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Hlavní řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Spoluřešitel: HSEF s.r.o.  

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

Workshopu k projektu

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná 
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 

Hlavním cílem worshopu bylo především seznámit se se současných stavem prací na části projektu 
týkající se analýzy možných dopadů pohybové zátěže a navazujících kompenzačních aktivit. Účastnící 
WS se zaměřili především na praktické otázky týkající se připravovaných podkladů a související 
digitalizace kompenzačních pohybových aktivit.   V průběhu workshopu účastníci v souladu 
s programem workshopu: 

• projednali návrhy struktury pohybových a kompenzačních aktivit a diskutovali jejich soulad
se provedenou analýzou pohybové zátěže

• představili návrh a strukturu výstupů týkající se kompenzačních pohybových aktivit a jejich
propojení s již realizovanými digitálními záznamy pohybových aktivit/ cviků

• Prodiskutovali další postupy v rámci realizace projektových výstupů a stanovili konkrétní cíle
a úkoly pro poslední fázi projektu od 31.12.2021
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PROGRAM  

Workshopu k projektu

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná 
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 

Datum konání: 08. 12. 2021 

Místo konání: MUNI, Online workshop 

Čas: 09:00 – 12:00 

Program: 

čas Obsah příspěvku Prezentující 
9:00 9:15 Úvod, cíle workshopu Rohrich 

9:15 9:45 

Porovnání hodnocení pohybové zátěže a možných 
vlivů přetížení pohybového aparátu v kontextu 
navrhovaných nápravných a kompenzačních opatření. 
Příprava finalizace výstupů. Rohrich 

9:45 9:55 Přestávka 

9:55 10:25 

Hodnocení výstupů kompenzačních aktivit, porovnání 
výstupů s analytickou částí, stanovení postupů a 
harmonogramu pro dokončení digitálního záznamu 
pohybu  

Rohrich, FSS 
MUNI 

10:25 10:55 

Prezentace navrhovaných kompenzačních aktivit, 
porovnání jednotlivých oblastí vlivu a návrh možných 
úprav s cílem zjednodušení analytických a 
kompenzačních postupů. Porovnání jednotlivých 
zátěžových parametrů s analýzou pohybové zátěže.  FSS MUNI 

10:55 11:05 Přestávka 

11:05 11:50 
Stanovení dalšího postupu a cílů pro následující 
období 

Diskuse 
účastníků 

11:50 12:00 Závěr jednání, 
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Prezenční listina: 

Účastník Organizace 
Martin Rohrich HSEF s.r.o. 
Ivan Struhár MUNI FSS 
Michaela Selecká MUNI FSS 
Roman Drga MUNI FSS 

Klára Vomáčková MUNI FSS 
Klára Šoltés Mertová MUNI FSS 

Zdeněk Kaplan Ave Surgeon s.r.o. 
Marta Vavříková Ave Surgeon s.r.o. 



103/2021

Diagnostika a prevence přetížení pohybového 
aparátu a MSD pomocí digitálních technologií

„ Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace 
s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců“

Workshop MUNI 08.12.2021

Ing. Martin Röhrich

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

https://www.kursy.cz/33/lektori/martin-rohrich-uniqueidgOkE4NvrWuPYaWWNZG40ymLqD9xLFYLlyS-8ZYRKejY/
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Vznik a důsledky poruch pohybového aparátu

Přetěžování a poruchy pohybového aparátu 
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Krk a krční páteř

Hrudní páteř

Bederní páteř

Oblast pánve a křížové kosti

Šíje a horní část ramen

Horní část zad

Spodní část zad/
bedra

Oblast zápěstí

Přední a zadní část stehen 

Oblast lýtek a bérce

Pata a Achillova šlacha

Loket

Pohled zezadu

Sledování oblastí vlivu
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Pohled zepředu

Oblast ramen a klíční kosti

Oblast hrudníku a hrudní kosti

Oblast břicha

Oblast kyčlí a hýždí

Oblast paže

Ruka a dlaň

Vnitřní strana stehen
a třísla

Kolena

Kotníky

Oblast předloktí

Chodidlo a ploska nohy

Sledování oblastí vlivu
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Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu 
a MSD pomocí digitálních technologií

Analýza pohybové zátěže – hodnocení vlivů a dopadů 
pohybové zátěže způsobené manipulací břemen 
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
Příprava stroje na pracovní činnosti
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
příprava výrobku na výrobní lince

