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STRANA 1 (CELKEM 76)

Cíle výzkumného úkolu:
Cílem výzkumného úkolu „Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace
s břemeny - správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců“ bylo
především vytvořit odbornou informační bázi v oblasti výkonu pracovních činností souvisejících
s manipulací s břemeny a pracovními nástroji a pomoci tak zejména vedoucím pracovníkům na
všech úrovních, odborným pracovníkům v oblasti designu pracovních míst, pracovníkům z oblasti
BOZP, ergonomům a odborným zdravotnickým a rehabilitačním pracovníkům lépe porozumět
této problematice a poskytnout jim poznatky k tvorbě vhodných nástrojů prevence přetěžování
pohybového aparátu, vzniku MSD a souvisejících zdravotních obtíží. Výsledky projektu byly
prezentovány v podobě odborné zprávy, workshopů, osvětových materiálů, odborných článku a výstupů
na konferencích.

Přehled hlavních výstupů výzkumného úkolu:
1x Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva s přílohami
1x Jrec – recenzovaný článek - Praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a
prevenci MSD v důsledku manipulace s břemeny
7x W – Uspořádání řady workshopů pro laickou a odbornou veřejnost a pedagogy a studenty
vysokých škol odborného zaměření k problematice manipulace s břemeny a obsahu výzkumného
úkolu
22x O – Podpůrné, osvětové nástroje, materiály k dané problematice:
1) Prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra
pořádaného v rámci aktivit EU OSHA – Healthy Workplace – Lighten the load byl pod záštitou
MPSV
2) elektronická brožura - 10 základní principů ergonomie pracoviště
3) elektronická brožura - Postoj těla a chůze jako základní pohybové dovednosti
4) elektronická brožura - Proč je správné držení těla důležité?
5) informační newsleter – prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci
celostátní konference BOZP 2021
6) elektronická brožura - Analýza možných vlivů přetěžování nervosvalového aparátu v souvislosti s
manipulací s břemeny při výkonu specifických pracovních činností a návrh preventivních
pohybových aktivit ke kompenzaci potenciálního přetížení a prevenci stavu
7) elektronická brožura - Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních
činností
8) elektronická brožura - Komplexní pohled na prevenci přetěžování pohybového aparátu při výkonu
pracovních činností
9) elektronická brožura - Nebezpečí přetěžování pohybového aparátu v souvislosti s použitím
moderních technologií, vlivu digitalizace a technologických inovací
10) prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen
v rámci celostátní konference „Inovace v BOZP“
11) prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky ČMKOS pořádaného v rámci
aktivit EU OSHA – Healthy Workplace – Lighten the load byl pod záštitou MPSV
12) prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen
v rámci celostátní konference BOZP 2022
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13) prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen
v rámci mezinárodní konference ICSHPE pořádané UJEP Ústí nad Labem
14) Dotazník/ analytický list sloužíci k preventivní diagnostice předpokladů zvýšené pohybové zátěže
při výkonu pracovních činností a potenciálních zdravotních obtíží.
15) elektronická brožura - Analýza vlivů přetěžovaní pohybového aparátu
16) elektronická brožura - Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 2kg
17) elektronická brožura - Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 2kg s cyklickým
opakováním činností
18) elektronická brožura - Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 5kg
19) elektronická brožura - Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 10kg
20) elektronická brožura - Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem nad 10kg
21) elektronická brožura - Video návod kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem nad 10kg
22) prezentační materiály ke konferencím

Hlavní řešitel: Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Členové výzkumného týmu: Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.; Mgr. Lenka Šigutová (Wojkowská); Ing.
Dvořáková Barbora; Ing. Schreiberová Lenka, Ph.D.; JUDr. Vaňásek Jiří; RNDr. Stanislav Malý,
Ph.D.DBA; Ing. Andrea Macháčková; Klára Malme (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.);
Ing. Martin Röhrich; Vít Studnička; Martin Röhrich; Klára Čápová; Mrg. Martin Doležal; Mgr. Jitka
Röhrichová; (HSEF s.r.o.); Felix Wolbert; Maria Joao Cabral (Xsens/ Movella); Steven Lindley, PhD;
Jonathan Hagyard, MSc (Delsys Europe); Csaba Szeredy; Réka Katernak; Kata Koloszár (ViveLab
Ergo); MUDr. Zdeněk Kaplan Ph.D.; Marta Vavříková DiS. (AVE SURGEON s.r.o.); Mgr. Ivan
Struhár, Ph.D.; Mgr. Michaela Selecká; Mgr. Klára Šoltés Mertová; Mgr. Klára Vomáčková
(Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií)
Odborný garant MPSV: Ing. Petr Mráz
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Základní předpoklady pro realizaci výzkumného úkolu

Překotný rozvoj nových technických a technologických oborů, použití zcela nových materiálů
a změny ve výrobních technologiích sebou přinášejí nutnost zcela nového náhledu na schopnosti
a dovednosti zaměstnanců a jejich celkovou pracovní výkonnost. Se zvyšujícími se požadavky na
pracovní výkonnost, kvalitu, sledování změn a zákaznických požadavků, rostoucím pracovním
zatížením, nutností střídání více pracovních úkonů a pracovních pozic se také objevují zcela nové
požadavky na tvorbu a strukturu pracovních míst a pracovních činností.
Současná pracovní síla je čím dál tím více nucena přizpůsobovat se měnícím podmínkám
pracovního trhu a učit se novým požadavkům na obsluhu strojů a zařízení a výkon specifických
činností. Dnes se na pracovištích můžeme setkat s daleko širším věkovým rozpětím zaměstnanců,
obrovskou variabilitou jejich původního vzdělání a profesní strukturou zaměstnanců. Je zcela
přirozené, že na pozicích operátorů a pracovníků ve výrobě a dalších odvětvích nalezneme
zaměstnance, jejichž původní profese a pracovní zaměření je zcela odlišné od pozice, kterou
momentálně zastávají. Na pracoviště musíme proto nahlížet jako na soustavu prvků, které mají
vliv na celkovou výkonnost souboru člověk/ stroj. Musíme brát v úvahu nejen jednotlivých částí
systému, ale musíme sledovat a hodnotit také různé kombinace faktorů a vlivů včetně celkového
prostorového uspořádání výrobních hal, prostoru k výkonu práce, vybavení včetně strojů,
pracovních pomůcek, a to v určitém pracovním prostředí za podmínek daných pracovními úkoly.
Přestože nároky na výkon pracovních činností spojených s převahou těžké a namáhavé ruční
práce prošly v průběhu posledních 5-10 let výraznými změnami, které byly podpořeny zaváděním
nových technologií, pracovních pomůcek a nástrojů podpory ochrany zdraví při práci, nedošlo
stejnou měrou k eliminaci obtíží a následných onemocnění pohybového aparátu souvisejících
s manipulací s břemeny. Podle provedených statistik je sice celkový výdej energie při výkonu
práce na nízké úrovni, ale bohužel tento fakt zcela nevypovídá o tom, jakou skutečnou náročnost
vykonávaná práce má. Původně vysoká fyzická zátěž a manipulace těžkých břemen byla
nahrazena prací s vyšší psychickou zátěží a obvykle lokálním, jednostranným, často monotónním
zatížením určitých svalů, nebo svalových skupin. Tato specifická úroveň zátěže společně se
změnou způsob života, životního stylu může vyvolat zvýšené́ riziko pro rozvoj nespecifické zátěže
nervosvalového aparátu a další rozvoj zdravotních obtíží nebo MSD.
Obtíže spojené s přetížením nebo poškozením muskuloskeletárního systému a následný
vznik onemocnění MSD mají významný dopad nejen na spokojenost zaměstnanců, ale přinášejí
obrovské ekonomické ztráty, protože vedou nejen ke ztrátě produktivity práce a zvyšování
sociálních výdajů (například výdaje na pracovní neschopnost), ale z dlouhodobého hlediska mají
významný vliv na výkonnost zaměstnanců a jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Členské
státy EU dlouhodobě provádějí analýzy, pomocí kterých se snaží kvantifikovat ekonomické
dopady, a to jak z hlediska přímých nákladů (příspěvků a náhrad placených společnostmi, nákladů
hrazených za zdravotní péči a léků atd.) a nepřímých nákladů (narušení pracovních týmů, snížení
produktivity a kvality, ztráty výroby, snížení dlouhodobé uplatnitelnosti atd.).
Na základě současných poznatků je nutné se zaměřit především na včasnou predikci
potenciálního nebezpečí a rizik souvisejících s výkonem pracovních činností, a to nejen na úroveň
přetěžování neuromuskulárního aparátu, ale taktéž na další vlivy, které s výkonem pracovní
činnosti souvisejí.
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S ohledem na požadavky neustálého zvyšování pracovních kapacit a pracovních výkonů se
v posledních 5 letech také změnilo tradiční pojetí výkonu práce, a to jak z pohledu tvorby
pracovišť, pracovních míst, použitých výrobních technologií a nástrojů, tak i z pohledu
demografické, antropometrické a profesní struktury pracovníků vykonávajících pracovní činnosti.
Původně zažité tradiční pojetí pracovní síly tak v současné době zcela mění svůj charakter. Změna
demografické, antropometrické a profesní struktury pracovníků sebou proto sebou přináší řadu
dalších parametrů na které je nutné při výkonu pracovní činnosti brát zřetel.

Obr. – Počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích změna struktury za období 2000 - 2018;

Obr. – Změny v počtech zaměstnanců a jejich struktuře podle odvětví za období 1993 - 2018
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Na Pracovní místo musíme tedy nahlížet jako na soustavu prvků, která musí brát v úvahu různé
kombinace antropometrických a fyzických parametrů pracujícího jedince, prostorového
uspořádání prostoru k výkonu práce, vybavení včetně strojů, pracovních pomůcek, a to v určitém
pracovním prostředí za podmínek daných pracovními úkoly. Pracovní místo charakterizuje část
pracoviště, na kterém zaměstnanec vykonává pracovní činnost s požadovanou technologií
výroby, včetně obsluhy, údržby, oprav a dalších činností.
Pracovní místo musí zahrnovat mimo technologických zařízení též nutná další zařízení používaná
k výkonu pracovní činnosti, jako jsou skříňky pro pracovní nástroje, sedadla, židle, podpůrné
prostředky atd. Jak již bylo zmíněno výše, současné požadavky na pracovní místo a pracovníky
vytvářejí základní předpoklady pro správný, efektivní a zdravý výkon pracovní činnosti.
Hlavními zásadami současnosti pro tvorbu vhodného pracovního místa v řadě velkých společností
je především snaha o efektivizaci pracovního prostředí, jeho relativního přizpůsobení skupinám
zaměstnanců a vykonávaným činnostem a eliminace co největšího množství škodlivých a rušivých
vlivů. Tyto aktivity mají za cíl především vytvořit takové pracovní podmínky, aby bylo dosaženo
co největšího pracovního výkonu, efektivity pracovních činností, spokojenosti, nízké fluktuace
zaměstnanců a co nejnižší míry nemocnosti nebo úrovně poškození zdraví.
Výše uvedené snahy o optimalizaci pracovního prostředí, pracovních míst a podmínek práce však
nejsou vždy tou hlavní prioritou napříč výrobními odvětvími. V mnoha případech neznalost
správných postupů nebo krátkodobé ekonomické cíle mnohdy omezují snahy o optimalizaci
výkonu práce a eliminaci případných dlouhodobých následků vyplývajících z nesprávného
nastavení pracovního prostředí a pracovních podmínek.
Při tvorbě a hodnocení efektivního pracovního systému je nutné zjistit všechny
příčiny/nedostatky, jejichž důsledkem je nebo může být nejen nižší pracovní výkonnost a
efektivita, nehoda, zranění nebo poškození zdraví pracovníků, ale taktéž i pocit diskomfortu,
nebo jiných tělesných a psychických podnětů, které mají také vliv jak na schopnost výkonu
pracovní činnosti, tak i celkovou pracovní výkonnost.
V současnosti se mezi významné faktory ovlivňující pracovní efektivitu, výkonnost a dlouhodobou
zdravotní kondici se řadí především přetížení a nemoci pohybového aparátu, neurokognitivní,
psychické nebo psychosociální obtíže, které mohou následně manifestovat ve formě
nespecifických nebo neurovegetativních projevů jako jsou výšená svalová a tělesná únava,
zrakové potíže, snížená pozornost, snížení výkonosti kognitivních funkcí, psychická nestabilita,
zhoršená kvalita spánku, snížená úroveň regenerace a celkové nižší odolnost vůči zátěži a stresu.

Obr. Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v letech 2000–2019 (zdroj SZU)
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Obr. Odvětví s nejvyšším počtem hlášených případů ohrožení nemocí z povolání - porovnání 2019/ 2020 (zdroj SZU)

Obr. Diagnózy hlášených případů ohrožení nemocí z povolání - porovnání 2019/ 2020 (zdroj SZU)

Obr. Struktura hlášených případů ohrožení nemocí z povolání podle velikostí podniků (počtu zaměstnanců̊) (zdroj SZU)
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1.1

Ekonomické dopady onemocnění souvisejících s přetížením
nervosvalového aparátu a MSD
Obtíže související s přetížením Musculoskaletárního aparátu a MSD mají významný dopad nejen
na celkovou spokojenost pracovníků v jejich každodenním životě, ale z ekonomického hlediska
způsobují významné ztráty, jak z národohospodářského, tak i produkčně ekonomického hlediska.
Jejich působení vedou ke ztrátě produktivity práce a sociálních výdajů (například výdaje na
pracovní neschopnost). V několika členských státech EU existuje na národní úrovni velké
množství informací, které se snaží kvantifikovat ekonomické dopady plynoucí z obtíží
souvisejících s Musculoskaletárním aparátem a MSD, a to jak z hlediska přímých nákladů
(příspěvků a náhrad placených společnostmi, nákladů hrazených za zdravotní péči a léků atd.)
a (v některých případech) nepřímých nákladů (narušení pracovních týmů, snížení produktivity,
zpoždění výroby, ztráty výroby způsobené sníženou schopností pracovat, pracovní neschopnosti
atd.).
Podle dostupných údajů jednotlivých členských zemí se sice způsob evidence a jejich vynaložené
výše liší, ale přesto je velmi dobře viditelné, jakým způsobem zatěžují jak státní, tak i soukromou
ekonomiku:
•

•

•

•

•

•

V Rakousku byly MSD (v letech 2001-2006) hlavní příčinou nových zdravotně motivovaných
důchodů, (následovaly duševní / behaviorální poruchy a nemoci oběhového systému). Údaje z
Rakouska rovněž naznačují, že MSD představují třetí nejčastější důvod onemocnění.
Podle údajů finského systému sociálního zabezpečení (KELA) za rok 2017 vynaložilo Finsko 63,8
milionu EUR na zdravotní výdaje související s MSD, z čehož KELA uhradila 28,6 milionu EUR.
Celkem více než 1,4 milionu příjemců využilo 3,1 milionu Eur v souvislosti s léčbou MSD. Průměrné
náklady na léčbu související s MSD byly 20,90 EUR a průměrná úhrada za předpis byla 9,40 EUR.
Ve Francii způsobila bolest v dolní části zad související s prací 12,2 milionu ztracených pracovních
dnů nebo 57 000 FTE (ekvivalentů plných úvazků). Odhady přímých ročních nákladů, které
společnosti ve Francii hradí, přesahují 1 miliardu EUR ročně díky jejich příspěvkům na pracovní
úrazy a nemoci z povolání, zatímco více než polovina (580 milionů EUR) souvisí s náhradou v
případě nemoci (údaje jsou uváděné za rok 2017). Nepřímé náklady související s touto skupinou
onemocněn je velice obtížné vyčíslit, ale odhaduje se, že mohou být až 10krát vyšší.
Podle Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Německu generují MSD
vyšší náklady než jakákoli jiná skupina diagnostikovaných nemocí. Odhaduje se, že 17,2 miliard
EUR produkčních ztrát (výrobní ztráty na základě nákladů na pracovní sílu) a 30,4 miliard EUR
ztráty hrubé přidané hodnoty (ztráta produktivity práce) vznikají v důsledku nemocí pohybového
aparátu. Tyto údaje představují 0,5% a 1,0% německého hrubého domácího produktu (HDP) údaje jsou uváděny za rok 2016.
V Maďarsku byly v roce 2017 vyplaceny nemocenské dávky související s MSD ve výši 360 867 297
EUR vyplaceny více než 2,8 milionu pacientů. Počet pacientů zůstal v období 2015–2017 relativně
stabilní, zatímco výše zdravotních a sociálních výdajů pro nemocné zaznamenala pozoruhodně
vzestupný trend.
Z údajů z Národního průzkumu pracovních podmínek Nizozemska v roce 2017 vyplývá, že hlavním
důvodem pro nizozemské pracovníky (kromě samostatně výdělečně činných), aby čerpali
nemocenskou dovolenou, byla chřipka nebo nachlazení (35% případů), následované obtížemi
zažívacího traktu systém (6%) a obtížemi páteře a zad (5%). U samostatně výdělečně činných osob
byla hlavní příčinou čerpání pracovní neschopnosti opět chřipka / nachlazení (31%), následovaly
obtíže spojené s onemocněním záda (8%), krční páteře, ramen, paží a dalších částí pohybového
ústrojí (5,5%).
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•

•

Informace z Německa a Nizozemska ukazují, která hospodářská odvětví (mimo jiné zemědělství,
potravinářský průmysl, stavebnictví, průmysl, kovovýroba a doprava / skladování) mají nejvyšší
procento pracovníků trpících poruchami pohybového aparátu a MSD, které mají za následek
pracovní neschopnost. Údaje německých úřadů ukazují, že dny nepřítomnosti způsobené
poruchami pohybového aparátu u pracovníků s nízkou úrovní vzdělání v oblasti manuálních
činností jsou výrazně vyšší než u osob s vyšším stupněm vzdělání.
Vzhledem k obrovským ekonomickým a sociálním nákladům spojeným s poruchami pohybového
aparátu a MSD spolu s fenoménem stárnoucí populace se náklady spojené s MSD v budoucnu
velmi pravděpodobně v budoucích letech výrazně zvyšovat. Proto by mělo být prvotní prioritou
na základě provedených výzkumů přinášet nové strategie vedoucí ke zmírnění obtíží pohybového
aparátu a aplikovat nákladově efektivnější systémy prevence, dlouhodobé péče, účinné akutní
léčby MSD jako celkovou prevenci vzniku chronických a nevratných poruch nebo poškození
pohybového aparátu a jeho funkcionality.

