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ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE V SOUVISLOSTI S PRACÍ  
LUMBAR SPINE DISEASE AND WORK  

  
LIPŠOVÁ V. & MALÝ S.  

 
Abstrakt:  
Onemocnění bederní páteře řazené do skupiny onemocnění svalově kosterní soustavy patří 
k onemocněním s vědecky prokázanou příčinnou souvislostí s prací. V České republice se tato 
skupina onemocnění dlouhodobě řadí na druhou příčku z hlediska nejčastějších příčin pracovní 
neschopnosti. Onemocnění bederní páteře charakteru chronického vertebrogenního syndromu 
s kořenovým syndromem, nebo bez něj, může být v České republice uznáno jako nemoc z povolání 
podle Kapitoly II položky č. 11 Seznamu nemocí z povolání s účinností od 1.ledna 2023. V této 
souvislosti je důležité, aby bylo nejenom možno spravedlivě a férově odškodnit zaměstnance, u 
kterých došlo k poškození zdraví z práce, ale zejména se zaměřit na prevenci těchto onemocnění. 
  

Abstract:    
Lumbar spine disease belongs to the group of musculoskeletal diseases whith a scientifically proven 
causal connection with work. In the Czech Republic, this group of diseases has long been ranked 
second in terms of the most frequent causes of work incapacity. Lumbar spine disease can be 
recognized in the Czech Republic as an occupational disease according to Chapter II item No. 11 of 
the List of Occupational Diseases with effect from January 1, 2023. In this context, it is important 
that so that it is not only possible to fairly compensate employees whose health has been damaged 
at work, but especially to focus on the prevention of these diseases. 
  

Klíčová slova:  
Onemocnění bederní páteře, souvislost s prací, biomechanický princip, nemoc z povolání, kritéria 
 

Key words: 
Lumbar spine disease, connection with work, biomechanics, occupational disease, criteria  
  
  

Úvod 
     

Onemocnění bederní páteře řazené do skupiny onemocnění svalově kosterní soustavy patří 
k onemocněním s vědecky prokázanou příčinnou souvislostí s prací. V České republice se tato 
skupina onemocnění dlouhodobě řadí na druhou příčku z hlediska nejčastějších příčin pracovní 
neschopnosti. V roce 2021 tvořila onemocnění svalové a kosterní soustavy 14 % všech ukončených 
pracovních neschopností a průměrný počet prostonaných dnů na 1 případ byl 74,5 dne. [1] 
Z onemocnění svalově kosterní soustavy jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti právě 
onemocnění zad a páteře. Jejich celoživotní prevalence je odhadována na 60 – 90 %. Zároveň 
v každém okamžiku pracovního života může trpět těmito obtížemi 15 – 42 % pracovní populace. 
[2] 

Onemocnění bederní páteře charakteru chronického vertebrogenního syndromu 
s kořenovým syndromem, nebo bez něj, může být v České republice uznáno jako nemoc z povolání 
podle Kapitoly II položky č. 11 Seznamu nemocí z povolání s účinností od 1.ledna 2023, jestliže 
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splňuje podmínky uvedené v Seznamu pro tuto položku, tj. pokud klinický obraz odpovídá nejméně 
střednímu stupni závažnosti a pokud při práci byly příslušné struktury přetěžovány natolik, že 
přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. [3] 

Biomechanický princip 

Základní funkční jednotkou páteře je pohybový  segment. Segment se skládá ze sousedících 
polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a 
svalů. Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní komponenty: nosnou; 
hydrodynamickou a kinetickou. Nosná a pasivně fixační komponenta segmentu je tvořena obratly 
a páteřními vazy. Hydrodynamická komponenta segmentu je tvořena meziobratlovou 
destičkou  a  cévním systémem  páteře. Kinetická a aktivně fixační komponenta segmentu je 
tvořena klouby a svaly. Nosnou  komponentou  pohybového segmentu  jsou  obratle. Obratlová 
těla jsou nosnými prvky páteře. Z biomechanického hlediska jde o soustavu dvou typů kostí: 
spongiózní a kompaktní. Kompaktní část obratle přenáší 45 - 75 % vertikálního zatížení působícího 
na obratel, a spongiózní část nese zbývající zatížení. Mezi jednotlivými úseky páteře jsou z hlediska 
mechanické odolnosti obratlových těl velké rozdíly. Hlavní zatížení nesou masivní těla bederních 
obratlů a těla dolních hrudních obratlů. Obecně platí, že pevnost těla obratle na tlak působící v 
osovém směru, je pět až sedmkrát větší než pevnost na tlak působící v bočném nebo předozadním 
směru. Je také vysoká korelace mezi "hustotou" obratlového těla a jeho mechanickou odolností. 
Redukce a přestavba spongiózy (osteoporóza) výrazně snižují mechanickou odolnost. 
Nejzatíženějším segmentem páteře je segment L5/S1, kde se na malé styčné ploše koncentruje 
zatížení dané mj. hmotností celé horní poloviny těla. [4] 