Manipulace s díly na lince
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
tlačení vozíku

Tlačení vozíku
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Rula analýza analýza pomocí XSENS Motio Cloud - Tlačení vozíku
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

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

Rula analýza - Tlačení vozíku – Xsens Mo>onCloud
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Záznam pohybové aktivity při výkonu práce pomocí MoCap systému Xsens
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Záznam pohybové aktivity při výkonu práce pomocí MoCap systému Xsens
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti – montáž
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže  - pozice pájeni – hadice se soupravou 1,7 kg
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RULA analýza
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RULA analýza – přehledová analýza
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RULA analýza – detailní výstup
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RULA analýza – detailní výstup
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OWAS analýz



23info@hsef.cz;  www.hsef.cz

OWAS analýza - výstup
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NASA OBI analýza
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Celkové zhodnocení vlivu přetížení při porovnání všech metod

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

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

Ohrožení
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Analýza zatížení jednotlivých částí těla při manipulaci s břemeny

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

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní břicha

(ruce jsou v přirozené pozici)
X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní těla

(kyčle/ ramena)
X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní hlavy

(ramena/ pokrčené/ natažené ruce)
X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu X X X X X X X X X X X

Manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce,

opora nohou o zem)
X X X X X X X X X X X

Manipulace s břemeny v pozici v sedě X X X X X X X X X X X
Manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/

výrobní linku/ dopravním/ pracovní stůl
X X X X X X X X X X X

Zvedání břemen ze země X X X X X X X X X X X

Manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici ( ruce se

pohybují v celém rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou)
X X X X X X X X X X X

Manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné

noze/ převažující zátěž jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici)
X X X X X X X X X X X

Tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama) X X X X X X X X X X X

Předpokládané zatížení jednotlivých částí těla

Pozice při manipulaci s břemenem do 2 kg
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Analýza možných dopadů zatížení jednotlivých částí těla při manipulaci 
s břemeny

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

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní břicha

(ruce jsou v přirozené pozici)

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

přetížení krční páteře/ 
predsunutí hlavy

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní těla

(kyčle/ ramena)

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

Nestabilní 
pozice kotníků, 

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

přetížení krční páteře/ 
predsunutí hlavy destabilizace ramenního kloubu stabilní pozice předloktí/ 

ochabování/ zkracování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní hlavy

(ramena/ pokrčené/ natažené ruce)

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

Nestabilní 
pozice kotníků, 

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

přetížení krční páteře/ 
predsunutí hlavy ochabování/ zkracování stabilní pozice / ochabování/ 

zkracování
stabilní pozice předloktí/ 
ochabování/ zkracování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

Nestabilní 
pozice kotníků, jednostanné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

jednostranné zatěžování přetížení krční páteře/ záklon 
hlavy jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

Nestabilní 
pozice kotníků, zatížení kolen a úponů šlach jednostanné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

jednostranné zatěžování přetížení krční páteře/ 
predsunutí hlavy jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce,

opora nohou o zem)

nestabilní 
postoj, 

střídání zátěže 
špička/ pata

jednostanné zatěžování
destabilizace pozice pánve a 

pozice bederní páteře/ přetížení 
při náklonu trupu

nestabilní pozice lopatek/ 
ochabování svalstva

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy jednostranné zatěžování stabilní pozice předloktí/ 

ochabování/ zkracování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Manipulace s břemeny v pozici v sedě

destabilizace/ 
nepřirozená 

pozice nohou/ 
křížení nohou/ 

špatné 
prokrvení 

destabilizace/ nepřirozená 
pozice nohou/ křížení nohou/ 

špatné prokrvení 
ochabování svalů v oblasti kyčle

destabilizace pozice pánve, 
špatná pozice bederní a hrudní 
páteře/ přetížení při náklonu 

trupu

nestabilní pozice lopatek/ 
ochabování svalstva

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy ochabování svalstva jednostranné zatěžování stabilní pozice předloktí/ 

ochabování/ zkracování
špatný úchop, stabilní pozice 

prstů a předloktí

Manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/

výrobní linku/ dopravním/ pracovní stůl

špatné využití 
opory chodidla

jednostanné 
zatěžování

propnutí kolen/ zatížení kolen a 
úponů šlach jednostanné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

jednostranné zatěžování přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy ochabování svalstva jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Zvedání břemen ze země