1.2 Hlavní oblasti vzniku obtíží a poškození Muskuloskeletálního systému
Muskuloskeletální poruchy související s výkonem pracovních činností a manipulaci s břemeny
obvykle zasahují záda, krk, ramena a horní končetiny,
mohou se však týkat i dolních končetin. Pojmem MSD se
Krk
obecně označuje jakékoli poškození nebo onemocnění
kloubů a dalších tkání souvisejících s funkčností a
výkonností pohybového aparátu.
Ramena
Běžné příznaky poruch a nemocí svalové a kosterní
Horní část
soustavy jsou v mnoha případech spojeny již se
páteře Lokty
symptomatickými projevy a změnami v oblasti kloubů,
Bederní část
páteře
kostí, svalů, vazů a šlach.
Zdravotní problémy související s MSD se pohybují od
Zápěstí a ruce
menších bolestí po závažnější zdravotní potíže, které
Kyčle a pánev
vyžadují nepřítomnost v práci a léčbu. V chroničtějších
Kolena
případech může jejich dopad vést až k nutnosti změnit
výkon práce, odejít ze zaměstnání nebo může vést až
Kotníky
k nemoci z povolání nebo následné invaliditě
a chodidla
pracovníků.
Vznik pre-dispozicí a obtíží spojených s MSD je však déle
trvající záležitostí. Prvotní příznaky vzniku MSD zahrnují především běžné příznaky jako jsou
bolest, slabost, ztuhlost, kloubní zvuky a snížený rozsah pohybu, které jsou mnohdy přehlíženy,
nebo vázány na civilizační obtíže a obtíže související s věkem. V mnoha případech jsou bohužel
z důvodu špatné prevence a neznalosti pracovníků tyto příznaky ignorovány a zlehčovány,
přestože právě v tomto prvotním stádiu je možné zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a
eliminaci potenciálních obtíží.
V souladu s výsledky provedených analýz a studií poruch pohybového aparátu tyto obtíže
nesouvisejí pouze s běžně známými příčinami, jako jsou jednostranné zatěžování organismu nebo
poškození z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, ale mají velmi úzkou souvislost
s působením dalších negativních vlivů, jako jsou např. vlivy jednorázového namáhání, spojení
s extrémní psychickou zátěží a špatnou úrovní regenerace a odpočinku organismu především ve
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vazbě na dobu výkonu práce, směnnost, chybějící možnost fyzické přípravy, nápravných,
protahovacích a relaxačních cviků a rekonvalescence zaměstnanců.
Dlouhodobé studie provedené v různých Evropských zemích poukazují taktéž na rozdíly mezi
prvotní indikací obtíží muskuloskeletární systém a jejich konkrétního řešení pomocí preventivních
a medicínských metod. Srovnáním dat z jednotlivých studií členských států EU je dobře možné
indikovat hlavní zdroje obtíží související a MSD a to jak z pohledu indikovaných oblastí, tak i jejich
četnosti.

Záda

Horní končetiny

Dolní končetiny

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

Z této studie provedené na základě požadavků EU OSHA je možné vysledovat procentuální
zastoupení obtíží indikovaných zaměstnanci ve výše vyjmenovaných specifických oblastech

Typ obtíží

Procento zaměstnanců kteří obtíže
indikovali

Bolesti krku a ramen
Bolesti dolní části zad
Bolest předloktí
Bolest rukou
Bolest v kyčlích
Bolest v kolenou
Bolest nohou nebo chodidel
Ostatní obtíže

48%
47%
18%
24%
15%
20%
23%
14%

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

Na základě informací uvedených ve výroční zprávě Francouzského Fondu primárního zdravotního
pojištění za rok 2016 (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie) o rizicích z je zřejmý nárůst počtu
nově zjištěných případů nemocí z povolání. Mezi nimi můžeme vidět více žen než mužů a více
starších pracovníků než mladších pracovníků. Mezi ženami jsou nově uznané případy MSD
soustředěny ve věkovém rozmezí 48–58 let. U mužů se počet případů zvyšuje s věkem postupně
a největší počet případů je ve věkovém rozmezí 56–58 let.
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Graf - Přehled nově uznaných nemocí z povolání souvisejících s MSD podle pohlaví a věku, Francie, 2016

Podle informací poskytnutých švédskou agentura sociálního pojištění, pokud jde o nově
přiznanou kompenzaci nemoci, dostupné informace ukazují, že až do roku 2005 byly nemoci
pohybového ústrojí nejčastějším typem diagnostikovaného onemocnění u jedinců, kterým byla
nově poskytnuta kompenzace nemoci. Od roku 2006 toto prvenství převzaly psychické poruchy.
V roce 2017 představovaly psychické poruchy 45% případů nově přiznané náhrady nemoci u žen
a 42% případů u mužů. Ve skupině psychických poruch jsou však také zahrnuty vlivy
psychosociální obtíží a celkové působení stresorů, které druhotně poruchy psychického
charakteru vyvolávají.
Ženy

Muži
Ostatní nemoci

Poruchy
pohybového
aparátu a MSD
Poruchy
oběhového
systému
Nemoci nervového
systému

Psychické poruchy

Graf – Přehled nově přiznaných náhrad za nemoci v rozdělení podle typu diagnózy, 2003–2017 – zdroj Swedish Social Insurance
Agency
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1.3

Porovnání prevalenčních dat souvisejících s obtížemi Musculoskaletárního aparátu
a vzniku MSD v rámci EU:
•

•

•

•

•

•

•

Dostupné informace z národních analytických zdrojů indikují, velké procento pracovníků, kteří
uvádějí, že jsou nějak ovlivnění poruchami pohybového ústrojí. V řadě členských států (například
Německo, Španělsko, Itálie a Rakousko) jsou obtíže spojené s přetížením Musculoskeletárního
aparátu a MSD jedním z nejčastějších zdravotních problémů souvisejících s prací.
Vysokou prevalenci MSD zjištěnou prostřednictvím zdrojů EU potvrzují jednotlivé národní
průzkumy. Národní údaje taktéž potvrzují zjištění EU, že obtíže spojené s bolestí zad je nejčastěji
identifikovaným zdravotním problémem, po kterém následují obtíže, nebo bolest svalů horních
končetin.
Údaje z uvádění SRN ukazují, že významné procento pracovníků postižených MSD vyžaduje
následné lékařské ošetření.Národní zdroje v souladu s údaji EU ukazují, že v některých konkrétních
odvětvích, jako je stavebnictví, zemědělství, rybolov, průmysl, doprava nebo zdravotnictví, jsou
hlášeny vyšší úrovně diskomfortu a celkových obtíží pohybového aparátu.
Bez ohledu na to existují významné rozdíly v závislosti na postižených různých částí těla (záda,
horní končetiny, dolní končetiny) a rozdělení těchto skupin pracovníků v rámci jednotlivých
členských států. Naproti tomu sektory, ve kterých jsou obecně obtíže související s přetěžováním
Musculoskaletárního aparátu a následným výskytem MSD vykazovány nejméně často, jsou
obecně napříč všemi členskými státy sektor finančních a pojišťovacích činností, profesní sektor,
vědecké a technické činnosti, umění a odvětví zábavy a rekreace.
Celkový průměr uváděných údajů naznačuje, že v případě MSD je míra prevalence vyšší
u pracujících žen než u mužů. Nelze však vyloučit, že u specifických pracovních profesí
a konkrétnějších typů MSD nebo u MSD souvisejících s určitým typem prací existuje opačná
genderová specifikace. Ve skutečnosti národní údaje jednotlivých členských států ukazují, že tyto
rozdíly mezi pohlavími závisí na uvažovaných částech těla (záda, horní končetiny nebo dolní
končetiny).
Vyšší věk je v určitých specifických případech také spojen s výrazně vyšší pravděpodobností
indikace přetížení Musculoskaletárního aparátu a MSD (především v oblasti horních, dolních
končetin a zad). Tato skutečnost potvrzuje, že prevence vlivu a vystavení rizikovým faktorům,
které přispívají k přetěžování Musculoskaletárního aparátu a následnému vzniku MSD
souvisejícím s prací, je důležitá jak pro celkovou udržitelnost pracovní schopnosti a výkonnosti,
ale taktéž s cílem politiky zvyšování míry zaměstnanosti mezi staršími věkovými skupinami.
Celkové výsledky provedených průzkumů naznačují, že konkrétní preventivní činnosti nebo
obecnější preventivní přístupy k přetížení Musculoskaletárního aparátu a vzniku MSD musejí brát
v úvahu (a řešit) taktéž sociodemografické faktory, jako je věk a pohlaví a konkrétní vykonávanou
činnost
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2

Cíle a předpoklady výzkumného projektu

Nevhodné podmínky pro výkon pracovních činností a působení souboru negativních stresorů
obecně vytváří potenciál pro vznik vlivů, které jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska
ovlivňují chování, výkonnost a zdravotní stav zaměstnanců na všech úrovních. Tyto negativní vlivy
mohou přímo, či nepřímo ovlivňovat jak pohybové návyky, činnost nervosvalové soustavy,
funkčnost neurokinetického systému, výkonnost kognitivních funkcí, tak i dalších vegetativních
funkcí lidského těla.
Cílem projektu „Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny
-správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců“ je především vytvořit
odbornou informační bázi v oblasti výkonu pracovních činností souvisejících s manipulací
s břemeny a pracovními nástroji a pomoci tak zejména vedoucím pracovníkům na všech úrovních,
odborným pracovníkům v oblasti designu pracovních míst, pracovníkům z oblasti BOZP,
ergonomům a odborným zdravotnickým a rehabilitačním pracovníkům lépe porozumět této
problematice a poskytnout jim poznatky k tvorbě vhodných nástrojů prevence přetěžování
pohybového aparátu, vzniku MSD a souvisejících zdravotních obtíží.
Pro účely realizace tohoto projektu jsme uvažovali se soustavou všech vzájemně
propojených částí souboru (člověk, stroj, prostředí, vlivy), jejíž vazby pak utvářejí celkový obraz.
Vzhledem k šíři celé problematiky jsme se v rámci realizovaného výzkumného úkolu zaměřili
především na oblast pohybu a pohybových vazeb při manipulaci s břemeny. Jedná se především
o vazby, které již existují (základní pohybové návyky) nebo jsou následně utvářeny na základě
podmínek souvisejících s manipulací s břemeny, fyzickou zátěží a způsobem výkonu pracovních
činností.
Samotná manipulace s břemeny nebo pracovními nástroji, které můžeme také považovat za
břemena v mnoha případech vyvolává značnou zátěž na pohybový aparát. Díky tomu je také
příčinou vysokého procenta zdravotních obtíží, nehod, pracovních úrazů, pracovní neschopnosti
nebo nemocí z povolání. Ergonomický design pracoviště, jeho případné přizpůsobení celkovým
podmínkám a správné pohybové návyky při manipulaci s břemeny jsou klíčovými faktory pro
prevenci přetěžování nebo případného poškození pohybového aparátu.
Přestože o problematice manipulace břemen bylo již mnoho řečeno a napsáno, je praktické
povědomí o zásadách ergonomie pracovišť a pohybových a pracovních návycích u většiny
zaměstnavatelů a zaměstnanců stále na nízké úrovni, a to i v profesích u nichž je pohyb
a manipulace s břemeny součástí každodenního výkonu pracovní činnosti.
V rámci projektu jsme se rozhodli využít možností moderních technologií, pomocí nichž můžeme
lépe zviditelnit pohyb při výkonu pracovních činností a poukázat na potenciální rizika a možná
nebezpečí přetěžování pohybového aparátu se kterými se v každodenní praxi můžeme setkávat.
Na základě provedených měření a analýzy souborů dat realizovaných v rámci projektu chceme
také nabídnout vhodné nástroje a postupy, které by pomohly jak zaměstnavatelům, tak
i zaměstnancům při tvorbě jejich vlastních programů a nástrojů primární prevence přetěžování
pohybového aparátu a onemocnění MSD.
Součástí projektu je taktéž vytvoření a zveřejnění informačních, prezentačních a instruktážních
materiálů, jejichž cílem je především podpořit systém správné praxe a ochrany zdraví při
manipulaci s břemeny.
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2.1

Analýza předpokladů vzniku přetížení a obtíží neuromuskulárního aparátu v souvislosti
s manipulací s břemeny

Provedené studie zkoumající zdraví, celkovou spokojenost a pracovní výkonnost zaměstnanců ve
vazbě na působení různých negativních vlivů jednoznačně prokázaly nutnost sledovat
a analyzovat vzájemné vazby fyzických a psychických podmínek pro výkon práce, a propojení mezi
fyzickou a psychickou odolností zaměstnanců při výkonu pracovních činností. Oba systémy se
v souladu se základními principy rovnováhy nejen vzájemné doplňují ale především významně
ovlivňují.
Na základě těchto předpokladů dlouhodobá pracovní výkonost a zdravotní stav zaměstnanců
závisí nejen na nastavení vnějších podmínek, to znamená pracovního prostředí, pracovních míst,
technologií a pomůcek ale taktéž na nastavení vnitřního fyzického, fyziologického, kognitivního
a psychického prostředí každého individuálního pracovníka.
Z krátkodobého pohledu se mohou negativní působící vlivy projevovat ve formě nárazových
symptomatických příznaků jako jsou bolesti kloubů a svalů, snížení fyzické síly a výkonnosti,
svalové koordinace, koncentrace a dalších navazujících příznaků. Z dlouhodobého hlediska pak
obvykle manifestují ve formě přetrvávajících fyzických, fyziologických nebo psychických obtíží,
ztráty koncentrace, zvýšení počtu nehod, úrazů, nárůstu nemocnosti nebo dokonce ve formě
nemocí souvisejících s výkonem povolání nebo pracovní činnosti.
Obtíže spojené s působením negativních vlivů při manipulaci s břemeny a jiných pracovních
činnostech jsou indikovány postiženými osobami většinou jako symptomy přetíženími nebo
onemocněním muskuloskeletálního aparátu. Poruchy tělesných struktur, jako svalů, kloubů,
šlach, vazů, nervů, kostí a krevního oběhu jsou v rámci dlouhodobé diagnostiky dobře
rozpoznatelné a identifikovatelné. Většina poruch musculoskeletárního aparátu souvisejících s
prací jsou ale dlouhodobé kumulativní ́ poruchy, které nevznikají v průběhu dnů nebo týdnů, ale
ve většině případů spíše v řádu týdnů, měsíců, či delších časových úseků. Mezi poruchy
musculoskeletárního řadíme také akutní traumata, jako například zlomeniny, k nimž dojde při
nehodě nebo pracovním úraze.
Z diagnostického hlediska jsou tyto obtíže z mezinárodního hlediska diagnostikovány 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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Jednotlivé syndromy, přestože v konečném důsledku postihují pohybový aparát se liší podle
vzniku, příznaků a průběhu. Ať už obtíže nazveme jakkoliv, jejich společnými znaky jsou obvykle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dlouhodobě špatné postavení nebo pozice těla,
Dlouhotrvající výkon práce v omezeném rozsahu pozic,
Dlouhodobý vliv vysoké svalové zátěže,
Dlouhodobé přetížení určitých svalových skupin,
Dlouhodobě opakované hrubé pohyby bez možnosti kompenzace,
Dlouhodobě opakované jemné motorické činnosti ruky bez možnosti kompenzace,
Pohyby s vysokou frekvencí stejného charakteru (vysoká/ velmi vysoká monotonie),
Permanentní svalové napětí,
Kompenzace pohybových stereotypů,
Opakované namáhání postižené části,
Chybějící nebo narušená adaptace tkání na tahový stres,
Snížení výkonnosti nervového systému z důvodu dlouhodobého přetížení svalových struktur nebo
výraznému zatížení opakovanými činnostmi,
Postižení nervové tkáně nebo nervových zakončení,
Špatné prokrvení tkání,
Snížená úroveň lokální nebo celkové regenerace,
Žádná nebo nedostatečná kompenzace působící jednostranné nebo komplexní zátěže,
Celkový vliv stresorů,
Působení psychosociálních vlivů.

