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Diagnostika a prevence přetížení pohybového 
aparátu a MSD pomocí digitálních technologií
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břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny 
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ZÁKLADY ERGONOMIE POHYBU

Pohybové zdraví jako základní předpoklad 

dlouhodobého výkonu 



3info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Základní předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu

Ø Nejčastěji identifikované rizikové faktory
poruch pohybového aparátu a vzniku
MSD jsou:

• Nevhodný pohyb těla nebo jeho jeho jednotlivých
částí

• Dlouhodobé setrvání v jedné pozici
• Nesprávná pracovní poloha nebo špatné sezení
• Nesprávný proces manipulace včetně úchopu

břemene
• Nesprávné postupy při zvedání nebo manipulaci

těžkých břemen
• Opakované pohyby při pracovní činnosti, ruce/

paže/ končetiny
• Špatné rozložení / střídání pracovních aktivit

obr. zdroj www.ergo-plus.com
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Správné pohybové návyky

Nesprávné pohybové návyky
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Nesprávné pohybové návyky

Správné pohybové návyky
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Statistika nemocnosti pohybového aparátu SZU

Obr. Diagnózy hlášených případů ohrožení nemocí z povolání –2019 (zdrojSZU)
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Mezi běžné MSD patří: 

• Syndrom karpálního tunelu 
• Záněty šlach
• Napětí svalů / šlach
• Podvrtnutí vazů
• Tenze krční páteře
• Komprese hrudního koše
• Tendonitida rotátorové manžety
• Laterální Epikondylitida
• Radiální tunelový syndrom

• Záněty nervů 
(neuritida/polyneuritida ) 

• Poškození funkce ukazováčku a 
palce

• DeQuervainův syndrom/ bolesti 
palce

• Syndrom mechaniky zad
• Degenerativní onemocnění disku
• Prasklý / herniovaný disk
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Z krátkodobého pohledu se negativní vlivy projevují ve formě nárazových 
symptomatických příznaků jako:

• bolesti kloubů a svalů, 
• snížení fyzické síly a výkonnosti,
• snížení svalové koordinace, 
• koncentrace a dalších navazujících příznaků
• přetrvávající fyzické, fyziologické nebo psychické obtíže
• ztráta koncentrace, 
• zvýšení počtu nehod, úrazů, 
• nárůstu nemocnosti nebo dokonce ve formě nemocí 

souvisejících s výkonem povolání nebo pracovní činnosti.
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Diagnostika poruch pohybového aparátu 

Ø Poruchy pohybového aparátu souvisejí často s povahou pracovní činnosti, pracovním
prostředím, celkovou fyzickou a psychickou zátěží ale také pohybovými návyky pracovníků.

Ø Jednotlivé syndromy, přestože v konečném důsledku postihují pohybový aparát se liší podle
vzniku, příznaků a průběhu.

Ø Z funkčního a diagnostického hlediska jsou obtíže pohybového aparátu označovány jako:

• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související

s opakovaným namáháním postižené části) nebo
• MSD (Musculoskeletal disorders – poruchy pohybového aparátu)
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Projevy poruch pohybového aparátu a MSD

Krk

Ramena 

Horní část páteře 
Lokty

Bederní část páteře

Zápěstí a ruce

Kyčle a pánev

Kolena

Kotníky a chodidla

Záda Horní 
končetiny

Dolní 
končetiny

Přehled obtíží MSD souvisejících se specifickou 
částí těla – EU OSHA 2019

Typ obtíží Procento zaměstnanců kteří obtíže 
indikovali 

Bolesti krku a ramen 48%
Bolesti dolní části zad 47%
Bolest předloktí 18%
Bolest rukou 24%
Bolest v kyčlích 15%
Bolest v kolenou 20%
Bolest nohou nebo chodidel 23%
Ostatní obtíže 14%
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Důsledky dlouhodobého přetěžování pohybového aparátu

