
Ochrana před 
poruchami pohybového 
aparátu 

V těžebním sektoru



Co je muskuloskeletální bolest?

Muskuloskeletální bolest je 
bolest ve:
• Svalech

• Šlachách

• Vazech

• Chrupavkách

• Kloubech

• Kostech

• Nervech

https://www.coursehero.com/sg/introduction-to-biology/the-musculoskeletal-system/


Poruchy svalové a kosterní soustavy související
s prací

OSOBA

Demografická struktura

• Genetické faktory

• Antropometrické charakteristiky

• Jednotlivé faktory

Příznaky

• Biomechanické namáhání

• Únava

• Nepohodlí

Četnost příznaků

Osobní lékařská anamnéza

PRACOVIŠTĚ

Fyzické pracovní prostředí

• Používané vybavení / zařízení

• Pracovní úkoly

• Vnitřní zatížení

• Psychologická reakce

• Délka práce

Psychosociální pracovní prostředí

• Vnější zatížení

• Organizační faktory

• Sociální podpora

• Psychologický profil

Návrh pracoviště



Jaké typy muskuloskeletální bolesti existují? 

Akutní bolest Chronická bolest

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/ https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain

Podvrtnutí kotníku Chronická bolest dolní 
části zad

https://www.sportsandspinal.net.au/lateral-ankle-sprains/
https://www.spineuniverse.com/conditions/chronic-pain/ergonomics-chronic-pain


Co může způsobit bolesti 
pohybového aparátu?

• Fyzická zranění 

• Opakované pohyby 

• Špatná mechanika těla

• Chronické stavy (např. 
Artritida)

• Každodenní opotřebení a 
namáhání

Životní styl + Práce + Geny

http://images.fineartamerica.com/images-
medium-large-5/old-man-walking-with-a-
cane-underwood-archives.jpg

http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/old-man-walking-with-a-cane-underwood-archives.jpg


Legislativa 
Směrnice 92/104 / EHS 
o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví 
(článek 10)

„Pracoviště musí být 
navrženy a konstruovány 
podle ergonomických zásad 
zohledňující potřebu, aby 
pracovníci mohli provádět 
činnosti probíhající na jejich 
pracovištích“



Definice: Muskuloskeletální 
poruchy související s prací (MSD) 

„Muskuloskeletální poruchy související
s prací (MSD) se týkají zdravotních 
problémů postihujících svaly, šlachy, vazy, 
chrupavky, cévní systém, nervy nebo jiné 
měkké tkáně a klouby 
muskuloskeletálního systému. 

Jsou způsobeny nebo zhoršeny primárně 
samotnou prací a mohou ovlivnit 
končetiny horní končetiny, krk a ramena, 
oblast dolní části zad a dolní končetiny“

https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders#cite_note-Nunes_2009-2

https://oshwiki.eu/wiki/Risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_development:_hand-arm_tasks,_repetitive_work
https://oshwiki.eu/wiki/Managing_low_back_conditions_and_low_back_pain
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_lower_limb_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders#cite_note-Nunes_2009-2


Faktory působící
na MSD… (1/2)

• Postoj a práce
v nepohodlných polohách 
(klečící)

• Těžká fyzická práce 
(tažení)

• Zdvihání

• Opakující se práce 

• Vibrace 

• Dlouhá práce v poloze v 
sedě (práce s počítačem) 
nebo ve stoje 

• Uklouznutí, zakopnutí a 
pády

miningmagazine.com
https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/controlhazards.html
http://inside.mines.edu/UserFiles/File/miningEngineering/MSHP/rfa/risk-factor-awareness/risk-factor-awareness/riskfactorawareness/content55.htm


Psychosociální a organizační rizikové faktory 
spojené s MSD… (2/2)

VYSOKÉ NÁROKY NA 
PRÁCI A ČASOVÝ TLAK, 

ÚZKOST

ÚNAVA PRODLOUŽENÁ DOBA 
TRVÁNÍ ÚKOLŮ

SLOVNÍ NÁSILÍ V PRÁCI



Kdo může přijít k úrazu na provozovně?