Obtíže spojené s postižením musculoskeletárního aparátu nesouvisejí pouze s běžně
prezentovanými příčinami, jako jsou jednostranné zatěžování organismu nebo poškození
z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, ale mají velmi úzkou souvislost s působením
dalších negativních vlivů, jako jsou např. vliv špatné nebo nízké úrovně kompenzace
jednostranného namáhání, spojení s extrémní psychickou zátěží a špatnou úrovní regenerace
a odpočinku organismu především ve vazbě na dobu výkonu práce, směnnost, chybějící možnost
fyzické přípravy, celkové absence střídání pracovních činností nebo nápravných, protahovacích
a relaxačních cviků ve vazbě na absence strategií podpory zdravého pohybu a životního stylu
zaměstnanců.

2.2

Fyziologické předpoklady výkonnosti nervosvalového aparátu a vzniku MSD
při manipulaci břemen
Nesprávné nastavení podmínek pro výkon pracovních činnosti souvisejících s manipulací břemen
vytváří potenciál pro vznik negativních vlivů, které jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého
hlediska mohou ovlivnit chování, zdravotní stav a výkonnost každého pracovníka. Dopady těchto
negativních vlivů mohou přímo, či nepřímo ovlivňovat jak pohybové návyky, činnost nervosvalové
soustavy, výkonnost našeho vnímání a myšlení, tak i dalších vegetativních funkcí lidského těla.
Obecně platí, že nesprávný a nedostatečný pohybový rozvoj bez ohledu na věkovou
strukturu a pohlaví vede ke slabé zdatnosti a k pohybové nezkušenosti. Při pracovní zátěži, resp.
manipulaci s břemeny chybí obvykle pracovníkům správné pohybové dovednosti i dostatečná
kondice (síla, rozsahy pohybu, stability, správné postavení těla při výkonu činnosti…). Tento stav
pak často vede k pohybovým obtížím, bolestem nebo zraněním. Zdravotní obtíže pohybového
aparátu se v současnosti proto objevují stále v mladším a mladším věku a obtíže nervosvalového
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aparátu při výkonu pracovních činností se nevyhýbají a ni na první pohled relativně fyzicky
zdatným osobám.
Z pohledu pohybového zdraví a dlouhodobé pohybové výkonnosti je nutné říci, že fyzická
zdatnost je pouze jednou ze složek celého systému a její úroveň nestanovuje žádné předpoklady
pro celkovou dlouhodobou stabilitu fyzického systému.
Nedostatek přirozeného pohybu dnes nahrazujeme různými formami fyzických aktivit a cvičení.
Procento populace, které se cvičení a sportu aktivně věnuje, je ale relativně malé. Pohybové
aktivity a cvičení by měly správně kompenzovat částečný sedavý životní styl a napravovat
nevhodný pohybový vývoj. A k tomu je však nutné pohybové aktivity a cvičení správně nastavit
a vést.
V pracovním prostředí se tento problém velmi často objevuje jak na straně zaměstnanců i
zaměstnavatelů. Zaměstnanci nemají dostatečné pohybové dovednosti, ani dostatečné
povědomí o pohybových zásadách a nutnosti pravidelného pohybu, kompenzačních aktivit
a cvičení pro určitý specifický druh pracovní činnosti s zaměstnavatelé naopak mnohdy
nevytvářejí svým zaměstnancům vhodné podmínky pro práci z hlediska výkonu pracovních
činností, ergonomie pracoviště a potřeb pracující populace. Podmínky pracovišť často znemožňují
např. optimální uspořádání pracoviště, použití vhodných postupů a pomůcek, správnou
ergonomii pracoviště, odstranění psychosociálních vlivů a dalších faktorů. Preventivní péče o
zdraví pohybového aparátu tak mnohdy chybí, nebo její implementace je nevhodná a je spíše
založena na pasivních postupech.
Mnohé pracovní činnosti související s manipulací břemen představují zátěž pohybového aparátu,
která odporují zásadám zdravého fyziologického pohybu. Jedná se především o:
•
•
•
•
•
•
•
•

monotónní přetěžování pohybového aparátu – stereotypní pohyby, dlouhé setrvání ve statických
polohách, silně nevyvážená zátěž pravé a levé strany těla.
dlouhodobého přetěžování určitých svalových partií
dlouhodobé nadměrné a jednostranné zátěže,
nevhodného režimu práce, pracovního cyklu a nedostatečního odpočinku,
vlivu nárazové práce s vlivem velké jednostranné silové zátěže,
vlivu nefyziologických pracovních poloh,
nebo nevhodného použití pracovních nástrojů a
nefyziologického způsobu manipulace s materiálem.

Taková zátěž následně vyžaduje aktivní kompenzaci v podobě dobře nastavené kompenzační
pohybové aktivity, cvičení nebo rehabilitačních postupů.
U zaměstnanců většinou chybí snaha o praktikování kompenzačního pohybu a cvičení pro
podporu zdraví pohybového aparátu
Na celkový stav pohybového aparátu má navíc silný vliv i stres, který se promítá do svalového
napětí a pohybových návyků. Stres pramenící z pracovního i osobního života. Svou roli sehrává i
nezdravý životní styl, především v podobě nekvalitního stravování nebo nekvalitního spánku.
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2.3

Působení přímých a nepřímých vlivů pracovní zátěže a manipulace břemen
na celkovou výkonnost „biomechanického systému“
Řada zahraničních studií se z výše uvedených důvodů zaměřuje nejen na problematiku
přetěžování nervosvalového aparátu ale také na přímo nebo nepřímo související pohybové
a zdravotní obtíže.
Například Anglická studie Whitehall II byla založena v roce 1985 jako panelová studie, která
zkoumala socioekonomickou úroveň zdraví (Ekonomické a sociální podmínky, které ovlivňují
individuální a skupinové rozdíly ve zdravotním stavu) a nemocí mezi 10 308 státními úředníky
(6895 mužů a 3413 žen). Všichni státní zaměstnanci ve věku 35–55 let ve 20 londýnských
departementech byli vyzváni k účasti dopisem. Celkem 73 % pozvaných souhlasilo s účasti v první
fázi. Míra odezvy na počátku se lišila podle stupně zaměstnanosti, kdy mezi třemi nejlepšími
kategoriemi zaměstnaneckých tříd bylo 81 % a mezi nižšími třemi kategoriemi 68 %. Základní
vyšetření (fáze 1) proběhlo v letech 1985– 1988 a zahrnovalo klinické vyšetření a dotazník
obsahující části o demo-grafických charakteristikách, zdraví, faktorech životního stylu, pracovní
characteristice, sociální podpoře a životních událostech. Klinické vyšetření zahrnovalo měření
krevního tlaku, antropometrie, biochemických měření, neuroendokrinní funkcí a subklinických
markerů kardiovaskulárních onemocnění. Následné fáze sběru údajů se střídaly mezi poštovním
dotazníkem a poštovním dotazníkem doprovázeným klinickým vyšetřením. Od základní doby bylo
dokončeno pět fází sběru údajů, přičemž poslední fáze sběru údajů (fáze 6) dokončená v roce
2001. Tato komplexní studie zkoumala mimo jiné také vazby volnočasových aktivit, od sociálních
a komunitních aktivit zaměstnanců až po volnočasové pohybové aktivity, na výkonnost
mozkových kognitivních funkcí. Souvislost mezi účastí na volnočasových aktivitách a kognitivními
funkcemi jsme zkoumali pomocí průřezové kohortové studie. Celkový "index účasti na
volnočasových aktivitách" významně souvisel s kognitivními funkcemi. Detailní zkoumání
jednotlivých volnočasových aktivit pak ukázalo, že některé aktivity mají silnější vztah ke
kognitivním funkcím než jiné.
Rozdělení volnočasových aktivit do kategorií s nízkou nebo vysokou kognitivní intenzitou jasně
ukazuje, že účast v nich má prospěšnou souvislost s kognitivními funkcemi. Bližší pohled na
jednotlivé účinky činností, které tvoří index vysokého úsilí, naznačuje, že ne všechny položky v
této kategorii mají významný vztah k rozměrům kognitivních funkcí. Bylo zjištěno že například
používání domácího počítače pro volný čas má pouze omezenou souvislost s kognitivními
funkcemi.
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Hlavní závěry Whitehall II studie přinášejí následující zjištění:
•
•
•
•
•

existuje jednoznačná vazba mezi různými volnočasovými aktivitami a výkonností kognitivních
funkcí
pravidelná účast na volnočasových aktivitách má pozitivní vazbu s výkonností kognitivních funkcí.
Tato vazba je nezávislá na věku, vzdělání a socioekonomických proměnných.
volnočasové aktivity s vysokým kognitivním úsilím jsou silněji spojeny s poznáváním ve srovnání s
aktivitami s nízkou kognitivní námahou.
u úřednických a administrativních pozic se prokázalo, že aktivity s vysokou společenskou
angažovaností silněji souvisejí s poznáváním než s individuálními volnočasovými aktivitami.
celková analýza ukázala pozitivní vztah mezi účast na volnočasových aktivitách a poznávání ve
středním věku, podporuje hypotézu neuronální plasticity.

Obdobným způsobem byla v letech 2016 – 2020 provedena na široké populaci pracovníků v US
v různých průmyslových odvětvích provedena komplexní studie zaměřená na vazby mezi
obtížemi nervosvalového aparátu a dalších souvisejících zdravotních obtíží zaměstnanců. Z této
studie vyplynulo, že Muskuloskeletální poruchy ovlivňují všechny věkové skupiny zaměstnanců.
Určitě není nebude žádným překvapení, že stárnoucí populace trpí obtížemi se sluchem a zrakem,
srdečními chorobami, rakovinou nebo i dalšími možnými onemocněními. Přesto jsou
Muskuloskeletální obtíže ve všech typech výkonu pracovních činností a věkových kategoriích
dospělých buď nejčastěji hlášenými zdravotním omezením (mezi osobami mladšími 65 let), nebo
druhým nejčastěji hlášeným (mezi těmi, kteří jsou 65 a starší).
Poruchy pohybového aparátu na druhou stranu často souvisejí s povahou pracovní činnosti,
pracovním prostředím a celkovou fyzickou a psychickou zátěží. Běžné příznaky poruch a nemocí
svalové a kosterní soustavy jsou v mnoha případech spojeny s projevy a změnami v oblasti
kloubů, kostí, svalů, vazů a šlach. Muskuloskeletální poruchy mohou podle provedené studie
bohužel ještě zhoršit celkovou životní úroveň a znásobit tak současný vliv fyziologických
onemocnění. Například bolest zad nebo kolen, ztuhlost svalů, nebo zhoršená kloubní pohyblivost
může lidem ztížit každodenní fyzickou aktivitu, která by pomohla zabránit progresi jiných
chronických stavů, jako jsou respirační onemocnění, onemocnění cévního aparátu nebo srdce,
cukrovka, nebo další.

studie www.boneandjointburden.org, 2020, - % rozložení populace USA indikující nemocí nebo obtíže spojené s MSD pro věkové
rozpětí populace 18-44 let, 45-64 let a 65 – 74 let.
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3

Zacílení a postupy řešení výzkumného úkolu

3.1

Potenciální příčiny přetěžování pohybového aparátu a předpoklady pro analýzu
a prevenci MSD v souvislosti s manipulací s břemeny:
Vycházíme z předpokladu a znalostí současného stavu problematiky s tím, že většina
muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se vyvine postupem času. Většinou neexistuje
jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch souvisejících s manipulací břemen, neboť se často
jedná o kombinaci různých faktorů, jako jsou např.:
•
•
•
•
•
•
•

faktory související s vybavením a uspořádáním pracovišť a pracovních podmínek,
vlivy pracovního cyklu a pracovní směnnosti,
vliv pracovních podmínek,
fyzické faktory a předpoklady pracovníků,
psychosociální nebo psychické vlivy,
nedostatek správné fyzické přípravy a rekondice,
způsob správné regenerace.

Působení negativních vlivů na pracovníky je taktéž velmi úzce spjato s typem práce a způsobem
plnění pracovních povinností a zadaných úkolů. Z pohledu prevence, ochrany zdraví,
dlouhodobého udržení stabilní připravenosti a celkové výkonnosti zaměstnanců se chceme
věnovat především skupinám zaměstnanců, u nichž je vzhledem k výkonu jejich činnosti a
charakteru viditelný vliv více potenciálních faktorů, které mohou mít za následek vznik obtíží,
nedostatků, poruch a následně případných nemocí souvisejících s pohybovým aparátem.
Našim cílem je vzhledem k předchozím znalostem a zkušenostem z výkonu činnosti zaměřit se
především na tyto cílové skupiny:
•
•
•
•
•

Pracovníky v oblasti logistiky a manipulace s břemeny
Pracovníky v oblasti manuálně orientovaných pracovních pozic
Pracovníky vykonávající často se opakujících činností
Pracovníky vykonávající činnosti se zátěží břemene ve stoje nebo v sedě
Další specificky vybrané pracovní pozice podle úrovně potenciálního ohrožení MSD

Vzniku MSD je v současnosti věnována významná pozornost, a to jak z pohledu zdraví, tak i
z pohledu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K již dříve popisovaným a zpracovávaným
tématům, jako jsou:
•
•
•
•
•
•
•

nevhodné předpoklady pro výběr nových pracovníků
faktory související s vybavením a uspořádáním pracovišť a pracovních podmínek,
vliv pracovních podmínek,
fyzická zátěž, pracovní pomůcky a nástroje a způsob manipulace s nástroji a břemeny atd.
psychické a psychosociální faktory a vlivy
vlivy dlouhodobého přetížení organismu v pracovní a osobní rovině
žádná nebo nevhodná forma prevence nebezpečí vzniku MSD

K výše uvedeným vlivům se v současnosti přidávají i další faktory, jejichž působení má
prokazatelný vliv na celkový potenciál vzniku krátkodobých omezení nebo poškození zdraví, které
mohou následně vyvolat významné změny v oblasti MSD a mít vliv na další vývoj poruch a
případných nemocí souvisejících s pohybovým aparátem. Významnými vlivy s negativním
dopadem jsou především:
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Vlivy pracovního cyklu a pracovní směnnosti, které zahrnují:
•
•
•
•

pravidelné a nepravidelné střídání pracovního cyklu,
noční práce,
práce v 12, resp. 24 hodinových směnách,
práce přes čas a nevhodném časovém rozložení atd..

Fyzické příčiny a organizační rizikové faktory, které zahrnují:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manipulaci s břemeny, zejména při naklánění a vytáčení trupu,
opakované nebo prudké pohyby s různou akcelerací pohybu a jeho zastavení
nepřirozené nebo statické polohy,
dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloze atd..
nutnost rychlé reakce a změny polohy se zátěží,
rázy, vibrace, působení tlaku,
střídání chladu a tepla nebo chladné pracovní prostředí,
práce v rychlém tempu s psychickou zátěží,
nedodržení postupů, návodů na obsluhu a správné praxe při práci s pracovními pomůckami a
nářadím tak, jak je z hlediska vhodné ergonomie práce stanoveno výrobci
nedodržení postupů a správné praxe při manipulaci s břemeny a pracovními pomůckami,

Psychosociální faktory (obzvláště v kombinaci s fyzickými riziky), jako jsou zejména:
•
•
•
•
•

vysoké pracovní nároky,
vysoké psychické zatížení,
požadavek na vysokou přesnost výkonu činností,
působení neznámých nebo nepředpokládaných vlivů a látek,
u speciálních profesí jsou to také činnosti přímo nebo nepřímo související s jinou formou ohrožení
zdraví – svářeči, jeřábníci, vazači, obsluhy manipulačních a stavebních strojů, práce v lese atd..