Ø Dlouhodobé přetěžování pohybového aparátu a chronické projevy onemocnění svalové
a kosterní soustavy mají vliv nejen na celkovou tělesnou fyziologii ale mohou vyvolat vznik
dalších obtíží a onemocnění

studie www.boneandjointburden.org z roku 2020, % rozložení populace USA indikující nemocí nebo obtíže spojené s MSD

http://www.boneandjointburden.org/
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ZÁKLADY ERGONOMIE POHYBU

Sledování a hodnocení ergonomických ukazatelů
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø Analýza nebezpečí a rizik

Ø Analýza pracovních míst a pozic

Ø Hodnocení výkonu pracovní činnosti

Ø Ergonomické checklisty

Ø Hodnocení manipulační zátěže

Ø Měření lokální svalové zátěže

Ø Detailní analýza pracovní zátěže:
• Tělesná zátěž a svalová práce
• RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body Assessment)

Obr. zdroj: ergo-plus.com
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Analýza přetížení pohybového aparátu – ergonomická diagnostika

Obr. zdroj: ergo-plus.com
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu
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Jak využít moc digitálních technologií

Ø Uplatnění digitálních technologií 
v analýze rizik a nebezpečí:

• Analýza tělesná zátěž a svalové práce
• Analýza manipulačních zátěže
• RULA analýza (Rapid Uper Limb 

Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body 

Assessment)

• 2D / 3D Analýza pohybu
• Měření lokální svalové zátěže
• Měření celkové fyzické zátěže
• Měření a hodnocení pracovních poloh

Ø Rozšířené možnosti diagnostiky 
a prevence:

• Posturální analýza
• Gait analýza (analýza chůze)
• BioFeedback diagnostika

• Měření celkového svalového napětí
• Měření svalového napětí
• Sledování funkčnosti cévního systému 

a prokrvení periferií
• Sledování změn dechové činnosti
• Sledování srdeční a dechové souhry (variabilita 

srdečního rytmu a dechová koherence)

• Diagnostika přetížení a poškození 
pohybového a cévního aparátu pomocí 
termální diagnostiky
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Současné možnosti digitální diagnostiky

Sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti 
kognitivních funkcí a působení zátěže a stresorů pomocí 

BioFeedback metod
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Příklady použití digitálních technologií – analýza pohybu

Ø Principy kinematické analýzy

• Při kinematické analýze je pohyb 
posuzován bez ohledu na příčiny (síly), 
které jej způsobují. 

• Základní posloupnost fyzikálních veličin 
vychází z určení závislosti dráhy na čase, 
ze které jsou dále odvozeny závislosti pro 
rychlost a zrychlení. 

• Vlastní princip metody je založen na 
vyhodnocení záznamu pohybu 2D nebo 
pohybu v prostoru – 3D pomocí určení 
souřadnic vybraných bodů na sledovaném 
objektu (na lidském těle) a jejich 
zobrazení pomocí digitálního modelu 
sledovaného subjektu.
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Principy kinematické analýzy pomocí MoCap technologie
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Principy kinematické analýzy pomocí MoCap technologie
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Měření a analýza pracovních činností pomocí MoCap technologie 
a 3D kinematické analýzy

Ø Pro analýzu pohybu a celkové pohybové zátěže je možné využít 
nejnovějších nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (Motion
Capture) společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu

Ø Principy kinematické analýzy
• Na základě postavení jednotlivých tělesných segmentů a 

analýzy jejich pohybu  v prostoru je možné vytvořit detailní 
popis jednotlivých pohybových sekvencí a případných 
odchylek od obvyklého postavení nebo pohybového vzoru –
např.:
o předklon hlavy, postavení páteře, 
o nerovnoměrné postavení roviny ramen, hrudníku a pánve; 
o nerovnoměrný pohyb končetin
o rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy 

atd…
o činnost svalů a srdce při výkonu
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Principy kinematické analýzy

Ø Na základě postavení jednotlivých tělesných 
segmentů a analýzy jejich pohybu  v prostoru je 
možné vytvořit detailní popis jednotlivých 
pohybových sekvencí a případných odchylek od 
obvyklého postavení nebo pohybového vzoru –
např.:

• předklon hlavy
• postavení páteře, 
• nerovnoměrné postavení roviny ramen, 
• hrudníku a pánve; 
• nerovnoměrný pohyb končetin
• rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla 

pravé a levé nohy atd…
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Principy kinematické analýzy

Ø Při kinematické analýze je pohyb posuzován bez ohledu na příčiny (síly), které jej 
způsobují. 

