
MUZEJNÍ LABORATOŘ ERGONOMIE: 

DO MĚSTA RADĚJI TAŠKY NEŽ AUTA NA KOLEČKÁCH 
 

Lidé v Benešově už delší dobu vědí, že muzejní laboratoř ergonomie testuje a předvádí různé produkty 
designu každodenního užívání. Významnou roli v hodnocení kvalit hraje i ekonomika, ekologie a celkově životní 
styl.  

V rozvinutých zemích existují nemalé sociální skupiny, které se stavějí proti zneužívání aut v městském 
provozu, aby obytné prostředí vinou zbytečné individuální dopravy neztrácelo kvality příjemné pro život. Moderní  
lidé proto preferují nejen hromadnou dopravu, ale zejména jízdu na kolech nebo pěší chůzi. Při ní se však 
musíme někdy vypořádat s přepravou drobného nákladu. Každý rozumný člověk ale chápe, že jezdit např. do 
pekárny autem je jako jít s tankem na lov zajíců. Proto muzejní laboratoř podnítila testování a další vývoj různých 
zavazadel na kolečkách, které jsou buď přizpůsobeny specifickým potřebám dané činnosti, nebo nabízejí 
vícestranné použití. Shromáždili jsme za tím účelem několik produktů dovezených z Německa. Naši západní 
sousedé jsou totiž mistry nejen v promyšleném, funkčním a bytelném konstruování výrobků, ale mají také velký 
ohled k životnímu prostředí a nebojí se fyzického pohybu. Tuto sérii výrobků jsme pak použili jako podnět pro 
jednu z tvůrčích dílen pro mládež, která navrhovala pomocí počítačových programů další neotřelá řešení.  

Do hry vstoupila i nutnost protiváhy komerční reklamy, která nepřemýšlející veřejnost denodenně tlačí do 
pocitu, že se bez auta (nejlépe terénního SUV) ve městě neobejdou ani hodinu. Nápisy na taškách proto mají 
dávat najevo, že obdiv veřejnosti si zaslouží spíše vtipné tašky na kolečkách, než předražené arogantní bouráky 
s temnými skly, o kterých odborníci oprávněně píší, že jsou ve městech mnohem nebezpečnější pro chodce, než 
auta běžné velikosti.  

Pokusíme se z článků o ergonomii designu udělat volný seriál a budeme vás postupně seznamovat 
s dalšími inteligentními produkty, např. s celoodpruženými jízdními koly, chytrými varnými konvicemi, hračkami 
sloužícími k rozvoji inteligence dětí nebo pomůckami, kterými lze výhodně zařídit podnikové relaxační centrum, 
umožňující rychlé fyzické i psychické vzpamatování od monotónní práce s počítačem. 
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Dobrá taška umožňuje délkou a úhlem nastavení madla pro různé výšky postavy. I rukojeť má mít volitelné úhly 
úchopu. 
 

 
 
Když skončí hladký chodník, může být velmi nepříjemné tašku dále táhnout na kolečkách. 
 



 
 
Systém tří koleček umožňuje nejen hladký pohyb po schodech, ale i stabilní stání tašky. 
 

     
 
Skládací stolička, která je součástí tašky, je užitečná nejen pro seniory. 
 

 
 
Návrh Matěje Coufala z tvůrčí muzejní dílny přidává k tašce rychlou koloběžku. 
 

 
 
Návrh Davida Šestáka se zabývá sociálními vztahy uživatelů tašek a aut. 
 



 
 
Návrh Evy Petříkové ukazuje, že pro spolehlivý pohyb tašky jsou vhodná větší kolečka na širší ose, taška jede 
zlehka i v nerovném terénu a nepřevrací se při rychlé chůzi. 
 

   
 
 
Návrh Matyáše Kočnara v atraktivních benešovských barvách pracuje se sociální reklamou proti zneužívání aut. 
 
 