Nedostatek vhodné pohybové a fyzické přípravy, rekondice a regenerace:
•
•
•
•
•
•
•

nevhodné předpoklady a specifikace pro výběr nových pracovníků
nevhodná nebo špatně stanovená kritéria pro výkon PLS – vstupní prohlídka
nesprávná forma výkonu PLS a dohledu lékaře PLS na pracovištích atd..
chybějící nebo nesprávná fyzická připravenost na podávaný pracovní výkon, cyklus a zátěž,
nedostatek prostředků a nástrojů, nebo použití nevhodných prostředků a nástrojů
aplikace špatných nebo nedostačených nástrojů prevence – nevhodný výběr benefitních
programů, pohybových aktivit, sportovních programů, uvolňovacích a regeneračních technik,
absence preventivní diagnostických a léčebných postupů

Kvalitní regenerace, resp. její nedostatky v:
•
•
•

zajištění odpovídající spánkové hygieny,
dodržení principů spánkové a fyzické regenerace,
kvalitě spánku atd..
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3.2

Společné ukazatele přetěžování nervosvalového aparátu při manipulaci břemen
a jejich využití v oblasti primární prevence
Na základě vědeckých poznatků a prováděných studií je nutné zaměřit pozornost především na
úroveň primární a sekundární prevence a podporu možné diagnostiky prvotních příznaků
možného přetěžování nervosvalového aparátu.
Významnou roli v tomto procesu také hraje Z hlediska preventivní diagnostiky je postupný nárůst
obtíží souvisejících s úrovní přetěžování organismu jedním z vhodných nástrojů, který může být
velmi dobře využit při tvorbě kompenzačních a nápravných programů vedoucích ke zmírnění vlivů
přetížení organismu.
Každý ze zúčastněných subjektů:
•
•
•
•
•
•

náboroví zaměstnanci, pracovníci oddělení HR,
vedoucí pracovníci,
pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a Ergonomie
pracovníci působící v oblasti Pracovně lékařské péče,
techničtí pracovníci,
jednotliví zaměstnanci

mohou svým přístupem k péči o úrovni zdraví přispět k nápravě nebo odstranění nepříznivých
stavů.
Jedním z hlavních cílů projektu, jak již bylo mnohokrát zdůrazněno bylo nalézt vhodné nástroje,
pomocí kterých by bylo možné zvýšit úroveň informovanosti a prevence v oblasti výkonu
pracovních činností souvisejících s manipulací s břemeny a poukázat na potenciální nebezpečí
související s dlouhodobým přetížením organismu při výkonu takovýchto činností.
Právě z hlediska dlouhodobého působení jednotlivých negativních vlivů přetížení organismu
a nervosvalového aparátu je možné sledovat znaky indikující zvýšenou míru zátěže. Tyto společné
indikátory se objevují ve vzájemné časové posloupnosti. Jednotlivé indikované obtíže související
s dlouhodobým přetížením organismu se mohou projevovat jako:
Obtíže/ indikátory krátkodobého charakteru – období 0-6 měsíců:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Průběh výkonu pracovní činnosti/ soustředěnost/ nesoustředěnost/ ztráta pozornosti a
koncentrace
Zvýšený potenciál k různým typům nehod a drobných poranění
Neschopnost učit se snadno novým věcem
Bolesti kloubních spojení a vazivových částí - Nebezpečí poranění
Akutní stavy přetížení organismu
▪ Postupné snížení pracovního výkonu
▪ Snížení přesnosti prováděných operací
▪ Zhoršená reakční schopnost
▪ Zhoršené vidění a orientace v prostoru
▪ Psychická nepohoda
▪ Neschopnost správné a včasné reakce
Projevy únavy a „ztráty energie“
Zhoršená kvalita spánkového cyklu a celkové regenerace organismu
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Obtíže/ indikátory střednědobého charakteru – období 6-12 měsíců:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Snížená schopnost adaptace na zvyšující se zátěž
Zhoršená schopnost regenerace a případné rekonvalescence
Kolísání nervosvalového regenerace
Dechové obtíže při zvýšení zátěže nebo dlouhotrvající zátěži
Kolísání úrovně regenerace a růstu svalové hmoty potřebné pro pokrytí zvyšující se zátěže
Kolísání výkonu celkového výkonu nebo Výpadky ve výkonech
Kolísání tělesné hmotnosti a nárůst indexu BMI
Vznik a rozvoj svalové disbalance
Snížení úrovně posturální stability

Obtíže/ indikátory dlouhodobého charakteru– období 12-24 měsíců:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dlouhodobá stagnace výkonu nervosvalového aparátu a úrovně kognitivních funkcí
Pohybová nedostatečnost a omezení kloubního rozsahu
Přetrvávající/ opakující se bolesti kloubů a svalů
Zvýšení úrovně svalové a posturální dibalance a nedostatečnosti
Změny pohybových návyků a vzorů
Snížení fyzické síly a výkonnosti,
Snížení celkové schopnosti regenerace
Snížení úrovně svalové koordinace, koncentrace a dalších navazujících příznaků
Přetrvávající fyzické, fyziologické nebo psychické obtíže
Možný vznik obtíží zažívacího a trávícího traktu
Zvýšení počtu nehod, úrazů,
Snížení úrovně přirození imunity / náchylnost k drobným onemocněním
Nárůstu nemocnosti nebo obtíží nesouvisejících s výkonem povolání nebo pracovní
činnosti.

Výše uvedené indikátory není možné vztahovat výhradně k pracovní činnosti a přetížení
organismu v souvislosti s pracovním výkonem. Úroveň celkového přetěžování organismu, jak
prokázaly i jednotlivé studie se váže jak k výkonu pracovních aktivit, tak i oblasti osobního života
zaměstnanců a navazujících volnočasových aktivit.
Pro účely projektu se proto výhradně zaměřujeme na vliv a působení biomechanických a
kinematických vazeb souvisejících jak se základními posturálními vazbami a pohybovými návyky,
tak i výkonem pracovních činností při manipulaci s břemeny a pracovními nástroji, které lze taktéž
považovat za břemena.
Získané výsledky jsou v průběhu projektu porovnávány s běžně používanými analytickými
postupy a nástroji sledování pracovní výkonnosti, celkové nehodovosti, rizikové a ergonomické
analýzy pracovišť a postupy při provádění šetření zdravotního stavu zaměstnanců v rámci
vstupních a preventivních prohlídek Pracovně lékařských služeb, a to tak tak, aby bylo možné na
základě dalších měření a diagnostických zjištění vytvořit pomocné nástroje primární prevence.
Předpokládáme, že tyto nástroje budou sloužit k větší objektivizaci současně používaných metod
a budou schopny poukázat na kritické body, kterým by se při použití obvyklých optických
analytických nástrojů měla věnovat zvýšená pozornost.
V průběhu projektu je také prováděna řada měření a diagnostických zjištění zaměřená především
na analýzu základních pohybových schopností a jejich vazeb na výkon pracovní činnosti.
Prostřednictvím analytických metod jsou zkoumány především možné vazby základní posturální
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a pohybové nerovnováhy, případně pohybové disbalance a jejich souvislosti s případným
přetěžováním nervosvalového aparátu a možnosti vzniku zdravotních obtíží při výkonu
pracovních činností spojených s manipulací břemen.
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 a identifikovat tak možné ukazatele změn
v pohybovém vzoru:
➢ Na základě postavení jednotlivých tělesných segmentů a analýzy jejich pohybu v prostoru
je možné vytvořit popis změn jednotlivých pohybových sekvencí a případných odchylek
od obvyklého postavení nebo pohybového vzoru – např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předklon hlavy
postavení hlavy vůči trupu
postavení krční a hrudní páteře,
nerovnoměrné postavení roviny ramen,
nerovnoměrné postavení roviny hrudníku
nerovnoměrné postavení roviny pánve
zvýšené prohnutí bederní páteře
nerovnoměrný pohyb končetin
rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy
pohybová nesouhra horních končetin a ruky při manipulaci
jednostranné zatížení některé z dolních končetin při pohybu se zátěží
nutnost kompenzace základního postoje (zvedání chodidel nebo jedné končetiny, opírání
končetin a pracovní nástroje – stůl, linku,..)

Celkovým porovnáním jednotlivých parametrů je možné sledovat společné ukazatele mající vliv
na strukturu výkonu pohybových aktivit při výkonu pracovní činnosti jako jsou
•
•
•
•

schopnost horních a dolních končetin vykonávat souměrnou činnost
schopnost horních a dolních končetin vykonávat souvztažnou činnost držení nebo nesení
břemene při stoji nebo chůzi
schopnost ramen/ hrudníku udržet správnou pozici vůči pánvi
schopnost chodidel a dolních končetin zajistit stabilitu a pohybovou souhru

Obr: příklad nevhodného pohybového návyku při výkonu pracovní činnosti s indikovanou zvýšenou úrovní přetížení ostatních
svalových partií – jednostranné zatížení dolních končetin
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Obr: příklad nevhodného pohybového návyku při výkonu pracovní činnosti s indikovanou zvýšenou úrovní přetížení ostatních
svalových partií – změna postoje – kompenzace přetížení dolních končetin při výkonu pracovní činnosti

3.3 Metody a postupy použité při řešení výzkumného úkolu
Analýza předpokladů možných nebezpečí a rizik pohybové zátěže při manipulaci břemen, správné
navrhování a optimalizace pracovišť, soubor vhodných pracovních postupů a způsob výkonu
práce vytváří prvotní předpoklady vhodné prevence v oblasti pracovní pohybové zátěže.
Z hlediska působení jednotlivých vlivů na přetížení organismu a nervosvalového aparátu je možné
sledovat znaky indikující zvýšenou míru zátěže. Jednotlivé indikátory působení zvýšené zátěže se
objevují ve vzájemné časové posloupnosti a mnohdy jsou doprovázeny určitou formou obtíží
souvisejících s krátkodobým nebo dlouhodobým přetížením organismu. Úroveň případného
přetížení souvisí podle výsledků již provedených studií jak s prvotní odezvou organismu na
konkrétní aktuálně vykonávanou činnost, tak i s následnou reakcí nervosvalového aparátu na
dlouhodobé působení negativních vlivů. Pro správné pochopení odezvy pohybového aparátu při
manipulaci s břemeny a vzájemných pohybových vazeb je nutné vykonávanou činnost při
manipulaci s břemeny sledovat, analyzovat a následně hodnotit jak z hlediska přímo
zatěžovaných svalových partií, tak i z hlediska navazujících pohybových vazeb.
Metodologie použitá v projektu byla vytvořena tak, aby pomocí sady použitých nástrojů, veličin
a postupů umožňovala jak lokální, tak i celkové hodnocení stavu a vazeb pohybového aparátu
sledované osoby. V rámci použité metodologie bylo taktéž nutné zajistit eliminaci chyb a vlivů
vznikajících při realizaci prováděných měření a získávání analytických dat. Použitá metodologie
a postupy byly rozděleny do několika oblasti podle:
•
•
•
•
•
•

veličin se kterými se pracuje a jejich charakteristik
přístupu ke zpracování získaných dat /kvalitativní/ kvantitativní)
způsobu hodnocení získaných výstupů – lokální/ komplexní
použitých metod pro hodnocení rizika pohybové zátěže
použitých analytických metod
způsobu a zpracování analytických dat
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Jednotlivé postupy získávání a analýzy dat byly navrženy tak, aby umožňovaly především:
•
•
•
•
•
•
•
•

sledovat a hodnotit konkrétní zatížené částí musculoskeletárního aparátu při výkonu pracovní
činnosti
sledovat a hodnotit celkový stav musculoskeletárního aparátu při výkonu pracovní činnosti
hodnotit základní pohybové parametry sledovaných osob,
snížit úroveň chyb měření a eliminovat nepřesnosti spojené se sledováním a následnou analýzou
vykonávané činnosti
snížit úroveň chyb měření a eliminovat nepřesnosti spojené se sledováním a následnou analýzou
pohybové zátěže
upozornit na případné predispozice disbalancí pohybového aparátu související s jinými obtížemi
vzájemně propojit jednotlivé analytické celky a plně využít možnosti použitých technologií a
nástrojů k získání požadovaných informací
zpracovávat a prezentovat získané výsledky vhodným způsobem tak, aby jejich intepretace byla
snadno aplikovatelná do praxe
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4

Metodologický rámec výzkumného úkolu

V rámci realizace projektu jsme se zaměřili na možnosti a nástroje identifikace přímých
a nepřímých vlivů působících na přetěžování nervosvalového aparátu a společných ukazatelů
v oblasti primární prevence obtíží nervosvalového aparátu souvisejících přetížením organismu při
manipulaci s břemeny u vybraných pracovních činností. V rámci realizace projektu byla využita
řada moderních digitálních metod a postupů umožňující přesné zachycení a sledování pohybu při
výkonu pracovní činnosti a následné zpracování a hodnocení dosažený ch výsledků pomocí
různých ergonomických metod. Ke sběru dat a následné analýze a identifikaci oblastí přetížení
nervosvalového aparátu a identifikace možných negativních vlivů byly použity především:
• Technologie sledování a analýzy pohybu na principu digitálního záznam pohybové aktivity
– Motion Capture (MoCap)
• Měření, sledování a hodnocení biomechaniky pohybu
• Nástroje 3D kinematické analýzy pohybu – sledování a analýzu pohybových vzorů
K detailní analýze získaných výsledků pak byly použity kombinace standardních Ergonomických
metod a digitálních analytických nástrojů jako jsou:
• Gait analýza – měření pohybového chování a pohybových vazeb při chůzi
• Analýza úchopu
• RULA analýza
• analýza podle ISO 11226:2000
• OWAS analýza
• NASA-OBI analýza
• SPAGHETTI DIAGRAM
Z pohledu metodologie projektu jsme se zaměřili na celkové hodnocení vykonávaných
pracovních činností, sledování a hodnocení pohybových vazeb, základních pohybových
dovedností a návyků při manipulaci s různými typy břemen a pracovními nástroji, které lze taktéž
považovat za břemena.
Výsledky získané pomocí digitálních technologií jsme v průběhu projektu porovnávaly s běžně
používanými analytickými postupy a nástroji sledování pracovní efektivity, celkové nehodovosti,
rizikových a ergonomických analýzy pracovišť a výstupy při provádění vybraných šetření
zdravotního stavu zaměstnanců v rámci vstupních a preventivních prohlídek Pracovně lékařských
služeb. Na základě získaných výsledků a jejich komplexní analýzy jsme navrhli a vypracovali řadu
informačních materiálů, elektronických publikací a dalších pomůcek pro zajištění prevence.
Předpokládáme, že tyto materiály a celkové výstupy projektu budou využity širokou laickou a
odbornou veřejností k lepšímu pochopení problematiky přetěžování pohybového aparátu a
prevence MSD a vědeckou obcí k realizaci výukových, vědeckých a výzkumných projektů
vedoucích ke zvyšování efektivity pracovních činností, úrovně prevence a celkovému zlepšení
ochrany zdraví při práci. Cílem projektového týmu je taktéž prezentovat získané výsledky
vhodným způsobem tak, aby jejich intepretace byla snadno srozumitelná a aplikovatelná do
praxe.
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V průběhu projektu byla použita řada metod sloužících k získání stupních informací týkající se
vykonávané pracovní činnosti jako například:
•
•
•
•
•
•

analýzy nebezpečí, rizik a zbytkových rizik,
zařazení prací do kategorií
již prováděných ergonomických analýz
informace o provedených ergonomických měřeních, měřeních pracovního prostředí,
informace o manipulovaných břemenech, pracovních podmínkách a pracovním cyklu,
informace o počtu nehod, úrazů, indikovaných zdravotních obtížích nebo podezření na nemoci
z povolání související s manipulaci s břemeny.

Následně byla u sledovaných subjektů prováděna sada antropometrických měření, záznam
pohybových aktivit a výkonu pracovních činnosti:
•
•

antropometrické zjištění parametrů měřené osoby,
digitální záznam pohybové aktivity a pracovní činnosti.

