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Zaměstnání v zemědělství je 
jednou z nejnebezpečnějších 
a z hlediska fyzického zatížení 
jednou z nejnáročnějších prací 
vůbec. To má mnoho příčin, 
jakou je například nedostatečná 
znalost technologických 
postupů, vliv strojů na uživatele 
při opakovaném použití, 
nedostatečná znalost rizika při 
používání traktorů v souvislosti 
s jinými stroji. 

Na našich farmách se dnes 
používá celá řada strojů 
a technického vybavení, 
u kterých nejsou známé vlivy na 
uživatele z hlediska pracovního 
prostředí. Platí to pro novou 
techniku i pro techniku, která 
se používá už několik desetiletí. 
Vědomosti o dlouhodobém vlivu 

strojů na uživatele jsou dnes jen 
málo rozšířeny. Experti v oboru 
pracovní medicíny se domnívají, 
že nemoci kyčlí, poškození 
sluchu a pakostnice úzce 
souvisejí se špatným pracovním 
prostředím na farmách. 

Cílem této brožury je 
pomoci uživatelům vybírat 
si starší i nové traktory 
podle vysokého standardu 
z hlediska bezpečnosti a zdraví. 
Dlouhodobé vlivy, ke kterým 
dochází u uživatelů traktorů, 
je třeba co možná nejvíc 
minimalizovat.

Úvod Obsah

Předmluva

Jak brožuru použít

Popis traktoru

1.  Nastupování a vystupování
2.  Kabina řidiče
3. Pracovní polohy
4. Výhled
5. Ovládací páčky
6. Přístroje
7. Hluk
8. Vibrace
9. Klimatizace
10. Světla
11. Návod k používání a údržba
12. Vaše přání
13. Souhrnné hodnocení pracovního prostředí v traktoru
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Tabulky v této brožuře můžete 
použít jako vodítka při hledání 
informací o pracovním prostředí, 
které nový traktor nabízí.
Na každé straně dole je bodová 
škála, na níž podle kladných 
a záporných odpovědí můžete 
zaškrtnout počet bodů, který 
by podle vás měl traktor dostat. 
Bodová ohodnocení z jednotlivých 
stran se převádí na poslední stranu 
do kapitoly 13.
Ohodnotíte-li takto několik traktorů, 
můžete si srovnáním dosažených 

bodů rychle učinit přehled o tom, 
který traktor vám vyhovuje nejlépe.

Trvá to necelou 
půlhodinu!
Čas strávený vyplňováním tabulek 
v brožuře vám možná ušetří několik 
let zlosti, že jste nebyli dostatečně 
pozorní, než jste podepsali kupní 
smlouvu.

Jak brožuru použít

Popis traktoru
Značka traktoru:

Typ: Ročník:

Speciální vybavení:

Nastupování a vystupování 
je často příčinou ošklivých 
neštěstí. Nastupovat do traktoru 
a vystupovat z něj musí být pro 
lidi rozdílného vzrůstu pohodlné 
a přirozené. Nikde nesmí vyčnívat 
žádné součásti, za které by se při 
vystupování mohly člověku zachytit 
nohy nebo oděv.

1. Nastupování
a vystupování

ANO NE

Jsou schůdky široké a nekloužou,

i když má člověk boty obalené blátem? 

Dá se za madlo u dveří dobře a bezpečně chytit?

Jsou schůdky při jízdě na rozbahněném poli

chráněné před zašpiněním od kol?

Jsou dveře tak vysoké a široké, aby se jimi 

při nastupování a vystupování snadno prošlo?

Dají se dveře dostatečně otvírat 

a lze je v otevřené poloze zajistit?

Rozsvěcuje se při otevření dveří světlo v kabině automaticky?

Jsou dveře, schůdky a půda pod schůdky dobře osvětlené?

Jsou řadicí páky a pedály umístěné tak, 

aby při sedání neztěžovaly přístup k sedadlu?

Je přístup z pravé strany stejně dobrý jako z levé strany?

Celkové hodnocení nastupování a vystupování

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Velikost a tvarování kabiny 
řidiče je pro pracovní prostředí 
řidiče velice důležité. Příliš úzká 
kabina může mít za následek 
sezení ve strnulé poloze, a to 
je jednak únavné a jednak to 
v delší perspektivě může řidiči 
přivodit újmu na zdraví. Velikost 
kabiny může také mít význam pro 
dobrou klimatizaci a  prostředí 
v ní. Řidič musí mít nad hlavou 
určitou výšku, aby se při jízdě na 
nerovném terénu neuhodil hlavou 
o strop kabiny. Kabina by měla 
být dostatečně dlouhá, aby si řidič 
mohl natáhnout nohy.

