult population 

(measuring will continue in 2012, the author does not expect changes in the 

conclusions presented, the goal aims for a more detailed statistical verification of the 

resulting measurements);

 scope of the measured data for its use in architecture and interior;

 data processing based on a figure modelled in the CAD system;

 proposals for the upgrading of existing schemes used in architecture to the actual 

growth of the Czech population.

I  believe  that  the  results  of  this  paper  will  support  the  necessary  changes  in  

typology and standards in architecture so that the environment created by humans - the  

creators can fully serve the ever-growing humans - users.
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Příloha 01: Výsledky antropometrického měření prováděného 2009 - 2011 v rámci  
projektu NIS

Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Tělesná hmotnost (kg)
Aritmetický průměr 76,0 83,5 68,8 14,7
Medián 73,9 82,0 64,9 17,1
Minimální hodnota 48,6 53,8 48,6 5,2
Maximální hodnota 126,7 126,7 123,9 2,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 85,5 92,2 75,9 16,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 63,1 74,0 59,2 14,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

51,5 58,3 50,8 7,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

113,1 115,4 99,0 16,4

Směrodatná odchylka 15,9 14,4 14,1 0,3

Tělesná výška (cm)
Aritmetický průměr 172,8 179,6 166,3 13,3
Medián 174,2 180,1 166,0 14,1
Minimální hodnota 152,2 162,3 152,2 10,1
Maximální hodnota 200,1 200,1 182,6 17,5
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 182,1 184,8 170,4 14,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 166,8 174,6 161,0 13,6

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

156,9 165,0 154,6 10,4

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

191,1 192,8 179,7 13,1

Směrodatná odchylka 9,5 7,2 6,5 0,7
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Obvod hlavy (cm)
Aritmetický průměr 56,3 57,3 55,2 2,1
Medián 56,0 57,2 55,1 2,1
Minimální hodnota 51,6 53,2 51,6 1,6
Maximální hodnota 63,5 63,5 59,7 3,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 57,7 58,3 56,1 2,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 54,8 56,0 54,3 1,7

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

52,9 53,7 52,2 1,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

60,4 61,0 58,2 2,8

Směrodatná odchylka 2,6 1,8 1,5 0,3

Obvod hrudníku (cm)
Aritmetický průměr 96,9 101,4 92,6 8,8
Medián 95,7 101,3 90,6 10,7
Minimální hodnota 77,5 77,5 78,0 -0,5
Maximální hodnota 146,6 146,6 124,5 22,1
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 103,7 106,7 97,5 9,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 89,5 94,3 86,1 8,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

81,8 85,8 80,9 4,9

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

119,2 123,0 113,7 9,3

Směrodatná odchylka 10,5 10,2 8,8 1,4

str. 61



Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška vnějšího očního koutku (cm)
Aritmetický průměr 162,4 168,9 156,0 12,9
Medián 161,6 170,1 156,1 14,0
Minimální hodnota 136,6 136,6 141,3 -4,7
Maximální hodnota 185,9 185,9 171,8 14,1
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 170,3 174,3 160,2 14,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 155,4 164,2 151,0 13,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

145,3 153,9 144,2 9,7

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

180,1 181,8 168,9 12,9

Směrodatná odchylka 9,5 7,6 6,5 1,1

Výška nadpažku - ramene (cm)
Aritmetický průměr 142,5 148,3 136,7 11,6
Medián 141,9 148,9 136,2 12,7
Minimální hodnota 122,9 131,8 122,9 8,9
Maximální hodnota 164,4 164,4 151,6 12,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 149,1 152,9 140,3 12,6

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 135,9 143,3 132,8 10,5

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

128,5 135,9 127,0 8,9

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

158,8 160,9 148,7 12,2

Směrodatná odchylka 8,4 6,4 5,8 0,6

str. 62



Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška bodu suprasternale – horní okraj hrudní kosti (cm)
Aritmetický průměr 141,3 147,3 135,5 11,8
Medián 140,5 147,7 135,1 12,6
Minimální hodnota 123,0 130,5 123,0 7,5
Maximální hodnota 170,7 170,7 149,0 21,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 147,9 151,6 139,5 12,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 134,8 142,4 131,6 10,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