Z důvodu eliminace chyb a nepřesností měření byl záznam pracovních činností, a především
repetetivních pracovních činností pořizován opakovaně, a to v závislost na délce vykonávaného
pracovního úkonu a počtu pracovních cyklů v jednom úkonu. Před prováděním hodnoceného
záznamu byli pracovníci monitorování po dobu 10-15 min, ale data z těchto monitorování nebyla
z důvodu eliminace „wow efektu“ (souvisejícího s použitou měřící technologií) použita k dalšímu
zpracování. U činností s dlouhým pracovním cyklem (déle jak 3 min) byl záznam opakován min.
5x, při výkonu pracovních činností s cyklem do 3 min byl záznam opakován 5-10x.
Základní datový soubor získaný ze záznamu pohybové aktivity (přesun na pracoviště, příprava
na pracovní činnost atd.) a výkonu pracovní činnosti byl následně zpracován a hodnocen
pomocí:
•
•
•
•

HD reprocesingu – zvýšení přesnosti měřených údajů
3D kinematické analýzy pohybu,
analýzy pohybových součinností,
analýza zátěže kontaktních bodů (sledování kontaktních bodů při manipulaci s břemeny –
postavení nohou, podpora končetin nebo trupu).

Základní datový soubor získaný z měření výkonu konkrétních pracovních činností obsahující
kinematická data byl po prvotním zpracování následně použit pro účely dalších analýz pohybové
zátěže a přetížení pohybového aparátu. K této analýze byly z výše uvedeného komplexního
souboru využity především:
•
•
•
•
•

přehledová Rula analýza,
detailní RULA analýza,
OWAS analýza
analýza NASA OBI
analýza dosažitelnosti

V rámci projektu byla taktéž prováděna řada doplňkových měření a analýz jako například:
•
•
•

Analýza chůze – Gait analysis (analýza základních pohybových vazeb umožňující zjištění a eliminaci
případných pohybových disbalancí)
Posturální analýza
Grip analýza – analýza úchopu
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5

Použité nástroje a techniky

Pro účely projektu jsme se zaměřili především na vlivy a působení biomechanických
a kinematických vazeb souvisejících jak se základními posturálními vazbami a pohybovými
návyky, tak i výkonem pracovních činností při manipulaci s břemeny.
Pro vlastní realizaci projektu bylo využití systému digitálního záznamu pohybu metodou
MoCap (Motion Capture) pořízeného pomocí systému využívajícího sadu IMU (Inerciálních
senzorů) od společnosti Xsens. Hardware Xsens MVN systému umožňuje pomocí 17 speciálních
senzorů bezdrátový přenos měřených dat do PC / laptopu k dalšímu zpracování. 17 pohybových
senzorů je ve spolupráci se speciálním SW schopno zachytit i ten nejmenší pohyb lidského těla.
Jednotlivé senzory jsou fixovány pomocí pružných pásků k částem/ segmentům lidského těla chodidlům, bérci, stehnu, pánvi, hrudní kosti, ramenům, hlavě, pažní kosti, předloktí a rukám –
viz obrázek níže.
Senzorové moduly jsou vybaveny 3D gyroskopy, 3D akcelerometry a 3D magnetometry.
Jednotlivé senzorové moduly pracují při sběru dat vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Každý IMU
modul zajišťuje zpracování a přenosu měřeného signálu do základnové jednotky, která realizuje
jak příjem dat, tak i napomáhá vzájemné synchronizaci dat z jednotlivých IMU jednotek.
K přenosu informací je použit patentovaný systém integrace algoritmů StrapDown Integration
(SDI) určený k bezpečnému a stabilnímu přenosu dat při relativně nízké přenosové rychlosti
(např. 60 Hz), při zachování přesnosti vzorkování, celkové stability výstupních dat a odolnosti vůči
rušení. Všechny senzory jsou také magneticky inertní a odolné proti rušení ze strany
průmyslových zdrojů – motory, stroje, prostor vozidla atd.
Před zahájením každého záznamu pohybové aktivity je provedeno antropometrické
měření sledovaného subjektu a jeho tělesné rozměry jsou zadány do systému. Systémem jsou
antropometrická data posouzena a aplikována do
vestavěného biomechanického modelu. Bez
zadaných antropometrických dat není možné
z důvodu nižší přesnosti následně provádět
detailní měření a hodnocení získaných dat
a využít je pro následné další analýzy.
Před začátkem každého měřením
a následně i mezi jednotlivými záznamy
pohybových sekvencí je měřený objekt kalibrován
pomocí speciálního kalibračního protokolu, který
umožňuje přesně identifikovat jednotlivé tělesné
segmenty v prostoru a zvýšit přesnost především
v souvislosti s rušivými vlivy. Systémový Software
pak klasifikuje kvalitu kalibrace jako „špatnou“,
„přijatelnou“ nebo „dobrou“. V případě, že
systém rozpozná vysokou úroveň rušení nebo
ztrátu přesnosti kalibrace oznámí tuto událost
i v průběhu měření. Při provádění měření systém
MVN Xsens sleduje jak postavení a orientaci
jednotlivých tělesných segmentů, tak i umístění
jednotlivých tělesných segmentů v porovnání s vestavěným biomechanickým modelem lidského
těla.
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Údaje získané z použitých senzorů jsou následně zpracovávány a vyhodnocovány pomosí
programu MVN Analyze. Ten umožňuje v reálném čase nebo následně off-line sledovat
a analyzovat pohyb lidského těla jako celku nebo jeho jednotlivých částí pomocí digitálního
pohybového modelu. Digitální model umožňuje zobrazit a hodnotit všechny sledované části těla
od kontaktu chodidel s podkladem – zemí až po kontakt těla nebo rukou s drženými nebo
manipulované předměty. Pomocí vyhodnocovacího software je tak možné v reálném čase
sledovat a hodnotit průběh pohybu jednotlivých částí lidského těla ve všech anatomických
směrech. Vzájemným propojením informací o postavení a pohybu jednotlivých částí lidského těla
pomocí 3D Kinematického modelu je možné vytvořit komplexní obraz pohybujícího se objektu
a tento následně podle požadovaných parametrů hodnotit. Přidáme-li ke sledovanému objektu
další prvky jako například břemeno (jeho velikost a váhu), můžeme tento vzniklý soubor hodnotit
jako celek.
Parametry použitých senzorů
Statická přesnost (roll/pitch)

0.2 deg

Statická přesnost (heading)

0.5 deg

Dynamická přesnost

1 deg RMS

Rozsah akcelerometru

MTx: ± 160 m/s2 (16 g) MTw: ±160m/s2 (16g)

Řada gyroskopů

± 2000 deg/s

Tab. parametry použitých měřících senzorů pro zachycení pohybu při pracovní činnosti

Pro měření je možné nastavit řadu různých protokolů, které pak analytickému software
předurčují způsob zpracování a vyhodnocení dat (např. pohyb pracovníka po pevné podlaze nebo
po pružné proti únavové desce).
Obrovskou výhodou záznamu pohybu a výkonu činnosti pomocí MVN Xsens je jeho schopnost
zachytit a zaznamenat pohyby celého těla v jakékoliv pozici nebo místě bez toho, aniž bychom
ztratily informaci a pohybující se části těla (i v případě jejich vzájemného překryvu v důsledku
pohybu) nebo mohly přehlédnout určitý detail pohybu, jak je tomu např. při video nebo optické
analýze pohybu, která se standardně při analýze pracovní činnosti využívá.
Při použití Xsens systému tak máme k dispozici jak informace o postavení jednotlivých tělesných
segmentů, tak i o jejich detailní činnosti. Pomocí analytického SW „MVN Analyze“ tak můžeme
na základě složitého matematického modelu kinematiky pohybu lidského těla můžeme v reálném
čase sledovat 3D kinematický model měřené postavy jak pomocí digitalizovaného pohybu
lidského těla z různých pohledů v reálném čase, tak i pomocí grafů a křivek.
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Obr příklad záznamu pohybových dat společně s videozáznamem vykonávané činnosti

Obr příklad záznamu a analýzy kinematických dat vykonávané činnosti

SW nástroj „MVN Analyze“ je navržen tak, aby umožňoval vyhodnocovat a analyzovat pohyb
v jednotlivých části lidského těla/ segmentech jako jsou:
• Hlava
• Levá a pravá část předloktí horní
končetiny
• Krk
• Levá a pravá ruka
• Klíční kost a horní část hrudníku
• Levá a pravá část stehna
• Páteř
• Levá a pravá část bérce
• Pánev
• Chodidlo
• Levé a pravé rameno
• Levá a pravá část horní končetiny
Ve výše uvedených segmentech je možno provést analýzu následujících parametrů:
• Zrychlení
• Úhlové zrychlení
• Orientace
• Rychlost
• Pozice
• Úhlovou rychlost
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Analýzu je možné dále rozšířit o možnost detailního pozorování modelu v jednotlivých
anatomických bodech segmentů jako jsou:
• Hlava
• Levé rameno
• L5-S1
• Levý loket
• L4-L3
• Levé zápěstí
• L1-T12
• Pánev
• T9-T8
• Pravá kyčel
• T1-C7
• Pravé kleno
• C7 - Hlava
• Pravý kotník
• Hlava
• Pravé noha
• T4 - Pravé rameno
• Levá kyčel
• Pravé rameno
• Levé kleno
• Pravý loket
• Levý kotník
• Pravé zápěstí
• Levá noha
• T4-Levé rameno
• Těžiště těla
V jednotlivých anatomických bodech je možné sledovat:
•
Abdukci/ Addukci (přiblížení k tělu/ oddálení)
•
Extensi/ Flexi (natažení/ pokrčení)
•
Rotaci
Celé měření je možné propojit a synchronizovat s kamerovým záznamem vykonávané činnosti
sledované osoby při vykonávané činnosti.
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6

Sběr, analýza dat a jejich hodnocení v průběhu projektu

V rámci realizace výzkumného úkolu/ projektu jsme se zaměřili jak na sběr dat, analýzu a hodnocení
získaného datového souboru a následných analytických zjištění, tak i na jeho srovnání s daty a
provedenými analýzami pohybového chování, pohybové zátěže a úrovně přetěžování pohybového
aparátu publikovaných v literatuře a zahraničních studiích. Získané informace nám posloužily
především k bližší specifikaci některých činností v rámci projektu, ale také jako prvotní podklad k
tvorbě informačních, osvětových a prezentačních materiálů a dalších výstupů.
Z pohledu teoretické přípravy projektu jsme se zaměřili na:
•
rešerše a analýzy podkladů a vědeckých studií podobného typu,
•
analýzu a hodnocení získaných podkladů od zaměstnavatelů zúčastněných v projektu,
•
informací od lékařů PLS a rehabilitačních odborníků pro konkrétní vybrané pracovní
činnosti a pracovní pozice,
•
analýzu struktury dat, měřících metod a způsobů hodnocení výstupních dat,
•
stanovení doplňující měřících a analytických postupů,
•
přípravu měření a analýz,
•
tvorbu analytických metod a postupů,
•
způsoby provedení měření, eliminaci chyb měření,
•
stanovení specifických kritérií hodnocení pro vybrané pracovní činnosti pomocí
stanovených digitálních nástrojů,
•
analýzu a hodnocení provedených měření a diagnostických postupů,
•
vyhodnocení společných kritických ukazatelů pro vybrané pracovní činnosti
a pohybové aktivity,
•
analýzu a hodnocení nástrojů primární prevence přetěžování pohybového aparátu
a indikace vlivů přetěžování
•
provedení návrhu specifických diagnostických nástrojů a metod související s primární
prevencí přetěžování organismu,
•
analýzu možností vybraných preventivních diagnostických nástrojů a postupů pro účely
primární a eliminace přímých vlivů a rizik přetěžování pohybového aparátu.
V první fázi sběru a analýzy dat jsme se zaměřili na sledování a analýzu pohybu při výkonu vybraných
pracovních činností, hodnocení jednotlivých pohybových činností, pohybových souher jednotlivých
tělesných segmentů a posturálních a pohybových vazeb při výkonu vybraných pracovních činností.
V rámci projektu jsme se zaměřili především na tyto cílové skupiny pracovních činností:
•
činnosti v oblasti logistiky a manipulace s materiálem,
•
činnosti v oblasti manipulace s materiálem a jeho přípravy pro potřeby výroby,
•
činnosti, při kterých je použita především ruční manipulace s břemeny (ruční vozíky,
přepravní zařízení poháněna lidskou silou),
•
činnosti, při kterých je použita podpora ruční manipulace (motorové nebo elektrické
vozíky, přepravní zařízení s pohonem),
•
činnosti, při kterých je použita manipulace s břemeny pomocí zdvihací nebo
manipulační techniky (jeřáby, zdvihadla, hydraulické a manipulační stoly),
•
činnosti, při kterých je použit kombinovaný způsob manipulace s břemeny pomocí
manuální síly a technické podpory (odebírání materiálu z automatických zdvižných
stolů, vyvažovačů, kompenzátorů pracovní výšky/ polohy),
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•
•
•
•
•
•
•
•

činnosti v oblasti manuálně orientovaných pracovních pozic souvisejících s pracovní
činností,
opakované pracovní činnosti s nízkým počtem opakovaných úkonů – opakování
úkonu je prováděno v cyklu do 5 minuty,
činnosti v oblasti manuálně orientovaných pracovních pozic se zvýšeným počtem
opakovaných úkonů – opakování úkonu je prováděno v cyklu do 1 minuty,
činnosti v oblasti manuálně orientovaných pracovních pozic s vysokým počtem
opakovaných úkonů – opakování úkonu je prováděno v cyklu do 1 min - 30 sec,
činnosti v oblasti manuálně orientovaných pracovních pozic s velmi vysokým
počtem opakovaných úkonů – opakování úkonu je prováděno v cyklu do 30 sec,
činnosti, při kterých dochází k častému opakování činností,
činnosti se zátěží břemene ve stoje nebo v sedě,
další specificky vybrané pracovní pozice podle úrovně potenciálního ohrožení MSD.

V rámci skupin pracovních činností jsme se blíže zaměřili na následující skupiny pracovních aktivit:
•
výkon pracovních činností ve stoje, v sedě, s podporou pánve,
•
manipulace s břemeny v sedě nebo ve stoje,
•
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní břicha (kyčle/ ramena),
•
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní hlavy (ramena/ pokrčené/
natažené ruce),
•
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu,
•
manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné noze/ převažující
zátěž jedné končetiny),
•
manipulace s břemeny s oporou/ podporou (sed na stoličce, opora nohou nebo
břicha),
•
zvedání břemen ze země,
•
manipulace s břemeny v pozici v kleče,
•
manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ nízkém sedu.
•
tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama),
Z pohledu celkové analýzy jednotlivých parametrů pohybové analýzy a následné analýzy pohybové
zátěže při manipulace s břemeny jsme taktéž brali do úvahy pohybové a pracovní návyky a znalost
konkrétní pracovní aktivity u hodnocených subjektů (období zaškolování, zaškolený pracovník,
zkušený pracovník).
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V rámci analýzy souboru primárních dat - 3D kinematické analýzy a pohybové analýzy při výkonu
pracovní činnosti jsme nejprve hodnotili a porovnávali řadu základních pohybových parametrů
související s vykonávaným pohybem při manipulaci s břemeny bez ohledu na velikost a váhu
břemen.
V úvodní fázi porovnávání měřených dat jsme se zaměřili především na:
• zhodnocení teoretických předpokladů vzniku MSD
• analytické metody k hodnocení Ergonomických rizik a stresorů působících na pracovišti
• principy a metody analýzy pohybu
• způsoby hodnocení a prezentace výsledků měření
• provedení pilotního ověření měřících a analytických metod na vybraných pracovních
činnostech
V této fázi projektu byla také prováděna sada měření základních manipulačních pohybů – přenášení
a manipulace břemen. Měřené výsledky byly porovnávány s běžně používanými postupy analýzy
pracovní zátěže a nástroji rizikové a ergonomické analýzy pracovišť tak, aby bylo možné na základě
dalších měření pracovních činností vytvořit pomocné hodnotící nástroje k větší objektivizaci
současně používaných metod a poukázat na kritické body, kterým by se při ergonomické analýze
pracovišť měla věnovat zvýšená pozornost.
Pro ilustraci způsobu hodnocení a analýzy získaných výsledků uvádíme několik příkladů
provedených analýz, které byly následně využity v průběhu výzkumného úkolu a sloužily jako
podklady pro finální výstupy:
1) Analýza oblastí přetížení pohybového aparátu získaná na základě měření povedených na
skupině pracovníků logistického oddělení ve věku 22- 37 let bylo pozorováno přetížení
následující oblastí:
Sledovaná oblast přetížení

Procento zaznamenaných
případů

Přetížení krční páteře – záklon hlavy
Postavení ramen a hrudníku
Postavení bederní a hrudní páteře
Postavení kyčlí a prohnutí pánve
Postavení chodidel
Chyba úchopu břemene
Ostatní

56%
23%
37%
25%
12%
43%
5%

Tabulka - Přehled oblastí přetížení u sledované skupiny pracovníků při jednoduché manipulaci břemene realizovaná v rámci
výzkumného úkolu
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2) Analýza oblastí přetížení pohybového aparátu získaná na základě měření povedených na
skupině pracovníků vykonávajících následující pracovní činnosti:
•
•
•
•
•
•

•
•

manipulace sklad
ruční manipulace s vozíky
pájení
pájení a manipulace s díly
pájení a montáž výrobku
příprava a montáž výrobku

•
•
•

příprava a montáž kabeláže
příprava výrobku – manipulace na
lince
vychystávání výrobků
příprava materiálu na balení
finální balení výrobku

Poznámka: Vlastní měření byla z důvodu objektivizace a odstranění statistické chyby měření prováděna po dobu 30 – 60min.
U většiny pracovních pozic bylo prvních 15 minut výkonu pracovní činnosti zcela eliminováno. K dalšímu hodnocení pak byly
použity jak kompletní záznamové sekvence, tak i jejich jednotlivé abstrakce.