špatná 
stabilizace 

kotníků/ 
špatná fixace 
pozice plosky 
nohy a bérce

zatížení kolen a úponů šlach nerovnoměrné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici ( ruce se

pohybují v celém rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou)

nestabilní 
postoj 

chodidla/ 
vytáčení 
nohou

stabilita 
kotníků/ 

špatná fixace 
pozice plosky 
nohy a bérce

nepřirozená pozice kolene/ 
zatížení kolen a úponů šlach jednostanné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

jednostranné zatěžování přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné

noze/ převažující zátěž jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici)

špatné využití 
opory chodidla

stabilita 
kotníků/ 

špatná fixace 
pozice plosky 
nohy a bérce

nepřirozená pozice kolene/ 
zatížení kolen a úponů šlach jednostanné zatěžování

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu

jednostranné zatěžování přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování jednostranné zatěžování

použití jen nekterých  prstů/ 
ledabylé postavení ruky/ špatný 

úchop

Pozice při manipulaci s břemenem do 2 kg

Společné rysy vlivu přetížení při pracovní činnosti
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Návrh pohybových kompenzačních aktivit

• 31I – napřímení páteře – rovný předklon
• Výchozí pozice: stoj
• Jemně pokrčená kolena, rovný předklon 

vycházející z kyčlí
• 33G – zapření nohama do země, vstávání se 

zapřením o stehna
• Výchozí pozice: sed na židli
• Kořeny dlaní zapření o stehna, jemný náklon. 

Trupu, zvednutí do stoje
• 33H – V sedě rozpažování s pokrčenými pažemi

• Výchozí pozice: sed na židli
• Ze vzpažení rozpažení s lokty do 90 stupňů

• 33I – napřímení krční páteře, rovný předklon 
v sedě na židličce
• Výchozí pozice: sed na židli
• Ohyb v kyčlích s napřímením včetně krku

• 51G – pohyb z prohnutí do vyhrbení, variace na 4
• Výchozí pozice: na 4 na zemi
• Vyhrbení a prohnutí v oblasti zad

• 27G - pohyb z kyčlí – kyčelní ohyb
• Výchozí pozice: stoj
• Ohyb v kyčlích s rovnými zády

• 27I - napřímení páteře – protitlak ruce hlava
• Výchozí pozice: Stoj – tlak rukama shora 

na hlavu
• Vytažení páteře proti tlaku dlaní

• 29G- nákrok podřep v nohou
• Výchozí pozice: stoj
• Nákrok dopředu v podřepu
• Hlídáme napřímená záda

• 29I - napřímení páteře – protitlak ruce hlava
• Výchozí pozice: Stoj – tlak rukama shora 

na hlavu
• Vytažení páteře proti tlaku dlaní

• 31G – podřep napřímená záda
• Výchozí pozice: stoj
• Podřep, jemný náklon vpřed, napřímená 

záda (bez ohybu)
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Analýza zatížení jednotlivých částí těla při manipulaci s břemeny

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

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní břicha

(ruce jsou v přirozené pozici)
X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní těla

(kyčle/ ramena)
X X X X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní hlavy

(ramena/ pokrčené/ natažené ruce)
X X 77E X X X X X X X X

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou X X X X X X X X X X X
Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu X X X X X X X X X X X
Manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce,

opora nohou o zem)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manipulace s břemeny v pozici v sedě N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/

výrobní linku/ dopravním/ pracovní stůl
X X X X X X X X X X X

Zvedání břemen ze země X X X X X X X X X X X
Manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici ( ruce se

pohybují v celém rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou)
X X X X X X X X X X X

Manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné

noze/ převažující zátěž jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici)
X X X X X X X X X X X

Tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama) X X X X X X X X X X X

Pozice při manipulaci s břemenem do nad 10 kg

Předpokládané zatížení jednotlivých částí těla
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Analýza možných dopadů zatížení jednotlivých částí těla při manipulaci 
s břemeny

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

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní břicha

(ruce jsou v přirozené pozici)

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy
zatížení kolen a úponů šlach

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje/ 
přetížení při náklonu trupu

