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Název výzkumného úkolu: Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s 
břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 

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. i., ve spolupráci s HSEF s.r.o., v letech 2020–2021. 2020
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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 

Vlastní workshop byl určen pro skupinu odborných a technických pracovníků, kteří realizují jak 
návrhy technologií, technologických celků a pracovních míst, ale také navrhují a realizují konkrétní 
pracoviště a pracovní místa, řeší jejich změny a úpravy v souladu s potřebami výroby a realizují 
navrhovaná preventivní opatření vedoucí jak ke zlepšení pracovních podmínek, tak i pracovní 
výkonnosti, kvality a bezpečnosti při práci.  

V rámci workshopu proběhla jak řada prezentací, tak i diskusí na téma, pracoviště, pracovní 
prostředí, pracovní podmínky, ergonomie práce a pracovní výkonnost a pracovní efektivita.  

Jednotlivé prezentace byly zaměřeny především na : 
• problematiku ergonomie pracovišť a pracovních míst,
• problematiku přetěžování pohybového aparátu v rámci výkonu pracovních činností,
• popis předpokladů pro vznik poruch pohybového aparátu a následných MSD poruch,
• specifikaci analytických a diagnostických metod pro ergonomii pracovních míst
• praktické příklady diagnostiky zátěže pohybového aparátu a prevence jeho přetěžování
• přehled technických a technologických možností úprav pracovišť a pracovních míst vedoucích

k prevenci případných muskuloskeletárních poruch v důsledku manipulace s břemeny

Z workshopu vyplynuly konkrétní kroky, které budou následně použity účastníky v jejich každodenní 
pracovní praxi při tvorbě korektivních aktivit a preventivních opatření. 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA

+420 221 015 844
VUBP@VUBP-PRAHA.CZ
WWW.VUBP.CZ

IČ: 00025950 
DIČ: CZ00025950 
DATOVÁ SCHRÁNKA: YI6JVET 

KB PRAHA 1 
Č.Ú. 71336011 / 0100 
IBAN BIC 

PROGRAM  

Workshopu k projektu

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

Datum konání: 10. 12. 2020 

Místo konání: Brno, Švédské valy 1227/2 

Čas: 09:00 – 12:30 

Program: 

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

9:15 9:45 

Prezentace projektu, 
Prezentace použitých měřících a diagnostických 
metod v oblasti Ergonomie, ergonomie a návrhy 
pracovišť Rohrich 

9:45 9:55 Přestávka 

9:55 10:25 

Současně řešené otázky v oblasti Ergonomie 
práce, organizace pracovních míst, důležité 
body při realizaci nových a úprav stávajících 
pracovišť, použití moderních měřících a 
diagnostických metod v ergonomii. 
Projekt IP Břemena, cíle, možnosti Rohrich 

10:25 10:55 

Prezentace prvotních výsledků projektu IP 
Břemena, zjištění a možnosti náprav při 
přetěžování pohybového aparátu Diskuse účastníků 

10:55 11:05 Přestávka 

11:05 11:50 

Diskuse nad problematikou přetěžování 
pohybového aparátu, další kroky, možnosti 
praktického využití výsledků projektu IP 
Břemena Diskuse účastníků 

11:50 12:00 Závěr jednání 
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Prezenční listina: 

Účastník Organizace 
Martin Rohrich HSEF s.r.o. 
Radovan Táborský Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Lukáš Havelka Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Pavel Jaitner Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

Tomáš Čajan Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Ondřej Válek Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Kamil Hála Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Tomáš Konečný Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Otakar Dušek Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Tomáš Křemeček Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Radovan Šlesinger Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Tomáš Andrle Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Vojtěch Polák Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Věra Ošlejšková Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
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Workshop pořádaný v rámci projektu

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

Martin Röhrich
10.12.2020

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 2020
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ZÁKLADY ERGONOMIE PRÁCE PŘI MANIPULACI S BŘEMENY

Úvod do problematiky ergonomie pracoviště 
a systému měření a hodnocení pohybové zátěže
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ZÁKLADY ERGONOMIE PRÁCE PŘI MANIPULACI S BŘEMENY

Ø Obsah workshopu:

• Legislativa v oblasti BOZP a ochrany zdraví při práci
• Předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu – rizika
• Důsledky přetěžování pohybového aparátu
• Vznik poruch pohybového aparátu a MSD
• Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce
• Jednotlivé analytické nástroje v oblasti ergonomie práce
• REBA analýza
• RULA analýza
• Analýza zátěže při pracovní činnosti
• Hodnocení pracovní zátěže pomocí 3D kinematické analýzy
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Základní legislativa

Ø Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Ø Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP
Ø Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Ø Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Ø Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Ø Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců

Ø Nařízeni vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí

Ø Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí

Ø Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o přidělování OOPP

Ø Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o vedení evidence a zasílání záznamů o úrazu +
170/2014 NV. O způsobu evidence úrazů, hlášení, zasílání záznamů
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Základní legislativa – pracoviště a pracovní prostředí