Na základě hodnocení měření provedených na jednotlivých pracovních činností bylo
provedeno zhodnocení pohybové zátěže pomocí vyjádření průměrné procentuální úrovně
nebezpečí přetížení pohybového aparátu vykonávanou činností přepočtené na 8 hodinovou
pracovní dobu. Z pohledů zatížení břemeny bylo uvažováno se zátěží:
•
•
•

břemena v rozmezí 2-32 kg (jednotlivé díly, smontované celky, koše a bedny s materiálem)
nástroje a pracovní pomůcky v rozmezí 0,4 – 5,6 kg
manipulace s ruční manipulační technikou 37 – 230 kg

Oblast pracovního výkonu
manipulace sklad
ruční manipulace s vozíky
pájení
pájení a manipulace s dily
pájení a montáž výrobku
příprava a montáž výrobku
příprava a montáž kabeláže
příprava výrobku – manipulace na lince
vychystávání výrobků
příprava materiálu na balení
finální balení výrobku

krk

trup

6%
12%
18%
14%
12%
8%
4%
6%
8%
7%
8%

12%
18%
24%
22%
18%
24%
20%
26%
28%
24%
26%

% nebezpečí přetížení - oblast
ruce
horní končetiny
24%
13%
9%
12%
18%
22%
34%
14%
8%
12%
18%

dolní končetiny

chodidla

28%
21%
16%
22%
22%
18%
10%
24%
28%
28%
23%

13%
30%
18%
15%
15%
12%
10%
13%
12%
15%
8%

17%
6%
15%
15%
15%
16%
22%
17%
16%
14%
17%

Tab. % průměrné úrovně nebezpečí přetížení pro vykonávanou činnost a část těla

Vzhledem k celkovému vlivu jednotlivých pracovních úkonů na vykonávanou práci byla na
souboru získaných dat vyhodnocena následující průměrná přepočtená akční úroveň. Akční
úroveň je přepočtena vzhledem k celosměnové zátěži (8 hodin):
Oblast pracovního výkonu
manipulace sklad
ruční manipulace s vozíky
pájení
pájení a manipulace s dily
pájení a montáž výrobku
příprava a montáž výrobku
příprava a montáž kabeláže
příprava výrobku – manipulace na lince
vychystávání výrobků
příprava materiálu na balení
finální balení výrobku

krk

trup

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Úroveň naléhavosti řešení (1 - 4)
ruce
horní končetiny
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

dolní končetiny

chodidla

2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Tab. Přepočtená akční úrovně pro vykonávanou činnost a část těla
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V souladu s prvotními analytickými úvahami byla následně provedena analýza pohybové
diagnostiky pomocí 3D kinematické analýzy a analýza chůze. Provedená diagnostická
hodnocení pak byla porovnána s % vyjádřením úrovně nebezpečí přetížení pro vykonávanou
činnost a část těla. Výsledek porovnání obou datových modelů je uveden v tabulce níže:
Oblast pracovního výkonu
manipulace sklad
ruční manipulace s vozíky
pájení
pájení a manipulace s dily
pájení a montáž výrobku
příprava a montáž výrobku
příprava a montáž kabeláže
příprava výrobku – manipulace na lince
vychystávání výrobků
příprava materiálu na balení
finální balení výrobku

krk

Souvislost přetížení se změnou tělesných struktur/ pohybových stereotypů
trup
ruce
horní končetiny dolní končetiny

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

chodidla

ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Tab. Vyjádření souvislosti mezi změnami v oblasti posturálních/ pohybových návyků a stereotypu chůze
k přepočtená % průměrné úrovni nebezpečí přetížení pro vykonávanou činnost a část těla

Ze zjištěných skutečností pak byly následně analyzovány a dovozovány možné následky vlivu
těchto přetížení a jejich případný dlouhodobý dopad na stav muskuloskeletárního systému
sledovaných zaměstnanců.
Na základě dalších provedených měření a analýz postavení a odezvy jednotlivých tělesných
segmentů jsme za pomoci nástrojů 3D kinematické analýzy sledovali funkčnost pohybových
sekvencí a případných odchylek od obvyklého postavení, chování nebo pohybového vzoru a
identifikovali tak možné ukazatele změn nebo pohybových odchylek jako například:
• předklon hlavy,
• postavení hlavy vůči trupu,
• postavení krční a hrudní páteře,
• nerovnoměrné postavení roviny ramen,
• nerovnoměrné postavení roviny hrudníku,
• nerovnoměrné postavení roviny pánve,
• zvýšené prohnutí bederní páteře,
• nerovnoměrný pohyb končetin,
• rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy s podložkou,
• pohybová nesouhra horních končetin a ruky při manipulaci (souměrnost pohybu/
změna zrychlení/ zpomalení při manipulaci břemene oběma rukama současně),
• jednostranné zatížení některé z dolních končetin při pohybu se zátěží,
• nutnost kompenzace základního postoje (zvedání chodidel nebo jedné končetiny,
opírání končetin o pracovní nástroje – stůl, výrobní linku,..)
Celkovým porovnáním jednotlivých parametrů je možné sledovat společné ukazatele mající vliv
na strukturu výkonu pohybových aktivit při výkonu pracovní činnosti jako jsou:
• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souměrnou činnost a lépe tak
odolávat zátěži břemenem,
• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souvztažnou činnost držení nebo
nesení břemene při stoji nebo chůzi,
• schopnost ramen/ hrudníku udržet správnou pozici vůči pánvi (deformace postury),
• schopnost chodidel a dolních končetin zajistit stabilitu těla a pohybovou souhru.
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Obr. příklad analýzy zrychlení pohybu rukou při práci v sedě při přenášení břemene oběma rukama

V průběhu hodnocení souboru primárních dat pomocí 3D kinematické analýzy jsme se také
zaměřili na hodnocení biomechanických a kinematických vazeb souvisejících jak se základními
posturálními vazbami a pohybovými návyky, tak i výkonem pracovních činností při manipulaci
s břemeny a pracovními nástroji. Důležitým parametrem při provádění analýzy kinematických
součinností jednotlivých segmentů bylo pokusit se co nejvíce zohlednit vlivy pohybových
disbalancí související se změnami základních posturálních vazeb (například u osob se zraněním
kotníků, kolen, či dlouhodobých obtíží páteře nesouvisejících s vykonávanou prací, ale např. se
zraněním nebo předchozím zdravotním stavem). Za tímto účelem byla u řady sledovaných
subjektů provedena analýza chůze – viz Příloha č. 1 – „Příklad provedené analýzy chůze – Gait
analysis“. Tato analýza nám v řadě případů pomohla identifikovat dopady základních pohybových
a posturálních změn na výkon pracovní činnosti při manipulaci s břemeny a možná související
přetížení pohybového aparátu.
Hlavním cílem hodnocení primární analýzy dat bylo:
•
připravit podklady pro následnou analýzu pohybové zátěže
•
získat podklady pro tvorbu hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých
částí těla při různé úrovni zátěže břemenem,
•
identifkovat konkrétní stavy specifických částí těla, které mohou být působením různé
úrovně zátěže ovlivněny a vytvořit navazující soubor analýzy možných dopadů
přetížení při pracovní činnosti.
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Následná analýza pohybové zátěže provedená pomocí metod RULA, OWAS a NASA OBI vhodně
doplnila provedenou 3D kinematickou analýzu pohybu a pomohla nám zpětně analyzovat
hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých částí těla a identifikovat možné dopady
přetížení určitých částí těla při pracovních činnostech.
Z praktických důvodů jsme se při prováděné analýze zaměřili na následující části těla:
•
Chodidlo
•
Kotníky/ bérce
•
Kolena / stehna
•
Kyčle/ pánev
•
Bederní páteř/ spodní část zad
•
Hrudní páteř/ horní část zad
•
Krční páteř/ krk
•
Ramena/ hrudník
•
Paže/ loket
•
Předloktí
•
Prsty a ruce
Na výše uvedené vybrané části těla jsme se zaměřili především proto, že uvedené části těla
z medicínského hlediska odpovídají oblastem se vznikem nejčastějších indikací vlivu přetěžování
pohybového aparátu při manipulaci s břemeny. Z komparativního hlediska bylo námi získaný
soubor dat možné porovnat s informacemi uveřejněnými v mezinárodních studií zaměřených na
sledování úrovně přetěžování pohybového aparátu a indikace obtíží spojených s MSD. Získané
informace jsme následně po diskusi s lékaři a odbornými rehabilitačními pracovníky využili
k tvorbě dotazníku sloužícího k mapovaní ́ stavu pohybového aparátu – viz Příloha č. 3. Cílem
dotazníku je pomoci při sledování vlivu přetížení jednotlivých částí těla vzniklých při manipulaci
s břemeny a na základě získaných informací poskytnou zaměstnavatelům a lékařům pracovně
lékařských služeb podklady pro realizaci preventivních opatření k eliminaci nebezpečí vzniku
dlouhodobého přetížení a potenciálního nebezpečí vzniku MSD.

Za pomoci simulačních prvků dostupných v jednotlivých analytický nástrojích, a to jak Rula
přehledové analýze dostupné v nástroji Xsens MotionCloud, tak i RULA, OWAS a NASA OBI
analýze dostupné v nástroji ViveLab Ergo jsme provedli simulaci dopadů váhy manipulovaných
břemen na provedených měřeních pracovních činností při zátěži břemenem:
•
do 2kg jednorázově,
•
do 2kg při cyklickém opakování činností,
•
do 10 kg a
•
nad 10 kg.
Celý soubor jsme nakonec doplnili o hodnocení předpokládané úrovně zatížení a jeho dopadů
pro střední váhu břemen do 5kg, která tvoří obvyklé rozhraní mezi typickou manipulací
s břemeny mužů a žen (typické rozpětí váhy 2 – 5 kg).
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Obr. příklad 3D kinematického záznamu pracovní činnosti

Obr: příklad Rula přehledové analýzy
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Příklad RULA analýzy manipulace břemene - zvednutí břemene ze země:

Obr – zadání vstupních parametrů pro analýzu manipulovaného předmětu

Obr – Označení oblastí přetížení a jejich zobrazení v 3D kinematickém průmětu – úroveň žluté až červené linie
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Obr – kinematická analýza pohybu při manipulaci břemen

Obr – vyznačení oblastí přetížení v oblastí horní končetiny a ruky
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Obr – vyznačení oblastí přetížení v oblastí krku, trupu a končetin

Obr: příklad grafické Rula analýzy pomocí SW ViveLab Ergo
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Obr: příklad celkového hodnocení pomocí přehledového výstupu Rula analýzy
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Obr: příklad přehledového výstupu OWAS analýzy

Obr: příklad jednotlivých zátěžových simulací pomocí OWAS a NASA OBI analýzy

Další ukázky provedení jednotlivých analýz jsou uvedeny v příloze – Videoukázky provedených
analýz.
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7

Nástroje primární prevence v oblasti manipulace břemen

Dobrá analýza jednotlivých pracovišť a pracovních činností, analýza možných nebezpečí a rizik
pohybové zátěže a navrhování a optimalizace pracovišť vytváří prvotní předpoklady vhodné
prevence v oblasti pracovní pohybové zátěže. Problematiku spojenou s přetěžováním
pohybového aparátu je nutné řešit jak ze strany zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Přesto, že
se zaměstnavatelé pro své zaměstnance snaží vytvářet příznivé pracovní podmínky
a poskytují jim řadu benefitů v oblasti péče o zdraví, nemusí nutně tyto aktivity přinášet
očekávané výsledky v podobě odstranění problémů spojených s přetěžováním, poruchami
a onemocněním pohybového aparátu, poškození zdraví a případných nemocí z povolání.
V oblasti prevence přetěžování pohybového aparátu především v souvislosti s manipulací
břemen je proto nezbytně nutný společný přístup mezi jednotlivými zaměstnanci, vedoucími
a liniovými manažery, technickými pracovníky, odbornými pracovníky v oblasti lidských zdrojů,
bezpečnosti a ochrany zdraví, ergonomy, vedením společnosti a poskytovateli zdravotní
preventivní péče. V mnoha případech jsou totiž pouze zaměstnanci tím zdrojem důležitých
informací, které mohou přispět k efektivnímu nastavení preventivních postupů a opatření
vedoucích k odstranění pohybové zátěže, navazujících zdravotních obtíží, eliminaci vzniku MSD
a případných nemocí z povolání.
Z pohledu prvotních příčin možného přetěžování pohybového aparátu je nutné uvézt, že
zaměstnanci sami nemají v řadě případů jak dostatečné znalosti a pohybové dovednosti pro
výkon pracovní činnosti, tak ani dostatečné povědomí o pohybových zásadách při výkonu
konkrétních pracovních činností a manipulaci různých typů břemen a nutnosti pravidelného
pohybu a výkonu kompenzačních aktivit a pravidelné fyzické aktivity vedoucí ke zmírnění
a odstranění získaných dysfunkcí a podpoře celkového zdraví pohybového aparátu.
Zaměstnavatelé se naopak mnohdy věnují pouze oblasti nebezpečí a analýzy rizik, ale
nevytvářejí vhodné podmínky pro práci z hlediska ergonomie pracoviště a potřeb pracující
populace. Podmínky pracovišť často znemožňují například optimální uspořádání pracoviště,
použití vhodných postupů a pomůcek, správnou ergonomii pracoviště, odstranění
psychosociálních vlivů a dalších faktorů. Preventivní péče o zdraví pohybového aparátu tak
mnohdy chybí, nebo její implementace je nevhodná a je spíše založena na pasivních postupech.
7.1 Současný stav v oblasti prevence přetěžování pohybového aparátu:
V rámci současného řešení prevence přetěžování pohybového aparátu a muskuloskeletálních
poruch se zaměstnavatelé a zaměstnanci zaměřují především na kombinaci:
•
•

hodnocení rizik pracovního prostředí a
hodnocení rizik pracovních činností v souladu s požadavky platných legislativních předpisů.

