
Kapitola II 
Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 
 
Pol. Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání 

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána 
taková expozice ionizujícímu záření, která je 
podle současných lékařských poznatků 
příčinou nemoci. 

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána 
taková expozice elektromagnetickému záření, 
která je podle současných lékařských poznatků 
příčinou nemoci. 

3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána 
taková expozice tepelnému záření, která je 
podle současných lékařských poznatků 
příčinou nemoci. 

4. Percepční kochleární vada sluchu způsobená 
hlukem. 
U osob do dosažení 30 let věku při celkové 
ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle 
Fowlera. U osob starších 30 let věku se hranice 
zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob 
starších 50 let věku celková ztráta sluchu 
dosahující hranici 50 % dle Fowlera. 

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána 
nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se 
zpravidla pokládá taková expozice, při které 
ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu 
trvání směny překračuje 85 dB (A) nebo 
špičková hladina frekvenčně neváženého 
akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 dB 
(A)]. 

5. Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem 
okolního prostředí 

Nemoc vzniká při práci v přetlaku okolního 
prostředí nebo v podtlakových komorách. 

6. Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při 
práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 
Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom 
nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, 
ověřený plethysmografickým vyšetřením. 

K položkám č. 6 až 8: 
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým 
nářadím ručně ovládaným nebo při práci s 
vibrujícími nástroji s takovými hodnotami 
zrychlení vibrací, které jsou podle současných 
lékařských poznatků příčinou nemoci. 

7. Nemoci periferních nervů horních končetin 
charakteru ischemických nebo úžinových 
neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a 
zařízeními.Ischemické poškození středového 
nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s 
klinickými příznaky a s patologickým EMG 
nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké 
poruše. Poškození nervů horních končetin 
charakteru úžinového syndromu s klinickými 
příznaky a s patologickým EMG nálezem, 
odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. 

 

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo 
loktů při práci s vibrujícími nástroji a 
zařízeními.Aseptické nekrózy zápěstních nebo 
záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů 
ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se 
závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému 
omezení pracovní schopnosti. 

 

9. Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových 
váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z 
dlouhodobého nadměrného jednostranného 
přetěžování. Objektivními vyšetřovacími 
metodami potvrzené vleklé formy nemoci 
vedoucí k výraznému omezení pracovní 
schopnosti. 

K položkám č. 9 a 10: 
Nemoci vznikají při práci, při které jsou 
příslušné struktury přetěžovány natolik, že 
přetěžování je podle současných lékařských 
poznatků příčinou nemoci. 

10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru 
úžinového syndromu z dlouhodobého 
nadměrného jednostranného přetěžování s 
klinickými příznaky a s patologickým nálezem v 
EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně 
těžké poruše 

 

 