126,8 135,9 125,4 10,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

156,6 158,9 146,7 12,2

Směrodatná odchylka 8,5 6,5 5,7 0,8

Výška bodu radiale – kloubní štěrbina loketního kloubu (cm)
Aritmetický průměr 110,5 114,8 106,2 8,6
Medián 110,1 115,2 106,2 9,0
Minimální hodnota 90,4 100,1 90,4 9,7
Maximální hodnota 131,3 131,3 119,6 11,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 115,7 118,4 109,2 9,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 105,5 110,7 102,7 8,0

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

99,4 104,9 97,2 7,7

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

122,7 125,2 116,1 9,1

Směrodatná odchylka 6,6 5,2 5,0 0,2
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška lokte ve flexi 90° (cm)
Aritmetický průměr 107,7 111,9 103,6 8,3
Medián 107,3 112,0 103,3 8,7
Minimální hodnota 94,0 97,2 94,0 3,2
Maximální hodnota 127,3 127,3 116,6 10,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 112,6 115,4 106,3 9,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 102,6 108,3 100,1 8,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

97,3 102,0 96,0 6,0

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

119,5 121,7 113,5 8,2

Směrodatná odchylka 6,4 5,1 4,6 0,5

Výška bodu iliospinale – přední okraj pánve (cm)
Aritmetický průměr 96,8 101,0 92,7 8,3
Medián 96,8 101,0 92,7 8,3
Minimální hodnota 79,6 89,6 79,6 10,0
Maximální hodnota 112,4 112,4 104,0 8,4
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 101,3 104,4 96,1 8,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 91,8 97,2 89,3 7,9

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

85,7 90,7 83,7 7,0

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

108,9 109,9 102,0 7,9

Směrodatná odchylka 6,3 4,8 4,7 0,1
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška bodu tibiale – výška štěrbiny kolenního kloubu (cm)
Aritmetický průměr 48,3 50,9 45,8 5,1
Medián 48,0 50,9 45,6 5,3
Minimální hodnota 40,2 41,9 40,2 1,7
Maximální hodnota 57,8 57,8 57,1 0,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 51,0 52,9 47,6 5,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 45,4 49,0 44,0 5,0

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

41,8 45,4 41,2 4,2

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

56,3 56,7 50,8 5,9

Směrodatná odchylka 3,8 3,1 2,6 0,5

Výška bodu stylion – výška bodcového výběžku vřetenní kosti předloketní (cm)
Aritmetický průměr 86,2 89,2 83,2 6,0
Medián 85,9 89,2 82,9 6,3
Minimální hodnota 73,9 75,4 73,9 1,5
Maximální hodnota 102,7 102,7 95,9 6,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 89,7 91,9 85,6 6,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 82,6 86,2 80,4 5,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

77,6 80,5 76,7 3,8

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

95,7 96,7 91,7 5,0

Směrodatná odchylka 5,0 4,3 3,8 0,5
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Předozadní průměr hrudníku (cm)
Aritmetický průměr 21,0 23,2 18,8 4,4
Medián 20,6 22,6 18,2 4,4
Minimální hodnota 12,7 17,1 12,7 4,4
Maximální hodnota 34,4 34,4 27,5 6,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 23,2 25,2 20,1 5,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 18,1 20,9 17,3 3,6

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

15,5 18,3 14,9 3,4

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

28,4 29,8 24,3 5,5

Směrodatná odchylka 3,6 3,1 2,5 0,6

Transverzální průměr hrudníku
Aritmetický průměr 31,0 32,9 29,1 3,8
Medián 30,7 32,9 28,6 4,3
Minimální hodnota 24,1 25,4 24,1 1,3
Maximální hodnota 45,0 45,0 38,4 6,6
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 33,6 34,8 30,4 4,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 28,0 30,9 26,8 4,1

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

25,4 27,5 24,9 2,6

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

37,8 39,0 35,7 3,3

Směrodatná odchylka 3,5 3,0 3,0 0,0
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Bikristální šířka – šířka pánve (cm)
Aritmetický průměr 30,2 31,5 28,8 2,7
Medián 30,0 31,1 28,6 2,5
Minimální hodnota 23,6 24,1 23,6 0,5
Maximální hodnota 40,8 40,8 39,2 1,6
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 32,4 33,2 30,6 2,6