Vzhledem ke specifičnosti profesí a jejich činností nejsou v současnosti vyjma obecně platných
legislativních limitů a některých vnitřních předpisů a postupů stanovena další kritéria pro
prevenci a odstranění muskuloskeletálních poruch související s výše uvedenými kritickými faktory
vlivu. Preventivní opatření obvykle zahrnují změny týkající se:
•
•
•
•

uspořádání pracoviště, změny pracovních metod nebo nástrojů,
změny a úpravy vybavení pracovišť,
stanovení pracovní postupů a automatizace a mechanizace úkonů,
zvyšování informovanosti o rizicích, školení o správných pracovních postupech.
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Nejen z pohledu současné legislativy ale především z hlediska přístupu zainteresovaných osob na
jednotlivých pracovištích nejen v rámci ČR ale i v rámci EU je ve většině případů řešení obtíží
spojených s přetížením muskuloskeletálního aparátu a problematiky MSD zacíleno především na
analýzu standardních nebezpečí a rizik a prvotní analýzu ergonomických faktorů výkonu pracovní
činnosti. V těchto případech je sledování a hodnocení jednotlivých pracovních činností a úkonů
většinou prováděno samostatně/ po částech (např. při ruční manipulaci břemen sledujeme
především zátěž horních končetin a páteře a již měně nebo vůbec se nesoustředíme na pánev,
dolní končetina a chodidla). Při přehledovém/ vizuálním hodnocení pohybové zátěže je pro
hodnotitele velmi obtížné, spíše nemožné hodnotit pohybovou pracovní aktivitu nikoliv po
částech, ale v komplexu celotělové souhry všech pohybových skupin, které se v souladu
s fyziologií přirozeného pohybu na výkonu pracovních činností podílejí.
Z tohoto pohledu je nutné zaměřit se na zkoumání potenciálu přetížením muskuloskeletálního
aparátu a problematiky vzniku MSD jako na celek, seznámit co nejširší veřejnost s postupy
správné praxe a prevence a poskytnout jim informace a nástroje včetně nástrojů prevence a
nápravy, které by mohli co nejsnáze na pracovištích využít.
7.2

Výchozí předpoklady projektu pro prevenci a nápravu obtíží a poškození
muskuloskeletárního systému

Z provedených diskusí se skupinou vybraných pracovníků logistického oddělení výrobních
společností, kteří se zúčastnili pilotního ověření měřicích metod realizovaných v úvodní fázi
projektu vyplynulo, že přesto, že se jednalo o skupinu věkově relativně mladých pracovníků 2237 let v dobré tělesné kondici, projevovaly se u nich obtíže spojené s pohybovým aparátem a to
nejen v souvislosti s výkonem pracovní činnosti, ale taktéž s dalšími mimopracovními aktivitami.
Většinou se jednalo o nespecifické mnohočetné obtíže souvisejících nejen s obtížemi definovaný
na základě průzkumů EU OSHA, které by se daly u této skupiny pracovníků předpokládat, ale
v řadě případů byly popisovány obtíže celotělového pohybového charakteru jako např:
•
•
•

Obtíže s chodidly a lýtky
Obtíže se svalovou skupinou stehen a kyčlí
Obtíže se svaly břicha a dechové obtíže provázené nespecifickou obtíží v oblasti hrudního
koše

Z porovnání výsledků prováděných v průběhu výzkumného projektu a studií zaměřených na
příčinné souvislosti přetížení muskuloskeletárního systému, systému nervosvalové koordinace a
pre-indikace obtíží souvisejících s MSD je patrné, že je nutné při řešení prevence a nápravy MSD
věnovat pozornost nejen tradičním již zavedených postupů, ale zaměřit se taktéž na další oblasti,
které mohou celý pohybový systém ovlivňovat.
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7.3 Základní zásady podpory prevence zdraví pohybového aparátu a předcházení MSD
Pro preventivní podporu zdraví pohybového aparátu a předcházení jeho přetížení a dysfunkčním
změnám, ukazuje správná pohybová praxe nejlepší výsledky ve třech rovinách:
1. Informovanost, motivace a snadné laické vzdělávání zaměstnanců v oblasti aktivní péče o zdraví
pohybového aparátu:
o znalost zásad zdravého pohybu a správného výkonu pracovních činností, pohybové
povědomí,
o včasná identifikace a specifikace možných obtíží a problémů pohybového aparátu,
o eliminace nevhodných pohybových návyků a pracovních postupů,
o eliminace nevhodného uspořádání pracoviště a použití nevhodných pracovních nástrojů,
o nastavení snadno použitelných kompenzačních aktivit (rotace pracovníků, změna
rozložení pracovních směn, přestávky v práci atd. )
2. Funkční pohybové aktivity a cvičení pro posílení zdravých pohybových základů a kompenzaci
nevhodné zátěže
3. Funkční pohybové aktivity, cvičení a trénink specificky zaměřený na zlepšení pohybových
dovednosti pro specifický výkon pracovních činností, zátěž nebo intenzitu

7.4

Konkrétní doporučení a postupy v oblasti primární prevence přetížení pohybového
aparátu při manipulaci s břemeny
Na základě výsledků provedených měření a analýz, podkladů získaných od lékařů PLS a výsledků
šetření zaměstnavatelů byl v rámci výzkumného úkolu identifikován soubor indikátorů, které
mohou svým obsahem přispět k prevenci a včasné identifikaci přetěžování pohybového aparátu
nebo obtíží spojených s nemocemi pohybového aparátu:
• Oblast základních informací:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

věková struktura uchazečů
věková struktura zaměstnanců
typologie geografické struktury zaměstnanců (evropský, středoevropský, asijský)
úroveň a struktura předchozího vzdělání a pracovních zkušeností
dovednosti (manuální, technické, kombinované))
předchozí pracovní zkušenost
celková délka předchozí pracovní zkušenosti
perioda střídání zaměstnání (do 1 roku, do 2 let, do 5 let, déle)
typ zaměstnaneckého poměru (zaměstnanec, agenturní pracovník)
struktura předchozích pracovních zkušeností (administrativa, technická podpora, služby,
zemědělství/ lesnictví, automobilový/ elektrotechnický průmysl, zpracování kovů, OSVČ/ malý
zaměstnavatel do 50 zam.)
základní pohybová typologie (sportovní typ, normální typ, nižší úroveň pohybových aktivit,
nízká úroveň pohybových aktivit)
základní ergonomická typologie (malá postava, normální, vyšší vzrůst)
indikované omezení pro výkon pracovní činnosti
zdravotní obtíže/ omezení/ kompenzační pomůcky – informace pro lékaře PLS a
zaměstnavatele ze vstupní prohlídky zaměstnance
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•

Oblast informací o pracovní činnosti:
-

-

-

•

Oblast informací o přetížení neuromuskulárního systému nebo souvisejících zdravotních
obtížích:
-

•

Indikace pohybových obtíží, ztuhlost svalů (za posledních 6 měsíců, 1 rok)
Indikace obtíží spojených se špatným prokrvením končetin (za posledních 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)
Indikace obtíží spojených se snížením svalové síly (za posledních 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)
indikace obtíží spojených se sníženou citlivostí, nebo zvýšením prahu bolestivosti
(za posledních 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)

Oblast informací o predikci přetížení nebo zdravotních obtížích:
-

•

Zaměstnance x pracovní místo
o Zam. vykonává typ činnosti pro kterou byl přijat
o Zam. vykonává jiný typ činnosti, než pro kterou byl přijat
Zaškolení
o Délka zaškolení (do 3 dnů, do 5 dnů, více jak 5 dnů)
o Způsob zaškolení (teoretický, praktický, dohled nad pracovní činností)
Výkon pracovní činnosti
o Výkon jedné pracovní pozice s malým počtem operací – statická pozice
o Výkon jedné pracovní pozice s větším počtem operací – statická pozice
o Střídání pracovních pozic s malým počtem operací – statická pozice
o Střídání pracovních pozic s větším počtem operací – statická pozice
o Výkon jedné pracovní pozice s malým počtem operací – střídání aktivit
o Výkon jedné pracovní pozice s větším počtem operací – střídání aktivit
o Střídání pracovních pozic s malým počtem operací – střídání aktivit
o Střídání pracovních pozic s větším počtem operací – střídání aktivit
o Nucené střídání pracovních pozic
o Nucené přestávky v práci

Indikace pohybových obtíží (za posledních 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)
Indikace zdravotních obtíží (za posledních 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)
Dlouhodobé onemocnění – delší jak 8 týdnů (za posledních 6 měsíců, 1 rok)

Oblast informací o přetížení neurovegetativního systému nebo souvisejících zdravotních
obtížích:
-

Opakované nespecifické bolesti hlavy - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Zhoršení zrakové ostrosti, poruchy vidění - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Nevolnost, pálení záhy, nadmutí žaludku - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Nadýmání břicha, plynatost, meteorismus (střevní plyny) - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Jiné zažívací obtíže - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Nespecifické srdeční obtíže, pocit tepání v krčních tepnách - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
„Tlak/Píchání v boku“ při zvýšení tělesné zátěže - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Dechová nedostatečnost, nebo obtíže s dýcháním
Celková nespecifická únava - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Spánková nedostatečnost - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Snížená úroveň regenerace - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Pocit zvýšené teploty, pocit horka na ušních boltcích - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Kolísání krevního tlaku (pocením, hučením v uších, zhoršená ostrost vidění, únava očí, snížení
tlaku provázené nevolností.)
Sucho v ústech nebo naopak přílišná tvorba slin (pocit žízně) - (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
Psychická nerovnováha, nestabilita (citová nepohoda, úzkost, pláč, hněv,.)
- (za posledních 6 měsíců, 1 rok),
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Výše uvedené indikátory mohou být využity jak zaměstnavateli, tak i lékaři Pracovně lékařských
služeb nebo specialisty v ergonomii především k identifikaci možností vzniku obtíží pohybového
aparátu a mohou také významných způsobem přispět k odstranění konkrétních nebezpečí a rizik
na pracovištích. Výčet jednotlivých indikátorů je možné vhodně doplňovat podle lokálních
potřeb, zkušeností a specifik konkrétních oborů nebo pracovních činnosti. Důležitým faktorem,
na který nesmíme zapomínat je fakt, že množství statisticky shromažďovaných dat má smysl
pouze v případě, že jsme schopni data zpracovat a použít pro nastavení konkrétních nápravných
opatření ke zmírnění rizik a vlivů na zdraví našich zaměstnanců.
7.5

Konkrétní doporučení a postupy pro účely prevence vzniku možného poškození
pohybového aparátu v souvislosti s manipulací s břemeny
V rámci systému primární prevence byly dále identifikovány doporučení související s procesem
vzniku obtíží pohybového aparátu a konkrétními symptomy spojenými s pre-diagnostikou
syndromů spojených s poruchami pohybového aparátu 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).
vznikají dlouhodobým působením určitých negativních vlivů, které nejsou z dlouhodobého
hlediska odstraněny nebo u kterých není implementována odpovídající kompenzační strategie
vedoucí ke zmírnění nebo odstranění původce nebo následků negativních vlivů.
Z hlediska systémové prevence byly společné znaky jednotlivých syndromů rozděleny do tří
oblastí podle předpokládané možnosti vlivu na celkový stav a vývoj poruch pohybového aparátu:
• primární prediktivní ukazatele
o
o

•

primární rizikové ukazatele
o
o
o
o
o
o

•

Dlouhodobě špatné postavení nebo pozice těla,
Kompenzace pohybových stereotypů,

Dlouhodobý vliv vysoké svalové zátěže,
Dlouhotrvající výkon práce v omezeném rozsahu pozic,
Dlouhodobé přetížení určitých svalových skupin,
Dlouhodobě opakované hrubé pohyby bez možnosti kompenzace,
Dlouhodobě opakované jemné motorické činnosti ruky bez možnosti kompenzace,
Pohyby s vysokou frekvencí stejného charakteru (vysoká/ velmi vysoká monotonie),

sekundární rizikové ukazatele
o
o
o
o
o
o
o
o

Žádná nebo nedostatečná kompenzace působící jednostranné nebo komplexní zátěže,
Opakované namáhání postižené části,
Permanentní svalové napětí,
Chybějící nebo narušená adaptace tkání na tahový stres,
Snížení výkonnosti nervového systému z důvodu dlouhodobého přetížení svalových
struktur nebo výraznému zatížení opakovanými činnostmi,
Postižení nervové tkáně nebo nervových zakončení,
Špatné prokrvení tkání,
Dechová nedostatečnost, nebo obtíže s dýcháním,
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•

měkké rizikové faktory
o
o
o

Celkový vliv stresorů,
Působení psychosociálních vlivů.
Snížená úroveň lokální nebo celkové regenerace,

V souladu s výše uvedenými nálezy a doporučeními jsme v rámci výzkumného úkolu vytvořili pro
účely identifikace vlivů pohybové zátěže dotazník mapování stavu pohybového aparátu, který je
součástí výstupů projektu – viz kapitola přílohy.
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8

Zhodnocení sledovaného období, výhled

Problematika spojená s přetěžováním pohybového aparátu při manipulaci s břemeny je
velice závažnou oblastí výkonu pracovních činností s velmi širokým přesahem vlivu. Obtíže
spojené s přetěžováním pohybového aparátu a případnými MSD nesouvisí pouze s příčinami, jako
jsou vysoká nebo nevhodná zátěž manipulovanými břemeny, jednostranné zatěžování
organismu, poškození nervosvalového aparátu z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, ale
mají velmi úzkou souvislost s působením dalších negativních vlivů. Jako příklad můžeme uvézt
pohybové predispozice a pohybové návyky zaměstnanců, vliv špatné nebo nízké úrovně
kompenzace jednostranného namáhání spojené s vysokou psychickou zátěží a špatnou úrovní
regenerace a odpočinku organismu v mimopracovní době. Vznikající obtíže pohybového aparátu
souvisejí také s délkou vykonávané práce, směnností, absenci střídání pracovních činností/ pozic,
chybějící možností fyzické a pohybové přípravy nebo nápravných, protahovacích a relaxačních
cviků ve vazbě na absenci strategií podpory zdravého pohybu a životního stylu zaměstnanců.
V oblast komunikace, informovanosti zaměstnanců a prevence je proto nezbytně nutný společný
přístup mezi jednotlivými zaměstnanci, vedoucími/ liniovými manažery, technickými pracovníky,
odbornými pracovníky v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti a ochrany zdraví, ergonomy
a poskytovateli pracovně lékařských služeb. Z praktického hlediska jsou však sami zaměstnanci
jedním z klíčových faktorů prevence. V mnoha případech jsou totiž pouze jednotliví zaměstnanci
zdrojem důležitých informací, které mohou přispět k efektivnímu nastavení preventivních
postupů a opatření vedoucích k odstranění pohybové zátěže, navazujících zdravotních obtíží,
eliminaci vzniku MSD a případných nemocí z povolání.
Je proto nezbytně nutné využít všech možností a nástrojů ke zlepšení současného stavu
a vytvořit tak budoucí podmínky pro zlepšení zdraví a dlouhodobý rozvoj zaměstnanců.
Předpokládáme, že se nám v průběhu realizace projektu podařilo shromáždit dostatek informací
na základě kterých jsme vytvořili soubor informačních a prezentačních materiálů a praktických
výstupů pomocí nichž bude v praxi možné podpořit tvorbu programů primární prevence
a realizovat konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení celkového zdraví pohybového aparátu a co
nejvíce eliminovat nebezpečí přetěžování pohybového aparátu vznikajících při výkonu
pracovních činností v souvislosti s manipulací s břemeny.
Doufáme, že vytvořené elektronické materiály, brožury, informační materiály, prezentace a video
soubory pomohou jak široké odborné, tak i laické veřejnosti lépe pochopit problematiku
přetěžování pohybového aparátu v souvislosti s manipulací s břemeny.
Stanovené cíle a výzkumného úkolu byly naplněny, výzkumný́ úkol byl přes obtíže spojené
s restrikcemi a omezeními souvisejícími s pandemickou situací realizován v rámci
modifikovaného projektového harmonogram pro období 2020 a 2021.
V souladu s cíli výzkumného úkolu předpokládáme, že v následujícím období budou materiály a
výstupy dále využívány i v rámci dalších projektů, výzkumných úkolů a navazujících
akademických aktivit.
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9

Popis hlavních dosažených výsledků výzkumného úkolu

Dosaženými výsledky výzkumného úkolu „Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku
manipulace s břemeny - správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny
zaměstnanců“ jsou především recenzovaný článenk, prezentace, výstupy realizovaných
workshopů, dotazník a informační materiály a elektronické brožury a letáky uvedené v příloze
a dostupné na https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
a dalších digitálních médiích.
9.1

Jrec – recenzovaný článek
„Praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a prevenci MSD v důsledku
manipulace s břemeny“
Článek se zabývá problematikou a možnostmi digitálních technologií v oblasti hodnocení fyzické
zátěže a ergonomie. V první části článku jsme popsali souhrn principů, možností a některých
omezení systémů pro záznam pohybu (MoCap) a jeho digitální analýzu, 2D a 3D kinematickou
analýzu pohybu a nadstavbových softwarových nástrojů pro hodnocení pohybové zátěže
a ergonomii. V další části příspěvku uvádíme příklady praktického využití některých systémů
a výstupy, které nám mohou poskytnout.
9.2

Brožura – 10 základní principů ergonomie
pracoviště

Brožura obsahuje přehled 10 základních
ergonomických principů, které by měly být
aplikovány jak v rámci návrhů nových
pracovišť, tak i v rámci aktivit souvisejících
s analýzou pohybové a pracovní zátěže a
eliminace vlivu pohybové zátěže při
výkonu pracovních činností a při
manipulaci s břemeny.

9.3

Brožura – Postoj těla a chůze jako základní
pohybové dovednosti

Brožura svým obsahem doplňuje základní
přehled informací o ergonomii pohybu a
základních pohybových dovednostech
které souvisejí nejen s manipulací a
přenášení břemen a výkonem pracovních
činností, ale především se základním
„nastavením“
pohybového
aparátu
našeho těla. V brožuře naleznete také
informace o tom, jak změny postavení jednotlivých částí těla a změny pohybových vzorů
mohou ovlivnit výkon pracovních činností a jak na druhou stranu pracovních činnosti
mohou ovlivňovat základní nastavení pohybového aparátu.
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9.4

Brožura – Proč je správné držení těla
důležité?