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  zvýšené napětí v 

oblasti beder a trapézů

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů

přetěžování svalů paže/ špatné 
využití postavení paže/  

přetěžování svalů a šlach 
předloktí

nesprávný úchop/ velká zátěž

kruženie 
kotníkom v 

stoji

na štyroch s 
EXT zadnej 
KYK 

supta padangusthasana s 
prepletenými dlanami na 
hamstringoch tripod s prenášaním váhy balasana s lateroflexí

výchozí pozice sed: extenze Th 
páteře

střídává pronase supinace v lehu 
na zádech

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní těla

(kyčle/ ramena)

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy
zatížení kolen a úponů šlach

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

špatná stabilizace páteře/ 
prohnutí/ přetížení při náklonu 

trupu

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  zvýšené napětí v 

oblasti beder a trapézů

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
poškození měkkých tkání v 

oblasti ramene

přetěžování svalů paže/ špatné 
využití postavení paže/  

přetěžování svalů a šlach 
předloktí

nesprávný úchop/ velká zátěž

kruženie 
kotníkom v 

stoji

centrovaný 
squat s 
prenášaním 
váhy do stran centrovaný squat

nákrok v stoji, rotace trupu k 
nákročnej DK

boční vzpor, copenhagen 
exercise low lunge s lateroflexí

sed, HKK za hlavou anteflexe a 
extenze výchozí pozice stoj v předklonu, opora obou hkk o stůl hrudník míří dolů do podložky

leh na zádech, třepání rukou

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny v úrovní hlavy

(ramena/ pokrčené/ natažené ruce)

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy
zatížení kolen a úponů šlach

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

špatná stabilizace páteře/ 
prohnutí/ přetížení při náklonu 

trupu/ 

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ obtíže spojené se 
zvýšeným napětím v oblasti 

beder, trapézů a ramen

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
poškození měkkých tkání v 

oblasti ramene

přetěžování svalů paže/ špatné 
využití postavení paže/  

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

3 mes na CH, s 
oporou rúk o 

stehna

medved - 
prechod do 
psa tvárou 
dole sed s preklonom trupu žabák (mojžíšová) leh na boku, rotace trupu

pozice na všech čtyřech, 
Kaltenborn

pozice na čtyřech, opora na 
předloktí rotace a anteflexe Cp

rotace paží při pohybu z 
připažení do vzpažení, vych,poz. 

leh na zádech.

leh na zádech, hkk předpaženy, 
dlaně míří do stropu a dotkout se 

ramen
leh na zádech, třepání rukou

pronace, opora o prsty, extenze 
CP

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny nad hlavou

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 
poškození vazů a úponů kolen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu/  přetížení 
svalstva zajišťujícího stabilizaci 

páteře/ další nebezpečí přetížení 
bederní oblasti při ostabení 

břišních svalů/ možnost 
poškození v oblasti TH/L 

přechodu

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ obtíže spojené se 
zvýšeným napětím v oblasti 

beder, trapézů a ramen/ 
destabilizace hrudní páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti

zvýšená tenze svalů v oblasti 
paže/ přetížení svalů paže ve 

vazbě na zatížení ramen, zad a 
přední části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte

úchop konečky prsů/ přetížení 
článků prstů

rytíř
krúženie 

kotníkom v 
stoji

lah na zádech, FLE KYK s 
prepletenými dlanami na 
hamstringoch

ľah na boku (5 mes.), rotace 
trupu vpred a vzad squat s rotací pronace s extenzí Th supinace s rotací Cp

leh na zdech, obejmutí trupu a 
držení ramen vzájemně. kolíbání 
po podložce ze strany an stranu

supinace, lokty v podložce pěstí 
směřují vzhůru rotace paží

supinace, prsty propleteny dlaně 
míří vzhůru

střídavě špetky palec se všemi 
prsty

Jednorázová a opakovaná manipulace s břemeny pod úrovní pasu

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 

poškození vazů a úponů kolen/ 
přetížení stehen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení/ 
možnost postupné decentarce 

kyčelního kloubu/

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu/  zvýšená zátěž SI 
skloubení/ přetížení svalstva 

zajišťujícího stabilizaci páteře/ 
možnost poškození v oblasti 

TH/L přechodu/ další nebezpečí 
přetížení bederní oblasti při 

ostabení břišních svalů

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ další přetížení při 
náklonu trupu/ obtíže spojené se 

zvýšeným napětím v oblasti 
beder, trapézů a ramen/ 

destabilizace hrudní páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/  přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti/ 
nebezpečí poškození měkkých 