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 27,8 29,5 26,6 2,9

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

24,4 25,8 24,1 1,7

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

37,9 38,4 36,3 2,1

Směrodatná odchylka 3,4 3,1 3,1 0,0

Biakromiální šířka – šířka ramen (cm)
Aritmetický průměr 38,8 40,5 37,2 3,3
Medián 38,6 40,3 37,2 3,1
Minimální hodnota 32,6 32,6 33,4 -0,8
Maximální hodnota 48,6 48,6 42,8 5,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 40,6 42,0 38,3 3,7

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 36,8 39,0 35,9 3,1

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

34,4 35,3 34,0 1,3

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

44,2 47,5 41,0 6,5

Směrodatná odchylka 2,8 2,6 1,8 0,8
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Bideltoidní šířka – šířka ramen v místě největšího rozvoje deltového svalu (cm)
Aritmetický průměr 45,7 48,2 43,4 4,8
Medián 45,8 48,0 42,4 5,6
Minimální hodnota 38,0 41,6 38,0 3,6
Maximální hodnota 58,5 58,5 58,0 0,5
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 48,3 49,8 44,7 5,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 42,2 46,4 41,0 5,4

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

39,4 42,7 38,9 3,8

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

53,7 54,7 52,1 2,6

Směrodatná odchylka 4,1 3,2 3,4 -0,2

Vzdálenost od stěny k úchopu v předpažení (cm)
Aritmetický průměr 73,4 76,6 70,5 6,1
Medián 73,3 76,5 70,8 5,7
Minimální hodnota 59,3 66,5 59,3 7,2
Maximální hodnota 85,9 85,9 82,3 3,6
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 76,8 79,3 72,7 6,6

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 70,0 73,9 68,3 5,6

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

64,8 69,4 62,9 6,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

82,7 84,3 78,6 5,7

Směrodatná odchylka 4,9 3,8 3,7 0,1
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Vzdálenost od lokte k úchopu – loketní kloub ve flexi (cm)
Aritmetický průměr 35,1 36,8 33,4 3,4
Medián 35,0 36,8 33,5 3,3
Minimální hodnota 29,1 31,7 29,1 2,6
Maximální hodnota 43,3 43,3 37,4 5,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 36,9 38,2 34,6 3,6

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 33,2 35,4 32,2 3,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

30,6 32,8 30,2 2,6

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

40,1 40,7 36,7 4,0

Směrodatná odchylka 2,6 2,1 1,7 0,4

Rozpětí paží (cm)
Aritmetický průměr 173,0 181,4 164,9 16,5
Medián 172,6 181,4 164,5 16,9
Minimální hodnota 147,4 162,0 147,4 14,6
Maximální hodnota 200,7 200,7 185,7 15,0
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 181,4 187,9 169,5 18,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 164,3 176,6 160,9 15,7

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

153,3 165,2 151,8 13,4

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

193,2 196,4 178,6 17,8

Směrodatná odchylka 11,1 7,9 7,0 0,9
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška vsedě (cm)
Aritmetický průměr 90,6 93,4 87,8 5,6
Medián 90,1 93,6 87,4 6,2
Minimální hodnota 78,7 84,1 78,7 5,4
Maximální hodnota 105,4 105,4 98,5 6,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 93,8 95,9 89,6 6,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 87,1 91,0 86,0 5,0

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

82,8 86,4 81,9 4,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

99,0 100,0 95,2 4,8

Směrodatná odchylka 4,5 3,7 3,3 0,4

Výška vnějšího očního koutku vsedě (cm)
Aritmetický průměr 79,2 81,8 76,7 5,1
Medián 78,9 82,0 76,6 5,4
Minimální hodnota 68,0 73,9 68,0 5,9
Maximální hodnota 93,0 93,0 85,5 7,5
Horní hranice rozšířené normy (75. 
percentil) 82,2 84,2 78,4 5,8

Dolní hranice rozšířené normy (25. 
percentil) 76,2 79,4 74,6 4,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

71,7 74,4 70,8 3,6

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

87,4 88,5 83,4 5,1

Směrodatná odchylka 4,3 3,6 3,2 0,4

str. 70



Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška bodu cervicale (trnový výběžek 7. krčního obratle) vsedě (cm)
Aritmetický průměr 65,7 68,0 63,5 4,5
Medián 65,4 67,9 63,1 4,8
Minimální hodnota 55,9 60,9 55,9 5,0
Maximální hodnota 80,0 80,0 74,3 5,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 68,3 70,4 65,2 5,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 62,8 65,6 61,7 3,9