Anatomické studie a studie zaměřené na provokaci bolesti ukazují, že těžké a chronické 
bolesti zad mají nejčastěji původ v bederních meziobratlových ploténkách, apofyzeárních kloubech 
a v kloubech sakroiliakálních. Bolesti zad jsou zároveň velmi často spojené se strukturální patologií, 
jako je prolaps meziobratlové ploténky či její mechanické poškození. Biochemické změny 
meziobratlové ploténky souvisejícími s věkem mají menší klinický význam. Někteří lidé jsou 
k poškození páteře citlivější než jiní, což souvisí jednak s genetickou výbavou jedince a také 
s přetěžováním páteře. [5] 
 

Rizikové faktory související s prací 
 

Vztah mezi přetížením bederní páteře a rizikovými faktory v souvislosti s prací byl ověřen 
mnoha studiemi. Nejčastěji jsou studovány vlivy manipulace s břemeny, výskytu častých předklonů 
a rotací, celotělových vibrací, celkové fyzické zátěže, nespokojenosti s prací či pracovní monotonie. 
Úroveň kauzální souvislosti těchto rizikových faktorů na rozvoj přetížení bederní páteře zpracovala 
přehledně ve své publikaci Evropská agentura pro ochranu zdraví při práci a je uveden v Tabulce 1. 
[2] 
 

Tab 1: Přehled rizikových faktorů souvisejících s prací 

Kategorie rizikového faktoru Rizikový faktor Souvislost 

Fyzikální faktory   

 Těžká fyzická práce ++ 

 Manipulace s břemeny  +++ 

 Nevhodné polohy ++ 

 Statická práce +/0 

 Celotělové vibrace +++ 

 Uklouznutí, pád + 
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Psychosociální faktory   

 Náplň práce +/0 

 Sociální podpora +++ 

 Nespokojenost s prací  +++ 

 Pracovní/časový tlak +/0 

 Rozhodování o práci +/0 

Individuální faktory   

 Věk  +/0 

 Socio-ekonomické postavení +++ 

 Kouření  ++ 

 Zdravotní stav +++ 

 Pohlaví  +/0 

 Antropometrie  +/0 

 Fyzická aktivita +/0 
Vysvětlivky: vysoká kauzální souvislost (+++), prokázaná kauzální souvislost (++), nedostatečná kauzální souvislost (+/0) 

 
Na základě systematického přehledu a metaanalýzy epidemiologických studií byl zpracován 
matematický model vyhodnocení pravděpodobnosti souvislosti bolestí bederní páteře u daného 
zaměstnance s prací. Jedná se o práci, která byla publikována v roce 2003 skupinou kolem Freeka 
Lötterse z Erasmus University. Model zohledňuje vliv manipulace s břemeny, výskyt nevhodných 
pracovních poloh, celotělových vibrací, nespokojenosti s prací a věku a určuje jejich celkovou 
procentuální pravděpodobnost vlivu na přetížení bederní páteře. [6] 
 

Posuzování pracovní expozice ve vybraných Evropských zemích  
 

Přístup k posuzování a hodnocení onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání z 
hlediska pracovní expozice se v jednotlivých Evropských zemích liší. Jak vyplývá z průzkumu z roku 
2015, jsou onemocnění bederní páteře uznávána za nemoci z povolání v souvislosti s přetěžováním 
ve 13 státech Evropy. Vždy musí být splněna jak diagnostická kritéria, tak definovaná kritéria 
pracovní expozice a/nebo příslušnost k určeným povoláním. K těmto zemím patří: Belgie, Dánsko, 
Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Makedonie, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a 
Švýcarsko. Specifická posudková kritéria formou matematického modelu byla vytvořena v Belgii a 
Německu. V Dánsku, Francii, Litvě, Makedonii, Nizozemí a na Slovensku probíhá posuzování 
formou skórovacího systému. V ostatních státech probíhá posuzování a hodnocení onemocnění 
bederní páteře jako nemoci z povolání individuálně. Přehled států a metod jejich posuzování 
uvádíme v Tabulce 2. [7] 
 