tkání v oblasti ramene

přetížení svalů paže ve vazbě na 
zatížení ramen, zad a přední 

části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte/ trvalé zvýšení napětí svalů 
předloktí, zhoršení prokrvení ruky 

a prstů

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

medved - 
dvíhanie panvy

krúženie 
kotníkom v 

stoji

lah na zádech, FLE KYK s 
prepletenými dlanami na 
hamstringoch

ľah na boku (5 mes.), rotace 
trupu vpred a vzad

High lunge s anteflexí do 
prodloužení zadní DK

pozice na čtyřech, opora na 
předloktí, puppy pose supinace s rotací Cp

vzpor klečmo, flexe lokte dlan u 
ucha rotace trupu vzhůru do 
stropu loket míří nahoru plus 

extenze lokte

supinace, spojené lokty nad 
trupem, kroužení paží

supinace, prsty propleteny, dlaně 
směřují vzhůru, hkk předpaženy, 
rotace trupu ze tsrany na stranu

střídavě špetky palec se všemi 
prsty

Manipulace s břemeny s oporou/ podporou pánve (sed na stoličce,

opora nohou o zem)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manipulace s břemeny v pozici v sedě N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manipulace s břemeny s oporou nohou nebo břicha o překážku/

výrobní linku/ dopravním/ pracovní stůl

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

Přetížení 
kotníků/ 

stabilita nohy

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 
poškození vazů a úponů kolen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 

náklonu trupu/ možnost 
poškození v oblasti TH/L 

přechodu/

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ obtíže spojené se 
zvýšeným napětím v oblasti 

beder, trapézů a ramen

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/  

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti/ 
nebezpečí poškození měkkých 

tkání v oblasti ramene

jednostraná zátěž/ přetížení 
svalů paže ve vazbě na zatížení 
ramen, zad a přední části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte/ trvalé zvýšení napětí svalů 
předloktí, zhoršení prokrvení ruky 

a prstů

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

squat s 
prenášaním 

váhy do stran

krúženie 
kotníkom v 
stoji

ľah na zádech s prepletenými 
dlanami na hamstringoch

tripod s prenášaním váhy vpred a 
vzad navasana s rotací sed lateroflexe a anteflexe

sed s oporou zad a antelfexe s 
rotací Cp

anteflexe, držení lok. kl rotace 
trupu s úklonem, s výdechem na 

střed

supinace, spojené lokty nad 
trupem, kroužení paží

klek, vysouvání těžiště vzpřed a 
vzad

Zvedání břemen ze země

nestabilní 
postoj, 

rozložení 
zátěže 

chodidla/ obuv

špatná 
stabilizace 

kotníků/ 
přetížení vazů 

a úponů 
kotníků

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 

poškození vazů a úponů kolen/ 
přetížení stehen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení/ 
možnost postupné decentarce 

kyčelního kloubu/

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 
náklonu trupu/ zvýšená zátěž SI 

skloubení/ přetížení svalstva 
zajišťujícího stabilizaci páteře/ 

možnost poškození v oblasti 
TH/L přechodu/ další nebezpečí 

přetížení bederní oblasti při 
ostabení břišních svalů

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ další přetížení při 
náklonu trupu/ obtíže spojené se 

zvýšeným napětím v oblasti 
beder, trapézů a ramen/ 

destabilizace hrudní páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/  přetížení trapézů

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti

přetížení svalů paže ve vazbě na 
zatížení ramen, zad a přední 

části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte/ trvalé zvýšení napětí svalů 
předloktí, zhoršení prokrvení ruky 

a prstů

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

centrovaný 
squat s 4 
bodovou 
oporou

centrovaný 
squat s 
prenášaním 
váhy do stran

ľah na zádech s prepletenými 
dlanami na hamstringoch

ľah na boku (5 mes.), rotace 
trupu vpred a vzad z low lunge do high lunge squat s flexí HKK

sed s oporou zad a antelfexe s 
rotací Cp

uvolnění trupua paží švihem v 
předklonu

pronace opora o předloktí flex. 
lok.kl.