Ø ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: 
Termíny a definice

Ø ČSN EN 1005-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: 
Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

Ø ČSN EN 1005-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: 
Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

Ø ČSN EN 1005-4+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: 
Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

Ø ČSN EN 1005-5 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: 
Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace
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Předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu - rizika

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

• Nevhodný pohyb těla nebo jeho 
jednotlivých částí těla 

• Dlouhodobé setrvání v jedné pozici
• Nesprávná pracovní poloha nebo 

špatné sezení
• Nesprávný proces manipulace, 
• Nesprávné postupy při zvedání nebo 

manipulaci těžkých břemen
• Opakované pohyby při pracovní 

činnosti, ruce/ paže/ končetiny
• Špatné rozložení / střídání pracovních 

aktivit
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Přetěžování pohybového aparátu

Ø V souladu s výsledky provedených studií poruch pohybového aparátu zjištěné obtíže 
nesouvisejí pouze s běžně známými příčinami, jako:

• jednostranné zatěžování organismu 
• poškození z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, 
• vlivy jednorázového namáhání, spojení s extrémní psychickou zátěží 
• špatná úroveň regenerace a odpočinku organismu především
• doba výkonu práce/ směnnost
• chybějící možnost fyzické přípravy, 
• nápravných , protahovacích a relaxačních cviků a rekonvalescence zaměstnanců. 

Ø Poruchy pohybového aparátu souvisejí často s povahou pracovní činnosti, 
pracovním prostředím a celkovou fyzickou a psychickou zátěží.

Ø 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.
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Mezi běžné MSD patří: 

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

• Záněty nervů 
(neuritida/polyneuritida ) 

• Poškození funkce ukazováčku a 
palce

• DeQuervainův syndrom/ bolesti 
palce

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

Ø Pojmem MSD se obecně označuje jakékoli poškození 
nebo onemocnění kloubů a dalších tkání souvisejících 
s funkčností a výkonností pohybového aparátu.  

Ø Muskuloskeletální poruchy obvykle zasahují záda, krk, 
ramena a horní končetiny, mohou se však týkat i dolních 
končetin. 

Krk

Ramena 

Horní část páteře 
Lokty

Bederní část páteře

Zápěstí a ruce

Kyčle a pánev

Kolena

Kotníky a chodidla

Záda Horní 
končetiny

Dolní 
končetiny
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Vznik poruchy pohybového aparátu a MSD

Ø 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 48%

Bolesti dolní části zad 47%

Bolest předloktí 18%

Bolest rukou 24%

Bolest v kyčlích 15%

Bolest v kolenou 20%

Bolest nohou nebo chodidel 23%

Ostatní obtíže 14%
Tab - Přehled obtíží MSD souvisejících se specifickou částí těla – EU OSHA 2019
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Vznik predispozicí a obtíží spojených s MSD je déle trvající záležitostí

Ø Prvotní příznaky vzniku MSD zahrnují především běžné příznaky jako jsou:

• bolest svalů, šlach nebo kloubů, 
• celková slabost,  nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla
• Ztuhlost a ztráta svalové pružnosti
• omezení svalové, nebo snížený rozsah kloubní pohyblivosti

Ø V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti tyto příznaky 
ignorovány a zlehčovány, přestože právě v tomto prvotním stádiu je možné 
zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a eliminaci potenciálních obtíží.
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Většina muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se vyvine postupem času.

Ø Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch, 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.

Ø Působení negativních vlivů na pracovníky je taktéž velmi úzce spjato s typem práce a 
způsobem plnění pracovních povinností a zadaných úkolů. 
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø Hodnocení manipulační zátěže
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø Analýza nebezpečí a rizik

Ø Analýza pracovních míst a pozic

Ø Hodnocení výkonu pracovní činnosti

Ø Ergonomické checklisty

Ø Hodnocení manipulační zátěže

Ø Měření lokální svalové zátěže

Ø Detailní analýza pracovní zátěže:
• Tělesná zátěž a svalová práce
• RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body Assessment)
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Možnosti analýzy pracovních činností - REBA
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Možnosti analýzy pracovních činností - REBA
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Možnosti analýzy pracovních činností - RULA
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Možnosti analýzy pracovních činností - RULA
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Měření a analýza pracovních činností pomocí MoCap
technologie

Ø Pro analýzu celkové pohybové zátěže využíváme nejnovějších 
nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (Motion
Capture) společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu 
při výkonu pracovních činností pomocí digitální RULA Analýzy
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Analýza zátěže pracovní činnosti
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a digitální RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a digitální RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a digitální RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a digitální RULA analýzy
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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 - Tlačení vozíku
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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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Děkuji za pozornost

Děkujeme za spolupráci a pomoc: 
společnosti Xsens a Delsys

Martin Röhrich
mobil: 602 582 996
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