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

59,5 62,6 58,8 3,8

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

73,0 74,4 70,2 4,2

Směrodatná odchylka 3,8 3,2 2,9 0,3

Výška nadpažku ramene vsedě (cm)
Aritmetický průměr 59,6 61,7 57,6 4,1
Medián 59,2 61,5 57,3 4,2
Minimální hodnota 50,5 51,0 50,5 0,5
Maximální hodnota 72,1 72,1 67,0 5,1
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 62,2 64,3 59,1 5,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 57,1 59,5 55,7 3,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

53,2 53,7 52,7 1,0

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

67,1 68,7 63,8 4,9

Směrodatná odchylka 3,8 3,6 2,8 0,8
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška radiale (štěrbina loketního kloubu) vsedě (cm)
Aritmetický průměr 27,3 27,8 26,8 1,0
Medián 27,2 27,9 26,8 1,1
Minimální hodnota 17,8 19,8 17,8 2,0
Maximální hodnota 37,2 37,2 34,3 2,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 29,0 29,3 28,6 0,7

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 25,4 25,8 25,0 0,8

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

22,6 23,0 21,8 1,2

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

32,8 33,7 32,4 1,3

Směrodatná odchylka 2,8 2,9 2,6 0,3

Výška lokte ve flexi 90° vsedě (cm)
Aritmetický průměr 24,2 24,3 24,2 0,1
Medián 24,2 24,3 24,2 0,1
Minimální hodnota 16,3 16,6 16,3 0,3
Maximální hodnota 35,5 35,5 32,0 3,5
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 25,8 26,0 25,7 0,3

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 22,5 22,4 22,5 -0,1

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

19,5 18,4 19,7 -1,3

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

29,8 29,7 30,2 -0,5

Směrodatná odchylka 2,7 2,9 2,6 0,3

str. 72



Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška podkolení vsedě (vzdálenost zákolenní jámy od podlahy) (cm)
Aritmetický průměr 41,8 43,5 40,1 3,4
Medián 41,6 43,8 40,0 3,8
Minimální hodnota 34,9 36,8 34,9 1,9
Maximální hodnota 48,1 48,1 46,2 1,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 43,9 45,0 41,5 3,5

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 39,8 41,8 38,5 3,3

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

36,8 39,4 36,6 2,8

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

46,9 47,5 44,1 3,4

Směrodatná odchylka 2,7 2,1 2,1 0,0

Výška stehna nad sedadlem (cm)
Aritmetický průměr 15,0 15,0 14,9 0,1
Medián 14,8 15,0 14,7 0,3
Minimální hodnota 11,2 11,2 11,9 -0,7
Maximální hodnota 20,0 19,6 20,0 -0,4
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 16,0 16,1 15,9 0,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 13,8 13,9 13,7 0,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

12,5 12,4 12,4 0,0

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

18,2 18,0 18,5 -0,5

Směrodatná odchylka 1,6 1,6 1,6 0,0
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Výška kolene (vzdálenost horního okraje čéšky od podlahy) vsedě (cm)
Aritmetický průměr 52,6 54,8 50,5 4,3
Medián 52,5 54,8 50,3 4,5
Minimální hodnota 45,2 48,0 45,2 2,8
Maximální hodnota 61,6 61,6 57,3 4,3
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 55,0 57,1 51,9 5,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 50,0 52,8 48,8 4,0

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

46,5 49,6 45,8 3,8

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

59,2 59,8 55,8 4,0

Směrodatná odchylka 3,4 2,8 2,5 0,3

Délka paže vsedě (cm)
Aritmetický průměr 34,9 37,1 32,8 4,3
Medián 34,8 37,0 32,7 4,3
Minimální hodnota 28,2 32,6 28,2 4,4
Maximální hodnota 43,0 43,0 37,7 5,3
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 37,1 38,5 34,1 4,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 32,6 35,7 31,5 4,2