Ø Základní posloupnost fyzikálních veličin vychází z určení závislosti dráhy na čase, ze 
které jsou dále odvozeny závislosti pro rychlost a zrychlení. 

Ø Vzhledem k charakteru pohybu jednotlivých segmentů lidského těla je často využívána také 
analogické vyjádření pohybu pomocí úhlový veličin, kdy ze závislosti úhlu na čase je 
odvozena úhlová rychlost a následně úhlové zrychlení. 

Ø Vlastní princip metody je založen na vyhodnocení záznamu pohybu v prostoru – 3D 
pomocí určení souřadnic vybraných bodů na sledovaném objektu (na lidském těle) a 
zobrazení pomocí digitálního modelu sledovaného subjektu.
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže



3407/2020

Aplikace Digitálních a biologické zpětné vazby při analýze a eliminaci 
pohybové zátěže a zvyšování výkonnosti
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Obr. Digitální RULA analýza– Xsens MoPonCloud
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Rula analýza - Tlačení vozíku – Xsens MotionCloud
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Záznam pohybové aktivity při výkonu práce pomocí MoCap systému Xsens
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Záznam pohybové aktivity při výkonu práce pomocí MoCap systému Xsens
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti – montáž
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže  - pozice pájeni – hadice se soupravou 1,7 kg
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RULA analýza
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RULA analýza – přehledová analýza
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RULA analýza – detailní výstup
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RULA analýza – detailní výstup
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OWAS analýz
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OWAS analýza - výstup
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NASA OBI analýza
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Celkové zhodnocení vlivu přetížení při porovnání všech metod

Pozice bez vlivu nízké riziko střední riziko vysoké riziko ohrožení
Montáž 1 15% 38% 34% 12% 1%
Montáž 2 18% 42% 31% 8% 1%
Příprava montáže box 28% 32% 18% 10% 12%
Tester 16% 18% 48% 12% 6%
Finální montáž 14% 27% 18% 29% 12%
Balení jednotky 24% 28% 20% 22% 6%

Pozice chodidlo dolní končetiny bederní páteř hrudní páteř krční páteř horní končetiny ruce
Montáž 1 X X X X X X X
Montáž 2 X X X X X X X
Příprava montáže box X X X X X X X
Tester X X X X X X X
Finální montáž X X X X X X X
Balení jednotky X X X X X X X

Ohrožení
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Možnosti detailní analýzy a optimalizace pracovních činností pomocí digitálních nástrojů 
a Ergonomické  analýzy

Obrázek – zdroj Vive Lab SW
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Nácvik pracovních činností pomocí systému ViveLab Ergo
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10 základních principů ergonomie pracoviště: 
1. Snížení ergonomického rizika v 

probíhajících operacích 
2. Zajištění ergonomické přijatelnosti 

nových pracovních nástrojů  
a vybavení  

3. Zachování neutrálního - správného 
postavení/ držení těla 

4. Práce v komfortní/ 
silové zóně 

5. Snížení nadměrné síly 

6. Snížení počtu opakovaných pohybů   

7. Minimalizace bodového zatížení 

8. Zajištění správného osvětlení 

9. Redukce vlivu rázového momentu  
a vibrací 

10.Možnost střídání výkonu různých 
činností, změna pohybu nebo protažení 

Informace o projektu Prevence 
musculoskeletárních poruch naleznete na:  
https://www.hsef.cz/bremena  
  

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch 
v  důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny 
zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s HSEF s.r.o., v letech 2020–
2021. 

Informace o zajímavých projektech  
z oblasti BOZP naleznete na:  
https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-
projekty/ 

Informace o zajímavých projektech v oblasti 
BOZP 

Projekt: Prevence muskuloskeletálních poruch – správná manipulace  
s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců  
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