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 vzdálenost očí od monitoru přibližně vzdálenost očí od monitoru přibližně 
60 cm (tj. na vzdálenost natažené 60 cm (tj. na vzdálenost natažené 
ruky)ruky)

 střed monitoru přibližně 18° střed monitoru přibližně 18° 
pod rovinou očí (je-li výše – bolestpod rovinou očí (je-li výše – bolest
za krkem)za krkem)
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 klávesnice umístěna tak, aby paže klávesnice umístěna tak, aby paže 
v předloktí svírala pravý úhelv předloktí svírala pravý úhel

 kolem klávesnice je třeba mít volný kolem klávesnice je třeba mít volný 
prostorprostor

 po jedné straně klávesnice musí být po jedné straně klávesnice musí být 
místo pro myšmísto pro myš



ErgonomieErgonomie

 monitor nestavět před okno, případně monitor nestavět před okno, případně 
okno zastínit (prudký přechod světla okno zastínit (prudký přechod světla 
dráždí oči)dráždí oči)

 monitor umístit tak, aby na obrazovce monitor umístit tak, aby na obrazovce 
nevznikaly odleskynevznikaly odlesky

 nejlépe je umístit monitor před stěnu, nejlépe je umístit monitor před stěnu, 
s obrazem příjemného motivus obrazem příjemného motivu
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 monitory musí splňovat hygienické monitory musí splňovat hygienické 
normy (MPR, TCO)normy (MPR, TCO)

 nekupovat starší repasované monitorynekupovat starší repasované monitory
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 vhodné je v práci u počítače zařadit vhodné je v práci u počítače zařadit 
časté krátké přestávky na odlehčení časté krátké přestávky na odlehčení 
očí a páteřeočí a páteře

 při práci v noci oči méně unavuje, je-li při práci v noci oči méně unavuje, je-li 
přisvětlené pozadí monitorupřisvětlené pozadí monitoru
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na co dát u PC pozorna co dát u PC pozor



Co počítači škodíCo počítači škodí

 PrachPrach  
zamezuje odvod tepla, hrozí nebezpečí zamezuje odvod tepla, hrozí nebezpečí 
požárupožáru

 KouřKouř
jde o obdobu prachu v jemnějším jde o obdobu prachu v jemnějším 
provedeníprovedení
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 Tepelné šokyTepelné šoky
střídání tepla a chladu (obzvláště střídání tepla a chladu (obzvláště 
v zimě)v zimě)

 VlhkoVlhko  
způsobuje korozi, může dojít ke zkratu způsobuje korozi, může dojít ke zkratu 
elektrických částíelektrických částí



Co počítači škodíCo počítači škodí

 OtřesyOtřesy
škodí především rotujícím částem škodí především rotujícím částem 
(pevné disky, optické mechaniky, (pevné disky, optické mechaniky, 
ventilátory), dále mohou způsobit ventilátory), dále mohou způsobit 
uvolnění propojovacích konektorů uvolnění propojovacích konektorů 
uvnitř počítače uvnitř počítače 
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 Elektrické šokyElektrické šoky
správné pořadí zapínání – tiskárna, správné pořadí zapínání – tiskárna, 
monitor a nakonec centrální jednotka,monitor a nakonec centrální jednotka,
vypínáme v opačném pořadí,vypínáme v opačném pořadí,
nikdy nevypínáme jakékoliv nikdy nevypínáme jakékoliv 
elektronické zařízení pouhým elektronické zařízení pouhým 
vytažením ze zásuvky,vytažením ze zásuvky,
opětovné zapnutí po několika desítek opětovné zapnutí po několika desítek 
sekundsekund
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 TeploTeplo
počítač pracuje spolehlivě při pokojové počítač pracuje spolehlivě při pokojové 
teplotě, chladnější prostředí mu teplotě, chladnější prostředí mu 
prospívá, vysoká teplota (nad 50° C prospívá, vysoká teplota (nad 50° C 
uvnitř skříně) způsobuje poruchovost uvnitř skříně) způsobuje poruchovost 
nebo úplné zastavení činnosti počítačenebo úplné zastavení činnosti počítače
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 TeploTeplo
ne-li dokonce ne-li dokonce 
jeho poškození jeho poškození 
a zničenía zničení
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 Statická elektřinaStatická elektřina
může zničit v počítači takřka vše může zničit v počítači takřka vše 
a jejím zdrojem bývá uživatel;a jejím zdrojem bývá uživatel;
zbavíme se jí např. tak, že se zbavíme se jí např. tak, že se 
dotkneme radiátoru nebo si umyjeme dotkneme radiátoru nebo si umyjeme 
ruce;ruce;
nenosíme oděvy z umělých materiálů, nenosíme oděvy z umělých materiálů, 
nesaháme na konektory umístěné nesaháme na konektory umístěné 
na zadní části skříně počítače na zadní části skříně počítače 



Situace, kterých je třeba seSituace, kterých je třeba se

V Y V A R O V A T ! ! !V Y V A R O V A T ! ! !