2. Kabina řidiče 

ANO NE

Je kolem opěradla a ovládacích páček dost místa?

Je v kabině lednička na jídlo a pití?

Dá se kabina snadno udržovat, tj. dá se špína jednoduše vymést?

Není v kabině zařízení, z něhož by mohl vytékat olej,

který by řidiči mohl způsobit újmu?

Je tam kvalitní sedadlo pro další osobu, 

snadno přístupné a prostorné?

Dá se v kabině vytvořit přetlak s filtrovaným vzduchem,

aby se do ní nedostal prach a chemikálie?

Je kabina montovaná tak, aby se automaticky nastavovala

do vodorovné polohy bez ohledu na stav terénu?

Celkové hodnocení kabiny

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).

Souhrn vlivů na traktoristovo tělo je 
daný zařízením kabiny, výhledem, 
sedadlem řidiče, ovládacími 
páčkami a manévrováním 
s traktorem. Jde o to, aby člověk 
mohl při jízdě sedět pohodlně 
a uvolněně, kdy končetiny budou 
v dostatečně neutrální poloze.

3. Pracovní polohy

ANO NE

Může velký i malý řidič snadno nastavit sedadlo

v podélném směru, aby seděl pohodlně?

Dá se opěradlo různě nastavit pro různé řidiče?

Dá se sedadlo otáčet ze strany na stranu? 

Lze snadno nastavit odpružení a tlumení?

Je sedadlo vybavené pohodlným polstrováním?

Je v kabině místo na uzavřené prostory pro příručky a lékárničku?

Jsou u sedadla řidiče bezpečnostní pásy?

Dá se volant nastavit pro různé řidiče?

Celkové hodnocení pracovních poloh

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Výhled dopředu a dozadu je pro 
dobré pracovní prostředí velice 
důležitý. Dobrý výhled na přední 
kola a trojbodové zvedací zařízení 
může představovat pro uživatele 
traktoru velkou úlevu.

4. Výhled

ANO NE

Je dobrý výhled do všech směrů?

Je snadno vidět na spodek předních kol?

Je snadno vidět na přípojky

trojbodového závěsného zařízení?

Je snadno vidět na závěsné oko na voji?

Je snadné udržovat okna v čistotě? 

Je na předním okně elektrický stěrač?

Je elektrický stěrač na zadním okně?

Má přední okno dobrý ostřikovač?

Má zadní okno dobrý ostřikovač?

Má traktor dobrá, velká, elektricky nastavitelná zrcátka,

případně s ohříváním?

Celkové hodnocení výhledu

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).

Páčky a pedály k ovládání traktoru 
a nářadí musí být umístěné a 
tvarované tak, aby jejich obsluha 
byla přirozená.

5. Ovládací páčky

ANO NE

Jsou často používané páčky umístěné na dosah ruky?

Jsou často používaná tlačítka umístěná na dosah ruky?

Jsou páčky umístěné v blocích, 

které se snadno přesouvají bez použití nářadí?

Může si člověk při ovládání tlačítek a páček pořádně opřít ruku? 

Jsou páčky a tlačítka snadno k nalezení za denního světla?

Jsou páčky a tlačítka snadno k nalezení za tmy?

Je třeba vyvinout při ovládání páček odpovídající sílu?

Je třeba vyvinout při ovládání pedálu spojky odpovídající sílu?

Je třeba vyvinout k aktivaci brzdy odpovídající sílu? 

Dá se hydraulická zdviž ovládat tlačítky na zadním blatníku zevnitř 

kabiny?

Dá se hydraulická zdviž ovládat tlačítky na obou zadních blatnících 

zevnitř?

Zastaví se zvedací a spouštěcí funkce, když člověk tlačítko pustí? 

Je na traktoru zařízení na rychlé připojování, takže lze 

připojení provést bez těžkého zvedání v neobratných pozicích?

Celkové hodnocení ovládacích páček a tlačítek

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Přístroje mají traktoristovi podávat 
nezbytné informace o funkcích 
traktoru, aniž by jim řidič musel 
věnovat zbytečnou pozornost.

6. Přístroje

ANO NE

Má traktor všechny nezbytné přístroje a signalizační zařízení? 

Jsou přístroje a signalizační zařízení účelně umístěné?

Má traktor jen ty přístroje a signalizační zařízení,

které jsou nezbytné?