PRACOVNÍCI 
ÚDRŽBY

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNÍCI, 
MANAŽEŘI

DODAVATELÉ ŘIDIČI TĚŽKÝCH 
STROJŮ

KDOKOLIV ….



Jak mohu zjistit 
nepříjemnou polohu těla? 

Extrémní polohy těla: (NIOSH-CDC Průvodce 
implementací a nástroje pro těžební průmysl, 2009)

• Ohyb krku (ohýbání krku dopředu
více než o 30°)

• Zvednutí loktu nad rameno

• Ohyb zápěstí větší než 30°

• Ohyb zad větší než 45°

• Dřep



Příklady 
nevhodného 
držení těla: 
Dosah

Webového školení NIOSH Mining o 
Ergonomii a povědomí o rizikových
faktorech

Pracovníci někdy používají nežádoucí 
naklánění dopředu, když umisťují prázdný 
pytel na vidle vysokozdvižného vozíku před 
plněním pytle produktem

Mechanik musí natáhnout ruku nad hlavu aby 
navinul hadici a umístí tak loket nad rameno



Příklady 
nevhodného 
držení těla: 
Předklánění se

Webového školení NIOSH Mining o 
Ergonomii a povědomí o rizikových 
faktorech

Mechanici často zaujímají nepříjemné polohy, 
jako je například předklánění se, pro přístup 
k součástem zařízení při opravě těžkých strojů

Těžaři se často musejí předklonit, když umisťují 
nálože před odstřelem. Těžař musí udržovat 
pozici těla, dokud umístění není hotové. Četnost 
sehnutí závisí na množství vrtů pro odstřel, což 
může být i v počtu několika stovek.



Příklady 
nevhodného 
držení těla: 
Klečení nebo 
dřep

Webového školení NIOSH Mining o 
Ergonomii a povědomí o rizikových
faktorech

Mechanici často klečí, když opravují zařízení, 
které je umístěno nízko nebo na podlaze. Při používání těžebního zařízení v dole s nízkými 

profily si musí horník často kleknout na jedno či obě 
kolena.



Základní kroky 
k řešení MSD 

(na základě evropských právních 
předpisů v oblasti BOZP a obecně 

přijímaných osvědčených 

postupů)

• Krok 1 - Vyhýbat se nebezpečným polohám, 
pohybům nebo ruční manipulaci, pokud je to 
možné 

• Krok 2 - Posouzení rizika pro zranění 
související s manuální práci, ruční 
manipulací nebo nebezpečné pracovní 
polohy, kterým se nelze vyhnout, a pokud 
možno snížit riziko 

• Krok 3 - Školení … v ergonomii 
a konkrétnější bezpečnou manipulační 
technikou současně ergonomickými 
pracovními metodami

• Krok 4 - Fyzické cvičení



Co mohu 
udělat, abych 
zabránil MSD?

Upravte si své pracoviště podle svého pohodlí (např. 
přizpůsobte své sezení své výšce)

Vždy přemýšlejte, je moje pozice správná?

Omezte ruční manipulaci s břemeny

(např. k přepravě břemen použijte ruční vozík)

Nepřeceňujte své síly! Požádejte o pomoc!

Používejte zařízení vybavené tlumením vibracemi

Dělejte si přestávky a často se protahujte

Často cvičte



Co můžeme dělat na provozovně, abychom se 
vyhnuli MSD?

• Pomozte svému zaměstnavateli udělat, co je potřeba, 
abyste se ochránili před MSDSpolupracujte

• Diskutujte se svým zaměstnavatelem / nadřízeným o tom, 
jak správně vykonávat svou práci, abyste se vyhnuli MSD

• Dodržujte pracovní pokyny, doporučené doby odpočinku
Poznejte svou práci

• Poraďte se s lékařem o všech příznacích, které byste 
mohli mít

Zúčastněte se své 
lékařské prohlídky

• Hlaste problémy s nepříjemnou polohou těla, ruční 
manipulací, vibracemi

• Diskutujte o jakýchkoli vylepšeních se svým 
zaměstnavatelem / nadřízeným

Nahlaste jakékoli 
problémy



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