Tab. 2  Posuzování pracovní expozice ve vybraných Evropských zemích 
Stát Kritéria 

Belgie Manipulace s těžkými břemeny  
7 let expozice  
MATEMATICKÉ HODNOCENÍ  
(tlaková síla na ploténky Ž: nad 17 MNh, 
M: nad 25 MNh) 

Dánsko Manipulace s těžkými břemeny 
Řadu let 
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Francie Přesný seznam profesí 
5 let expozice 
Dg do 6 měsíců od ukončení práce 

Německo Manipulace s těžkými břemeny (250x za 
směnu, 30 min za směnu) 
Extrémní předklony 
Min 10 let expozice 
60 směn za rok 
MATEMATICKÉ HODNOCENÍ 
(tlaková síla na ploténky Ž: nad 17 MNh, 
M: nad 25 MNh) 

Maďarsko Manipulace s těžkými předměty 
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 

Itálie Manipulace s těžkými předměty 
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 

Litva Manipulace s těžkými břemeny  
(Ž nad 10 kg, M nad 30 kg),  
min. 2 roky expozice,  
nepřijatelné pracovní polohy, množství 
pohybů a vyvinuté síly 

Makedonie Min. 5 let expozice 
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 

Nizozemí HODNOCENÍ SKORE 
nespecifická LBP: zvedání a přenášení (nad 
15/25 kg, frekvence, ohýbání, rotace), 
vibrace 
Výhřez ploténky: zvedání (nad 5 kg, 10 let, 
ohýbání) 

Rumunsko INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 

Slovensko HODNOCENÍ SKORE 
(nad 15/25 kg, frekvence, ohýbání, rotace) 

Švédsko INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 
Pravděpodobnost souvislosti s prací nad 50 
% 

Švýcarsko INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ 
Pravděpodobnost souvislosti s prací nad 75 
% 

  
Situace v České republice 

Onemocnění bederní páteře charakteru chronického vertebrogenního syndromu 
s kořenovým syndromem, nebo bez něj, může být v České republice uznáno jako nemoc z povolání 
podle Kapitoly II položky č. 11 Seznamu nemocí z povolání s účinností od 1.ledna 2023, jestliže 
splňuje podmínky uvedené v Seznamu pro tuto položku, tj. pokud klinický obraz odpovídá nejméně 
střednímu stupni závažnosti a pokud při práci byly příslušné struktury přetěžovány natolik, že 
přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. [3] 
S ohledem na vysokou prevalenci onemocnění bederní páteře v obecné populaci bylo nutné 
navrhnout kritéria tak, aby se uznání nemoci z povolání omezilo jen na taková onemocnění, pro 
která je pracovní aktivita dostatečně pravděpodobnou kauzální příčinou. Český systém 
uznávání nemocí z povolání patří mezi jedny z nejpřísnějších a vyžaduje maximální preciznost 
diagnostiky nemocí, jak v oblasti klinické, tak v oblasti hodnocení pracovních podmínek, za nichž 
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nemoci z povolání vznikají, tak v oblasti aplikace posudkových kritérií. Tato důslednost je 
opodstatněná a žádají si ji mimo jiné také nemalé následky v oblasti sociálně ekonomické, které 
vyplývají nejen z rozsáhlých náhrad pro postižené zaměstnance, ale které představuje také jejich 
léčba, náklady na rekvalifikaci apod. Proto již v letech 2013 – 2015 proběhl výzkumný grantový 
projekt (IGA MZ ČR č. NT/14471,  „Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových 
faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a 
hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání“) zaměřený na 
definici jak klinických, tak hygienických kriterií pro uznání této nové nemoci z povolání. [7] 