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 uvaříme si kávu nebo čaj – dávejme uvaříme si kávu nebo čaj – dávejme 
však pozor, kam šálek stavímevšak pozor, kam šálek stavíme

 voda klávesnici nesvědčí, u notebooku voda klávesnici nesvědčí, u notebooku 
může znamenat jeho zničenímůže znamenat jeho zničení

 pro stírání prachu je nejvhodnější pro stírání prachu je nejvhodnější 
látka, která nepouští vlákna, měla by látka, která nepouští vlákna, měla by 
být vlhká, ne mokrá (proto je látka být vlhká, ne mokrá (proto je látka 
lepší než houba)lepší než houba)



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 před čištěním libovolné části počítače před čištěním libovolné části počítače 
přístroj vypneme a vytáhneme přístroj vypneme a vytáhneme 
přívodní šňůry ze zásuvkypřívodní šňůry ze zásuvky

 pro čištění nepoužíváme chemická pro čištění nepoužíváme chemická 
rozpouštědla, prášek na nádobí, ani rozpouštědla, prášek na nádobí, ani 
kovové nástrojekovové nástroje
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 na pracovišti kuřáků trpí nejen na pracovišti kuřáků trpí nejen 
nekuřáci, ale i počítačnekuřáci, ale i počítač

 kouř vnikne na kontakty klávesnice, kouř vnikne na kontakty klávesnice, 
usazuje se na deskách počítače, usazuje se na deskách počítače, 
znečišťuje tiskovou hlavu, špiní povrch znečišťuje tiskovou hlavu, špiní povrch 
obrazovky atd. ... obrazovky atd. ... 



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 pohyb počítači nesvědčí, hlavně ne pohyb počítači nesvědčí, hlavně ne 
pevnému diskupevnému disku
  

(stačí nevelký otřes, hlavička vzdálená půl mikronu od disku (stačí nevelký otřes, hlavička vzdálená půl mikronu od disku 
svištícího rychlostí několika tisíc otáček za minutu se ho svištícího rychlostí několika tisíc otáček za minutu se ho 
dotkne a neštěstí je hotové – totální ztráta dat a možná dotkne a neštěstí je hotové – totální ztráta dat a možná 
celého disku následuje)celého disku následuje)

 takže, je-li počítač zapnutý, takže, je-li počítač zapnutý, 
nepohybujeme s ním ani o centimetr nepohybujeme s ním ani o centimetr 



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 nesaháme na konektory na zadní nesaháme na konektory na zadní 
stěně počítačestěně počítače

 počítač sice potřebuje elektřinu, ne počítač sice potřebuje elektřinu, ne 
však statickouvšak statickou

 proto se také raději ani zbytečně proto se také raději ani zbytečně 
nedíváme dovnitř počítače a nesaháme nedíváme dovnitř počítače a nesaháme 
na součástkyna součástky



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 doporučuje se jedenkrát do roka doporučuje se jedenkrát do roka 
počítač otevřít a odstranit usazený počítač otevřít a odstranit usazený 
prachprach

 pokud chceme tuto operaci provést pokud chceme tuto operaci provést 
sami, omezíme se pouze na opatrné sami, omezíme se pouze na opatrné 
vysátí (lépe vyfoukání) prachuvysátí (lépe vyfoukání) prachu

 otvírání monitoru ponecháme výlučně otvírání monitoru ponecháme výlučně 
servisní firmě!!!servisní firmě!!!



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 otvory na monitoru nesmí být zakryty, otvory na monitoru nesmí být zakryty, 
nikdy na něj tedy nepokládáme papíry nikdy na něj tedy nepokládáme papíry 
ani cokoliv jinéhoani cokoliv jiného

 skříň počítače nepřirážíme ke stěně, skříň počítače nepřirážíme ke stěně, 
za počítačem i za monitorem necháme za počítačem i za monitorem necháme 
větší prostor pro ventilacivětší prostor pro ventilaci



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 mezi dvěma zapnutími počítače mezi dvěma zapnutími počítače 
počkáme 15 až 20 sekund, aby měl počkáme 15 až 20 sekund, aby měl 
počítač čas na ustálení všech počítač čas na ustálení všech 
přechodových stavů, jinak se můžeme přechodových stavů, jinak se můžeme 
dočkat i toho, že náš počítač dopočítádočkat i toho, že náš počítač dopočítá

 mezi vypnutím a zapnutím monitoru mezi vypnutím a zapnutím monitoru 
počkáme alespoň pět sekund počkáme alespoň pět sekund 



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 při bouřce počítač raději vypneme a při bouřce počítač raději vypneme a 
šňůru vytáhneme ze zásuvkyšňůru vytáhneme ze zásuvky
(ne všude je vedení chráněno před bleskem)(ne všude je vedení chráněno před bleskem)

 raději odpojíme také kabel počítačové raději odpojíme také kabel počítačové 
sítě (kabel internetu)sítě (kabel internetu)



Vyvarovat se!Vyvarovat se!

 po příchodu zvenku do vyhřáté po příchodu zvenku do vyhřáté 
místnosti se nám mimo brýlí orosí i místnosti se nám mimo brýlí orosí i 
notebook, musíme počkat, až se notebook, musíme počkat, až se 
vytemperuje na teplotu okolívytemperuje na teplotu okolí

 to se týká také jiných elektrických to se týká také jiných elektrických 
zařízenízařízení
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