výchozí pozice stoj, kroužení 
zápěstí

střídavá flexe extenze prstů v 
předpažení

Manipulace s břemeny v pozici v dřepu/ kleku/ nízké pozici ( ruce se

pohybují v celém rozsahu pohybu - zem/ pozice nad hlavou)

nestabilní 
postoj, 

postavení 
chodidla/ 

stranová zátěž

špatná 
stabilizace 

kotníků/ 
přetížení vazů 

a úponů 
kotníků

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 

poškození vazů a úponů kolen/ 
přetížení stehen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 
náklonu trupu/ zvýšená zátěž SI 

skloubení/ přetížení svalstva 
zajišťujícího stabilizaci páteře/ 

další nebezpečí přetížení bederní 
oblasti při ostabení břišních 

svalů

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ další přetížení při 
náklonu trupu/ obtíže spojené se 

zvýšeným napětím v oblasti 
beder, trapézů a ramen/ 

destabilizace hrudní páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy/ 

destabilizace krční páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/  zvýšené nebezpečí při 
náklonu trupu a hlavy

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti/ 
nebezpečí poškození měkkých 

tkání v oblasti ramene

zvýšená tenze svalů v oblasti 
paže/ přetížení svalů paže ve 

vazbě na zatížení ramen, zad a 
přední části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte/ trvalé zvýšení napětí svalů 
předloktí, zhoršení prokrvení ruky 

a prstů

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

3 mes na CH, s 
oporou rúk o 

stehna

medved - 
prechod do 
psa tvárou 
dole

ľah na zádech , krúženie 
kolenami v klubíčku žabák (mojžíšová) tripod tripod s rotací pozice sed s lateroflexí cp

výchozí pozice sed na 
patách/klek, ruce spojené za 
hlavou, provedení flexe trupu 

lokty před obličejem směrem k 
sobě, extenze trupu, lokty od 

sebe

výchozí pozice leh na boku 
spodní HK 90st flexi, rotace trupu 

směrem ke spodní paži

opora na všech čtyřech, kroužení 
zápěstím

pronace, opora o prsty, extenze 
CP

Manipulace s břemeny při opoře na jedné končetině (stoj na jedné

noze/ převažující zátěž jedné končetiny, ruce jsou v přirozené pozici)

nestabilní 
postoj, 

postavení 
chodidla/ 

stranová zátěž

špatná 
stabilizace 

kotníků/ 
přetížení vazů 

a úponů 
kotníků

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 

poškození vazů a úponů kolen/ 
přetížení stehen

zvýšená zátěž svalů a kloubů/ při 
oslabebí svalstva v okolí kyčle 

dochází k přetěžování kyčelního 
kloubu a kolen a SI skloubení

přetěžování bederní oblasti v 
důsledku špatného postoje těla, 
postavení páteře/ přetížení při 
náklonu trupu/ zvýšená zátěž SI 

skloubení/ přetížení svalstva 
zajišťujícího stabilizaci páteře/ 

další nebezpečí přetížení bederní 
oblasti při ostabení břišních 

svalů

nerovnoměrné zatěžování oblasti 
hrudní páteře/  špatné postavení 

lopatek/ další přetížení při 
náklonu trupu/ obtíže spojené se 

zvýšeným napětím v oblasti 
beder, trapézů a ramen/ 

destabilizace hrudní páteře/ 
změna postavení obratlů a 

disku/

přetížení krční páteře/ 
predsunutí/ záklon hlavy

přetěžování ramen/ rotátorové 
manžety/ přetížení a zkracování 

prsních svalů/ nebezpečí 
přetěžování svalů břicha a vnitřní 
části  stehen/ ovlivnění hrudního 

koše a dechového činnosti/ 
nebezpečí poškození měkkých 

tkání v oblasti ramene

jednostraná zátěž/ přetížení 
svalů paže ve vazbě na zatížení 
ramen, zad a přední části těla

přetěžování svalů a šlach 
předloktí/ možnost poškození 

šlach a měkkých tkání v oblasti 
lokte/ trvalé zvýšení napětí svalů 
předloktí, zhoršení prokrvení ruky 

a prstů

úchop konečky prsů- prsty proti 
dlani/ přetížení článků prstů/ 

nerovnoměrné rozložení váhy/ 

rytier

janusirsasana 
(predklon 

trupu v sede s 
fle 1 DK

výpad

vysoký šikmý sed stoj I DK - dakasana
pozice na čtyřech 
anteflexe/retroflexe

pozice na čtyřech 
anteflexe/retroflexe

výchozí pozice: supinace, HKK 
kaktus, provedení: sunutím po 

podložce do vzpažení a upažení 
(kaktus)

leh na zádech, hkk předpaženy, 
dlaně míří do stropu a dotkout se 

ramen

opora na všech čtyřech, kroužení 
zápěstím

pronace, opora o prsty, extenze 
CP

Tlačení a tahání břemene/ vozíků (jednou rukou/ oběma rukama)

nestabilní 
postoj, 

postavení 
chodidla/ 

stranová zátěž

špatná 
stabilizace 

kotníků/ 
přetížení vazů 

a úponů 
kotníků

zatížení kolen a úponů šlach/ při 
jednostranné zátěži možnost 
poškození vazů a úponů kolen