Z pohledu nastavení klinických kritérií bylo určeno, že kritérium středního stupně 
závažnosti neurologického nálezu je splněné, pokud součet bodových hodnocení uvedených 7 
parametrů dosáhl ve skupině do 50 let alespoň 3 bodů, ve věku 50- 60 let alespoň 4 bodů a nad 60 
let věku alespoň 5 bodů. Hodnota 3 bodů znamená potvrzení minimálně palpační bolestivosti 
bederní páteře, omezení hybnosti bederní páteře a pozitivitu napínacích manévrů. To již naplňuje 
diagnózu lumbaga. Další body navíc potvrzují, že pacient trpí nejen symptomatickou bolestí 
páteře, ale že má dále ještě kořenovou symptomatickou lézi. Bodové hodnocení neurologického 
nálezu je pro starší osoby přísnější. Důvodem je jasná souvislost degenerativního postižení páteře s 
rostoucím věkem. V návrhu byl proto zohledněn fyziologický proces stárnutí, který se týká i páteře, 
a s ohledem na věk posuzovaného byl stratifikován střední stupeň neurologického a zejména 
potom i radiologického nálezu. Jako hlavní zobrazovací metoda byla zvolena MR. Hodnocení 
nálezu na MR se provádí zvlášť pro každý ze tří segmentů: L3/4, L4/5 a L5/S1. Celkem je tedy 
možno získat 3x5=15 bodů. Kritérium středního stupně závažnosti MR nálezu se považuje za 
splněné, pokud součet bodů při hodnocení všech tří segmentů dosáhl u osob ve věku do 50 let 
alespoň 4 bodů, u osob ve věku 50-60 let alespoň 5 bodů a u osob po dovršení 60 let věku alespoň 
6 bodů. Věk se vztahuje k datu radiologického vyšetření. Studiemi je prokázáno, že četnost a 
stupeň  degenerativních změn s věkem značně stoupá, dosti výrazně nad 50, velmi výrazně nad 60 
let. 

Pro návrh hodnocení pracovní expozice bylo rozhodnuto vyvinout vlastní standardizovanou 
metodu, založenou na objektivním a reprodukovatelném postupu, která by generovala 
kvantitativní výsledky, pro které by bylo možné stanovit limitní hodnoty. Jako zástupný ukazatel 
zatížení bederní páteře byl zvolený tlak působící na bederní meziobratlovou ploténku L4/L5, který 
ovlivňují vzájemné kombinace uvedených faktorů. Byly přejaty limitní hodnoty komprese ploténky 
L4/L5. Jako akční limit byla zvolena hodnota tlaku 3 400 N a za nejvyšší přípustný limit hodnota 6 
400 N. [8] 

Tyto metodiky se v současné době aktualizují a jejich finální podoba by měla být 
zohledněna v podrobných metodických návodech, které budou vydány formou Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví.  
 

Závěr 
 

Onemocnění bederní páteře řazené do skupiny onemocnění svalově kosterní soustavy patří 
k onemocněním s vědecky prokázanou příčinnou souvislostí s prací. Nejzatíženějším segmentem 
páteře je z biomechanického hlediska segment L5/S1. Přístup k posuzování a hodnocení 
onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání z hlediska pracovní expozice se v jednotlivých 
Evropských zemích liší. V České republice může být onemocnění bederní páteře charakteru 
chronického vertebrogenního syndromu s kořenovým syndromem nebo bez něj, uznáno jako 
nemoc z povolání podle Kapitoly II položky č. 11 Seznamu nemocí z povolání s účinností od 1.ledna 
2023. S ohledem na vysokou prevalenci onemocnění bederní páteře v obecné populaci bylo nutné 
navrhnout jak klinická tak hygienická kritéria tak, aby se uznání nemoci z povolání omezilo jen na 
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taková onemocnění, pro která je pracovní aktivita dostatečně pravděpodobnou kauzální příčinou. 
Na základě vědeckého projektu byla tato kritéria navržena a publikována mezi roky 2015 a 2018. 
V současné době se jejich znění aktualizuje. Z dlouhodobého hlediska je důležité, aby bylo 
nejenom možno spravedlivě a férově odškodnit zaměstnance, u kterých došlo k poškození zdraví 
z práce, ale zejména se zaměřit na prevenci těchto onemocnění. 
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