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Důvod vzniku nové nemoci z 

povolání

➢ doporučení Evropské komise 

(2003/670/ES)

➢ zařadit do národních legislativ onemocnění 

jmenovaná v příloze 1 a v příloze 2 

Evropského seznamu nemocí z povolání 

(90/326/EEC)



Legislativa ČR

➢ NV 290/1995 sb.            Novelizace NV 
506/2021 Sb. 

➢ Kapitola II, položka 11: chronická 
onemocnění bederní páteře způsobená 
dlouhodobým přetěžováním těžkou 
fyzickou prací

➢ Účinnost od 1.1.2023



Předběžné klinické a expoziční podmínky 

možné profesionality onemocnění

Diagnóza chronického vertebrogenního

syndromu bederní páteře - lumbago s kořenovým 

syndromem, či bez něj.

Délka výkonu potenciálně rizikové práce činila 

nejméně tři roky.

Pracovní neschopnost pro tuto diagnózu 

alespoň 12 měsíců kumulativně během 

posledních tří let



Způsob hodnocení podmínek vzniku

➢ příprava metodiky - grant IGA MZ ČR – 2013 až 2015

➢ spolupracující instituce - SZÚ, VFN, Pardubická krajská 

nemocnice, LF UP  a FN Olomouc

➢příprava objektivní metody pro ověřování 

podmínek vzniku

➢ověření metody v praxi na konkrétních pracovních 

podmínkách

➢ověření praktického využití



Postup řešení v ČR – animace, biomechanická analýza

JACK
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Kritéria pracovní expozice pro přiznání Nzp

- podmínky vzniku

➢ Těžká fyzická práce, při které jsou příslušné struktury 

dlouhodobě přetěžovány 

➢ nejméně 3 roky dochází k výskytu alespoň 60 

směn/rok, kdy kompresní tlak na ploténku L4/L5 

překračuje limitní hodnotu vycházející z limitu NIOSH US 

3400 N 

➢ relevantní antropometrické znaky osoby, ergonomické, 

časové a frekvenční parametry práce.“



Limitní hodnoty 

včetně časových 

a frekvenčních 

parametrů práce.“



➢ sběr informací pomocí kontrolních listů

➢ vyhodnocení pomocí programu 

➢ protokol s výsledným hodnocením             

a interpretací výsledků

Způsob hodnocení podmínek 

vzniku



Potencionálně rizikové práce

➢ práce, při které dochází k výskytu 

potenciálně rizikových úkonů a operací 

alespoň v 60 směnách za každých 12 

měsíců v posledním období 36 měsíců 

jako pravidelné součásti výkonu práce. 

Způsob hodnocení podmínek 

vzniku



Potenciálně rizikové úkony:

práce spojená s nefyziologickými pracovními polohami

flexe trupu ≥ 60°, od úklonu 10°, při působících silách do 10 N nebo hmotnosti břemene do 1 kg

úkony spojené s manipulací s břemeny 

flexe trupu < 40°, od hmotnosti břemene 5 kg včetně

flexe trupu ≥ 40° a < 60°, od hmotnosti břemene 3 kg včetně

flexe trupu ≥ 60°, od hmotnosti břemene 1 kg včetně

úkony, při nichž dochází k tlačným a tažným silám ve vertikálním směru

vynakládaných směrem dolů

flexe trupu < 40°, od síly 200 N včetně

flexe trupu ≥ 40° a < 60°, od síly 100 N včetně

flexe trupu ≥ 60°, od síly 10 N včetně

vynakládaných směrem nahoru 

flexe trupu < 40°, od síly 50 N včetně

flexe trupu ≥ 40° a < 60°, od síly 30 N včetně

flexe trupu ≥ 60°, od síly 10 N včetně

úkony, při nichž dochází k tlačným a tažným silám v horizontálním směru

flexe trupu < 40°, od síly 200 N včetně

flexe trupu ≥ 40° a < 60°, od síly 100 N včetně

flexe trupu ≥ 60°, od síly 10 N včetně

Způsob hodnocení podmínek vzniku -

Potencionálně rizikové práce



Potenciálně rizikové úkony:
Způsob hodnocení podmínek vzniku – kontrolní 

list



Způsob hodnocení podmínek vzniku



Modelový příklad porovnání výsledků z programu Backsolver s limitních hodnot 

komprese meziobratlové ploténky L4/L5 v rizikových směnách



Kategorizace prací

 Celková fyzická zátěž

 Lokální svalová zátěž

 Pracovní poloha

 Bederní páteř



Možnosti prevence vzniku onemocnění 

bederní páteře na pracovišti

V průběhu 

projektování

➢ levnější

➢efektivnější

➢časově méně 

náročné

V průběhu výroby

➢ finančně náročnější

➢ časově náročnější

➢ možnost využití 

poznatků z reálné 

výroby



Možnosti prevence vzniku onemocnění 

bederní páteře na pracovišti

➢ využití 3D projekčních programů 

➢ např. Tecnomatix JACK, Visual Components 4.5, Flexsim
simulation

➢ využití technických norem 

ISO-DIS 11228-1-1 Ergonomics - Manual handling,

Part 1 Lifting, lowering and carrying

ČSN – EN 1005 

Část 3: doporučené mezní síly 

Část 4: hodnocení pracovních poloh a pohybů 

Část 5: posuzování rizika velmi často opakované ruční 
manipulace



ČSN – EN 1005 

➢ Vzdálenost rukou od podlahy na začátku 
zvedání

➢ Vertikální vzdálenost břemene mezi začátkem 
a koncem zvedání

➢ Horizontální vzdálenost mezi břemenem, 
místem úchopu za předpokladu úchopu ve 
frontální rovině těžiště břemene, a středovým 
bodem kotníku 

➢ Úhel umístění břemene od mediální roviny (°)

➢ Frekvence zdvihu za minutu ve vazbě na dobu 
úkonu

➢ Zvedání pouze jednou horní končetinou

➢ Zvedání ve 2 nebo ve více osobách



Možnosti prevence vzniku onemocnění 

bederní páteře na pracovišti

➢ využití mezinárodních ergonomických metod –

OCRA, RULA, REBA apod.

➢ Školení pracovníku s cíleným zavěřením na ruční 

manipulaci s břemeny

➢ Kontinuální zlepšování pracovních podmínek



Tecnomatix JACK



ISO-DIS 11228-1-1



Další možnosti prevence

➢ Individuální a kolektivní ochrana 

zaměstnanců

➢ Cílené benefity

➢ Motivace k aktivnímu a zdravému 

způsobu života (v práci i soukromém 

životě)

➢ Důraz na individuální odpovědnost 

zaměstnance za jeho zdraví



NAPO - EU-OSHA

www.youtube.com/watch?v=oMvSSB4gm

HQ

https://www.napofilm.net/en/napos-

films/napo-back-healthy-future/positive-

position

http://www.youtube.com/watch?v=oMvSSB4gmHQ
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future/positive-position


DĚKUJI ZA POZORNOST

jaroslav.mocigemba@szu.cz

www.szu.cz