 Jednostranná zátěž/ přetěžování 
svalový úponů/ možnost 

postupné decentarce kyčelního 
kloubu/ zvýšená zátěž svalů a 
kloubů/ při oslabebí svalstva v 

okolí kyčle dochází k přetěžování 
kyčelního kloubu a kolen a SI 

skloubení/

špatná stabilizace páteře/ 
prohnutí/ přetížení při náklonu 

trupu

špsatná stabilizace páteře a 
lopatek/ vazba na přetěžování 

ramen, trapézů a krku

zvýšená zátěž svalů krku a krční 
páteře/ postavení hlavy a krku/  

vazba na přetížení ramen

přetížení ramen a trapézů/ 
Předsunutí ramen/ namáhání 

rotátorové manžety

zátěž paže/ zvýšená tenze svalů 
v oblasti paže/ přetížení biceps x 

triceps
přetížení předloktí/ tlaky / trhy

nesprávný úchop/ velká zátěž/ 
rázové zatížení prstů - tahání 

tlačení

medved - 
dvíhanie panvy na 4, EXT kyk medved - dvíhanie panvy Lah na ch, nohy o zěť pronace 3m - nízká kobra, elevace pánve nad podložku

pozice na čtyřech 
anteflexe/retroflexe pronace rotace při abd. HK výchozí pozice: supinace, hrudník podložený dekou, pozice ryby s pomůckouvýchézí pozice sed, stretch tricepsů za hlavou výchozí pozice sed, stretch flexorů prstů s dpomocí druhé hk

Pozice při manipulaci s břemenem do nad 10 kg

Společné rysy vlivu přetížení při pracovní činnosti
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Návrh pohybových kompenzačních aktivit

• 61G Cíl: stabilizace bederní páteře. 
• Výchozí pozice: leh na zádech, lopatky s hrudní páteří jsou v kontaktu s podložkou i během provedení cviku, 

dolní končetiny pokrčené a svírají v kyčelních a kolenních kloubech devadesát stupňů. 
• Provedení: rotace obou dolních končetin do strany i s polovinou pánve, která se přizvedává těsně nad 

podložku.
• 61H Cíl: stabilizace ramenních pletenců. 

• Výchozí pozice: leh na břiše, horní končetiny jsou zapřené předloktím i dlaní o podložku. 
• Provedení: sunutím po podložce střídavě vzpažujeme horní končetinu.

• 61I Cíl: stabilizace krční páteře a uvolnění svalstva ventrální strany krční páteře.
• Výchozí pozice: vzpřímený postoj s dolními končetinami minimálně na šířku pánve, případně sed pokud je 

pozice nestabilní. Ruce volně podél těla. 
• Provedení: začátek pohybu rotace horní končetiny dlaní směřující za záda a hlava v rotaci a mírném záklonu 

od pohybující se končetiny. V průběhu pohybu se horní končetina zvedá a rotuje dlaní směrem k obličeji, kde 
se setká dlaň s čelem.

• 63G Cíl: Uvolnění hrudní páteře a stabilizace bederní páteře. 
• Výchozí pozice: vysoký výpad, trup je v prodloužení zadní dolní končetiny a ruce jsou v bok. 
• Provedení: rotace trupu k přední stojné dolní končetině.

• 63H Cíl: stabilizace ramenního pletence a mobilizace hrudních obratlů. 
• Výchozí pozice: vzpor na straně (side plank), jednodušší varianta se spodní dolní končetinou zapřenou o 

koleno. Horní končetina v upažení. 
• Provedení: rotace trupu kolem zapřené horní končetiny s obejmutím trupu vrchní horní končetinou. 
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Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-2020-
VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, řešeného 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s HSEF s.r.o., v letech 2020–2021. ©2021
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