Má traktor zvukový signál, aby si řidič všiml signalizovaného

nebezpečí, aniž by neustále musel přístroje sledovat?

Jsou přístroje dobře umístěné a snadno čitelné za denního světla?

Jsou přístroje dobře umístěné a snadno čitelné za tmy?

Celkové hodnocení přístrojového vybavení

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).

V traktoru nesmí být takové 
množství hluku, které by to 
při dlouhodobějším zatížení 
způsobovalo vady sluchu.

7. Hluk

ANO NE

Je hladina hluku taková, 

že řidiče při zatížení traktoru neobtěžuje hluk?

Je traktor oproštěný od obtížných zvuků 

v podobě pískotu, rachotu apod.?

Může řidič snadno telefonovat z kabiny plně zatíženého traktoru?

Celkové hodnocení hladin hluku

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Ruce, paže a tělo nesmí 
být vystavované na tolik 
silným vibracím, že by to při 
dlouhodobějším působení mohlo 

být škodlivé. Příčinou pakostnice 
zad, mohou být vibrace přicházející 
skrz sedadlo.

8. Vibrace

ANO NE

Je traktor oproštěný od vibrací v sedadle, volantu a páčkách?

Je řidič chráněný proti tvrdým nárazům skrz sedadlo?

Má traktor vzduchem odpružené sedadlo?

Je kabina řidiče odpružená?

Je přední náprava odpružená?

Je zadní náprava odpružená?

Celkové hodnocení vibrací

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13)

V létě i v zimě musí být možné 
dosáhnout rychle v kabině 
takového tepla, aby se řidič cítil 
dobře. A také musí být možné 

udržovat okna v takovém stavu, aby 
na nich nebyla námraza nebo rosa.

9. Klimatizace

ANO NE

Dá se kabina za normálních povětrnostních podmínek 

dostatečně vytopit?

Dá se kabina za normálních povětrnostních podmínek

ochladit na příjemnou teplotu?

Je řidič chráněný proti průvanu?

Může topení v kabině vytvářet neměnnou teplotu?

Celkové hodnocení klimatizace

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Traktor musí mít s ohledem na 
bezpečnou jízdu dobrá světla. 
Se špatnými světly může být také 

obtížné udržet v noci stejnou 
kvalitu práce jako ve dne.

10. Světla

ANO NE

Má traktor dobré a rovnoměrně rozdělené 

pracovní osvětlení vpředu?

Má traktor dobré a rovnoměrně rozdělené

pracovní osvětlení vzadu?

Je kabina oproštěná od obtěžujících světelných reflexů?

Celkové hodnocení světel

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).

K traktoru by měly být k dispozici 
dobrý návod k používání a schéma 
údržby.

11. Návod 
k používání a údržba

ANO NE

Je k dispozici dobrý a snadno srozumitelný návod k použití češtině?

Jsou výstražné nápisy zřetelné a snadno srozumitelné?

Dají se každodenní prohlídky provádět ze země? 

Pokud ne, umožňuje konstrukce traktoru bezpečně provádět 

nezbytné kontroly?

Dá se palivo doplňovat vestoje na zemi a tak, 

aby se palivo nerozlévalo vedle, a s připojenými stroji? 

Celkové hodnocení každodenní údržby 

 Hodnocení 1 2 3 4 5

 5 je nejlepší (zakřížkujte)

Převeďte počet bodů na poslední stranu (kapitola 13).
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Pokud máte speciální přání, co 
se týče pracovního prostředí ve 
vašem novém traktoru, můžete si 
je poznamenat do níže uvedené 

tabulky, a také si můžete zhodnotit, 
do jaké míry by se vám vaše přání 
splnila.

12. Vaše přání

ANO NE

13. Souhrnné hodnocení 
pracovního prostředí 
v traktoru
(Počty bodů si převedete z jednotlivých kapitol.)

Maximální počet bodů je 55. 
Pokud hodnocený traktor dosáhl 
50 až 55 bodů, je to velice dobré. 
Pokud dosáhl 45 až 50 bodů, je 

to v pořádku. Pokud dosáhl méně 
než 45 bodů, měli byste si to ještě 
jednou rozmyslet, než traktor 
koupíte.

1. Nastupování a vystupování

2. Kabina řidiče

3. Pracovní polohy

4. Výhled

5. Ovládací páčky

6. Přístroje

7. Hluk

8. Vibrace

9. Klimatizace

10. Světla

11. Návod k používání a údržba

Celkový počet bodů

Kapitola
Bodové

hodnocení