Brožura dává přehledným způsobem do
souvislostí oblast základních pohybových
dovedností a nastavení našeho
pohybového aparátu a oblast fyzického
výkonu pracovních činností včetně
manipulace s břemeny. Brožura
upozorňuje na možné negativní dopady
špatné funkce pohybového aparátu,
možnosti vzniku disbalancí a přetížení pohybového aparátu ať již v přímé souvislosti
s manipulací břemen, nebo výkonu jiné pohybové nebo pracovní aktivity.
9.5

Brožura – Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních činností
V brožuře naleznou čtenáři přehled nejnovějších metod a nástrojů používaných nebo
v současnosti vyvíjených pro oblast hodnocení ergonomických rizik, hodnocení pohybové
zátěže, pohybových rizik a následnou tvorbu možných nástrojů prevence přetěžování
pohybového aparátu a MSD (muskuloskeletálních poruch) specifikovaných pod souhrnným
názvem digitální ergonomie. Brožura uvádí přehled jednotlivých měřících nástrojů
a techniky, a to včetně nejnovějších trendů v oblasti Ai-Ergonomické analýzy.

9.6

Brožura – Komplexní pohled na prevenci přetěžování pohybového aparátu při výkonu
pracovních činností
Brožura obsahuje souhrn základních zásah a poznatků z oblasti pohybového zdraví,
pohybové zátěže, principů přetěžování pohybového aparátu, a dalších možností vzniku
poruch a chronických poruch pohybového aparátu. Součástí materiálu je také stručný
přehled možných nástrojů prevence a konkrétních preventivních opatření k eliminaci
potenciálních nebezpečí a zlepšení celkové úrovně pohybového zdraví zaměstnanců při
manipulaci s břemeny a výkonu dalších pracovních činností.

9.7

Brožura – Nebezpečí přetěžování pohybového aparátu v souvislosti s použitím
moderních technologií, vlivu digitalizace a technologických inovací
Hlavním záměrem této brožury je jednoduchým a přehledným způsobem čtenářům
poskytnout informace o nových průmyslových technologiích a technologických trendech
jako jsou např. Ergo-wearables, Exoskelety a exosuity, koboti nebo oblast virtuální
a rozšířené reality a jejich možných pozitivních a negativních vlivů na pohybový a kognitivní
aparát zaměstnanců.
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9.8

Dotazník - mapování stavu pohybového aparátu
Dotazník „Mapování stavu pohybového aparátu“ je jedním ze
způsobů, jak umožnit pracovníkům aktivně a vedoucím na všech
úrovních řízení a dalším osobám podílet se na na identifikaci
možných nebezpečí a rizik, která mohou mít dlouhodobý vliv na
pohybové zdraví zaměstnanců. Takto získané informace mohou
být využity v rámci spolupráce mezi zaměstnavateli
a poskytovateli Pracovně lékařských služeb k tvorbě programů
zdravotní prevence a eliminace potenciálních zdravotních rizik
souvisejících s manipulací s břemeny a výkonem dalších
pracovních činností.

9.9 Soubor praktických nástrojů podpory primární prevence
Na základě celkového hodnocení provedených měření, analýz pohybové zátěže a souhrnu
získaných poznatků v průběhu realizace projektu byla vytvořena řada prezentačních
a informačních materiálů které jsou součástí souboru výstupů z projektu. Z pohledu primární
prevence bychom však rádi vyzdvihli řadu praktických materiálů a pomůcek, které by měli sloužit
jak zaměstnavatelů, zaměstnanců, ale také odborným pracovníkům působícím v oblasti prevence
přetěžování pohybového aparátu. Soubor praktických materiálů tvoří celkem 4 části:
1. Dotazník „Mapovaní stavu pohybového aparátu“
2. Tabulka „Hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých částí těla“
3. Tabulka „Analýza možných dopadů přetížení při pracovní činnosti“
4. Přehled jednotlivých pohybových aktivit/ cviků pro různé úrovně zátěže
pohybového aparátu manipulovanými břemeny
Ad 1) Dotazník „Mapovaní stavu pohybového aparátu“:
Mapování stavu pohybového aparátu (svalů, kloubů, obratlů či vybraných částí těla) je jedním ze
způsobů, jak umožnit pracovníkům aktivně se podílet na identifikaci výskytu zvýšené pohybové
zátěže, činností, při kterých dochází k přetěžování pohybového aparátu, nebo se mohou
vyskytovat nebezpečí nebo rizika, která mohou mít dlouhodobý vliv na pohybové zdraví
konkrétních zaměstnanců. Výsledky takovýchto zjištění mohou být důležitým doplňkem k dalším
zdrojům informací především pro standardní procesy hodnocení nebezpečí a rizik. Informace
shromážděné v rámci mapování stavu pohybového aparátu mohou proto společně s výsledky
hodnocení rizik, zbytkových rizik, ergonomických hodnocení a analýz poskytnout dostatek
podkladů k tvorbě a realizaci efektivních, preventivních a ochranných opatření a řešení. Takto
získané informace mohou být také s výhodou využity v rámci spolupráce mezi zaměstnavateli
a poskytovateli Pracovně lékařských služeb k tvorbě programů zdravotní prevence a eliminace
potenciálních zdravotních rizik nebo samotnými lékaři k identifikaci změn pohybového aparátu
způsobenými v souvislosti s výkonem pracovních činností. Uvedený dotazník je taktéž možné
využít ve vazbě na aplikaci navržených pohybových kompenzačních aktivit. V případě, že v rámci
dotazníkového šetření bude u zkoumané osoby opakovaně indikován zvýšený vliv přetížení
pohybového aparátu je možné pro tuto část aplikovat konkrétní kompenzační cvičení.
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Ad 2) tabulka „Hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých částí těla“:
Tabulka „Hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých částí těla“ představuje přehled
možných úrovní zátěže při určitém specifickém výkonu/ způsobů provedení pracovních činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni břicha (ruce jsou v přirozené
pozici),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni těla (kyčle/ ramena),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni hlavy (ramena/ pokrčené/
natažené ruce),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou,
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu,
manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce, opora nohou o zem),
manipulace s břemeny v pozici v sedě,
manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/ výrobní linku/ dopravník/
pracovní stůl,
zvedání břemen ze země,
manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici (ruce se pohybují v celém
rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou),
manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné noze/ převažující zátěž
jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici),
tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama).

v rozsahu manipulované zátěže do 2kg, do 2kg s vysokým počtem opakování, do 5 kg, do 10 kg
a nad 10 kg.
Pro každou část specifickou část pohybového aparátu:
Předpokládané zatížení jednotlivých částí těla
Chodidlo

Kotníky/
bérce

Kolena /
stehna

Kyčle/
pánev

Bederní
páteř/
spodní část
zad

Hrudní
páteř/
horní část
zad

Krční
páteř/
krk

Ramena/
hrudník

Paže/
loket

Předloktí

Prsty
a ruce

byla na základě provedených šetření a následných analýz identifikována úroveň potenciálního
přetěžování pohybového aparátu při manipulaci břemen v rozmezí od „Bez významného vlivu na
pohybový aparát“ až po „Velmi vysoké riziko možného přetížení/ vlivu na pohybový aparát“ – viz
legenda:
bez významného vlivu
s možností přetížení - nízké riziko
s možností přetížení - střední riziko
vysoké riziko možného přetížení
velmi vysoké riziko možného přetížení/ vliv na zdraví

Pomocí této tabulky je tedy možné snadno pro účely primární prevence identifikovat potenciální
možná nebezpečí a rizika přetížení pohybového aparátu a na tyto oblasti se v rámci tvorby
preventivních programů zaměřit. Je nutné zmínit, že uvedené tabulka uvádí obecné parametry
úrovně přetížení a že konkrétní úroveň nebezpečí a rizik přetížení pohybového aparátu
v souvislosti s konkrétními podmínkami a způsobem výkonu práce je možné stanovit pouze na
základě provedení detailní Ergonomické analýzy.
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Ad 3) tabulka:
Tabulka „Analýza možných dopadů přetížení při pracovní činnosti“ obsahuje konkrétní popisy
možných dopadů jednotlivých úrovní přetížení pohybového aparátu uvedených v tabulkách
„Hodnocení předpokládané úrovně zatížení jednotlivých částí těla“ při určitém specifickém
výkonu/ způsobů provedení pracovních činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni břicha (ruce jsou v přirozené
pozici),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni těla (kyčle/ ramena),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovni hlavy (ramena/ pokrčené/
natažené ruce),
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou,
jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu,
manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce, opora nohou o zem),
manipulace s břemeny v pozici v sedě,
manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/ výrobní linku/ dopravník/
pracovní stůl,
zvedání břemen ze země,
manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici (ruce se pohybují v celém
rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou),
manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné noze/ převažující zátěž
jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici),
tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama).

v rozsahu manipulované zátěže do 2kg, do 2kg s vysokým počtem opakování, do 5 kg, do 10 kg
a nad 10 kg.
Pro každou část specifickou část pohybového aparátu:
Předpokládané zatížení jednotlivých částí těla
Chodidlo

Kotníky/
bérce

Kolena /
stehna

Kyčle/
pánev

Bederní
páteř/
spodní část
zad

Hrudní
páteř/
horní část
zad

Krční
páteř/
krk

Ramena/
hrudník

Paže/
loket

Předloktí

Prsty
a ruce

Pomocí této tabulky je tedy možné snadno pro účely primární prevence identifikovat potenciální
dopady přetížení pohybového aparátu na specifické části těla a na tyto se v rámci tvorby
preventivních pohybových nebo rehabilitačních programů zaměřit. Je nutné zmínit, že uvedené
tabulka uvádí obecné parametry úrovně dopadů a že konkrétní úroveň dopadů přetížení
pohybového aparátu v souvislosti s konkrétními podmínkami a způsobem výkonu práce je možné
stanovit pouze na základě odborného vyšetření nebo provedení kineziologického rozboru pro
konkrétního pracovníka.
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Ad 3) přehled jednotlivých kompenzačních aktivit/ cviků:
Na základě výše uvedených zjištění byl pro účely primární prevence navržen soubor
kompenzačních aktivit/ cviků jehož cílem je pomoci při zlepšení stavu pohybového aparátu a
pomoci odstranit možné vlivy přetížení pohybového aparátu vzniklé působením pracovní činnosti
při manipulaci s břemeny. Přehled jednotlivých cviků obsahuje vždy pozici nebo pracovní polohu,
při které může vzniknout určitá forma přetížení pohybového aparátu a další údaje pro identifikaci
konkrétního cviku – viz příklad:
Pozice: Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou
Přetížená část: Bederní páteř/ spodní část zad
Kompenzace:
• Cíl: Napřímení páteře – protitlak ruce hlava.
• Výchozí pozice: Stoj – tlak rukama shora na hlavu.
• Provedení: Vytažení páteře proti tlaku dlaní.
Navržené základní kompenzační pohybové aktivity se vždy vztahují k oblasti středního,
vysokého a velmi vysokého rizika přetížení:
střední riziko možného přetížení
vysoké riziko možného přetížení
velmi vysoké riziko možného přetížení/ vliv na zdraví

Pomocí této sady kompenzačních pohybových aktivit/ cviků je možné pro účely primární
prevence přinést zaměstnancům a zaměstnavatelům konkrétní nástroj pomocí kterého je možné
zlepšit stav pohybového aparátu přetíženého výkonem pracovní činnosti související s manipulací
s břemeny. Je nutné zmínit, že uvedený přehled kompenzačních aktivit/ cviků byl vytvořen na
základě obecných doporučení. Konkrétní cvičební plán pro každého jednotlivce je však nutné
stanovit pouze na základě odborného vyšetření nebo provedení kineziologického rozboru pro
konkrétního pracovníka.
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11 Přílohy:
11.1 Příloha č. 1: Konkrétní příklad Analýzy chůze – Gait analýza.

Primární soubor dat pro analýzy byl získám pomocí MoCap systému Xsens MVN Awinda.
Vlastní analýza byla proveden pomocí nástroje Xsens MotionCloud:

Obr. Základní informace o provedené analýze chůze

Obr. Informace o způsobu provedení pohybu
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Obr. Informace o způsobu chůze – délka/ šířka kroku

Obr. Informace o jednotlivých fázích pohybu/ chůze
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Obr. Informace o jednotlivých fázích provedení pohybu/ chůze

Obr. Graf postavení pánve při chůzi
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Obr. Graf pohybu kyčlí při chůzi

Obr. Graf pohybu kolen při chůzi
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Obr. Graf pohybu kotníků při chůzi

Obr. Graf pohybu chodidel při chůzi
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Obr. Graf postavení těžiště při chůzi

Obr. Graf zrychlení pohybu spodní části DKK při chůzi
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Obr. Graf zrychlení pohybu horní části DKK při chůzi

Obr. Graf rychlost pohybu těžiště při chůzi
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Obr. Graf rychlost pohybu těžiště při chůzi

Obr. Ukázka provedení GAIT analýzy v nástroji Xsens MotionCloud
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11.2 Příloha č. 2: Příklad záznamu pohybu při pracovní činnosti a analýz pohybové zátěže.
V rámci srovnávací analýzy byly použity nástroje – D3 kinematická analýza pohybu, přehledová
RULA analýza, detailní RULA analýza, OWAS analýza, NASA OBI analýza. Jako příklad uvádíme
záznamy pro následující činnosti:
•
balení
•
manipulace s díly
•
manipulace s materiálem sklad
•
manipulace s vozíkem
•
montáž 1
•
montáž dílu
•
montáž drobných dílu
•
ovládání ručního VZV
•
práce u linky
•
práce v dřepu
•
práce v nepřirozené poloze 1
•
práce v nepřirozené poloze 2
•
příprava dílů předmontáž
•
příprava materiálu
•
třídění dílů
-

elektronický výstup
příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.3 Příloha č. 3: Jrec – recenzovaný článek
Praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a prevenci MSD v důsledku
manipulace s břemeny
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://www.bozpinfo.cz/josra/prakticke-vyuziti-digitalnich-technologii-prianalyze-zateze-prevenci-msd-v-dusledku

11.4 Příloha č. 4: Workshop –
Prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra
pořádaného v rámci aktivit EU OSHA – Healthy Workplace – Lighten the load byl pod záštitou
MPSV 8. 10.2020
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.5 Příloha č. 5: Workshop –
Úvod do problematiky ergonomie pracoviště a systému měření a hodnocení pohybové
zátěže pomocí digitálních technologií 19.11.2020
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
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11.6 Příloha č. 6: Workshop –
Úvod do problematiky ergonomie pracoviště a systému měření a hodnocení pohybové
zátěže 10.12.2020
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.7 Příloha č. 7: Workshop –
Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních
technologií 12.11.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.8 Příloha č. 8: Workshop –
Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních
technologií 15.11.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.9 Příloha č. 9: Workshop –
Použití digitálních technologií a biologické zpětné vazby v oblasti Ergonomie pohybu a
pohybové zátěže 1.12.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.10 Příloha č. 10: Workshop –
Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních
technologií 8.12.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.11 Příloha č. 11: Brožura – 10 základní principů ergonomie pracoviště
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.12 Příloha č. 12: Brožura – Postoj těla a chůze jako základní pohybové dovednosti
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
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11.13 Příloha č. 13: Brožura – Proč je správné držení těla důležité?
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.14 Příloha č. 14: Brožura – Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu
pracovních činností

-

elektronický výstup
příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.15 Příloha č. 15: Brožura – Komplexní pohled na prevenci přetěžování pohybového aparátu
při výkonu pracovních činností
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.16 Příloha č. 16: Brožura – Nebezpečí přetěžování pohybového aparátu v souvislosti s
použitím moderních technologií, vlivu digitalizace a technologických inovací
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.17 Příloha č. 17: Dotazník - mapování stavu pohybového aparátu
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.18 Příloha č. 18: Analýza vlivů přetěžovaní pohybového aparátu
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.19 Příloha č. 19: Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 2kg
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.20 Příloha č. 20: Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 2kg s cyklickým
opakováním činností
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.21 Příloha č. 21: Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 5kg
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
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11.22 Příloha č. 22: Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem do 10kg
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.23 Příloha č. 23: Přehled kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem nad 10kg
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.24 Příloha č. 24: Video návod kompenzačních cvičeni při zatížení břemenem nad 10kg
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.25 Příloha č. 25: Prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci
celostátní konference „Inovace v BOZP“ ze dne 05.03.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.26 Příloha č. 26: Prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky ČMKOS
pořádaného v rámci aktivit EU OSHA – Healthy Workplace – Lighten the load byl pod
záštitou MPSV ze dne 18.05.2021
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
11.27 Příloha č. 27: Prezentace prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v
rámci mezinárodní konference ICSHPE pořádané UJEP Ústí nad Labem
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32

11.28 Příloha č. 28: Prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní
konference BOZP 2022
- elektronický výstup
- příloha zprávy, dostupnost na: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu//?id=32
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