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

29,8 33,3 29,1 4,2

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

40,4 41,2 36,9 4,3

Směrodatná odchylka 2,9 2,0 1,9 0,1
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Délka předloktí vsedě (cm)
Aritmetický průměr 28,2 29,6 26,8 2,8
Medián 28,2 29,6 26,8 2,8
Minimální hodnota 22,3 25,5 22,3 3,2
Maximální hodnota 33,1 33,1 30,2 2,9
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 29,6 30,6 27,6 3,0

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 26,6 28,7 25,8 2,9

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

24,7 26,7 24,2 2,5

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

31,9 32,3 29,7 2,6

Směrodatná odchylka 2,0 1,4 1,4 0,0

Šířka loktů vsedě (cm)
Aritmetický průměr 60,9 61,7 60,0 1,7
Medián 59,7 60,3 58,1 2,2
Minimální hodnota 40,2 41,3 40,2 1,1
Maximální hodnota 86,5 86,5 85,7 0,8
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 67,5 67,0 68,1 -1,1

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 54,2 55,9 51,6 4,3

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

46,2 50,4 44,2 6,2

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

81,3 78,8 82,1 -3,3

Směrodatná odchylka 9,4 7,9 10,6 -2,7
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Šířka sedu (cm)
Aritmetický průměr 40,4 38,8 41,9 -3,1
Medián 39,8 38,3 41,5 -3,2
Minimální hodnota 32,1 32,1 34,4 -2,3
Maximální hodnota 53,5 48,9 53,3 -4,4
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 42,7 40,7 44,1 -3,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 37,9 37,1 39,4 -2,3

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

34,1 32,9 35,2 -2,3

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

48,8 45,1 50,9 -5,8

Směrodatná odchylka 3,7 3,0 3,7 -0,7

Hloubka břicha vsedě (cm)
Aritmetický průměr 26,1 26,9 25,3 1,6
Medián 25,5 26,8 24,5 2,3
Minimální hodnota 18,4 18,4 18,4 0,0
Maximální hodnota 42,4 42,4 41,7 0,7
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 28,6 29,4 27,4 2,0

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 22,5 23,6 21,5 2,1

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

19,1 20,4 19,0 1,4

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

37,5 36,2 38,0 -1,8

Směrodatná odchylka 4,6 4,3 4,8 -0,5
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Hloubka hrudníku vsedě (cm)
Aritmetický průměr 26,4 25,6 27,3 -1,7
Medián 25,7 25,4 26,3 -0,9
Minimální hodnota 18,9 18,9 19,4 -0,5
Maximální hodnota 57,5 36,4 57,5 -21,1
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 28,3 27,5 29,5 -2,0

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 23,8 23,4 24,3 -0,9

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

20,6 20,5 20,9 -0,4

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

34,9 32,5 37,4 -4,9

Směrodatná odchylka 4,0 3,1 4,7 -1,6

Délka stehna k podkolení vsedě (vzdálenost hýždě - zákolenní jáma) (cm)
Aritmetický průměr 49,1 49,8 48,3 1,5
Medián 48,9 49,9 48,1 1,8
Minimální hodnota 41,5 41,5 41,6 -0,1
Maximální hodnota 56,1 56,1 56,5 -0,4
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 51,0 51,7 50,3 1,4

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 46,8 47,9 46,2 1,7

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

44,0 44,1 44,0 0,1

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

54,8 55,3 53,7 1,6

Směrodatná odchylka 2,9 2,8 2,7 0,1
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Měření dospělé populace
2009 - 2011

Kompletní  
soubor (n 

=318)

Podsoubor 
mužů (n 

=157)

Podsoubor 
žen (n 
=161)

rozdíl muži 
- ženy

Délka stehna ke koleni vsedě (vzdálenost hýždě - čéška) (cm)
Aritmetický průměr 60,3 61,5 59,1 2,4
Medián 60,4 61,5 58,9 2,6
Minimální hodnota 51,2 54,1 51,2 2,9
Maximální hodnota 68,1 68,1 67,9 0,2
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil) 62,5 63,6 61,4 2,2

Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil) 58,1 59,7 56,6 3,1

Hodnota vyskytující se pod hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (3. percentil)

54,6 55,7 54,0 1,7

Hodnota vyskytující se nad hranicí 
běžného rozložení výzkumného 
vzorku (97. percentil)

66,8 67,1 65,6 1,5

Směrodatná odchylka 3,2 2,8 3,1 -0,3
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