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Tisková zpráva 

SNÍŽENÝ HYGIENICKÝ LIMIT PRO MANGAN V PRACOVNÍM OVZDUŠÍ 

Od 1. 3. 2020 došlo k významnému zpřísnění hygienického limitu pro mangan v pracovním prostředí. 
Oproti stávající úpravě došlo nově k rozdělení koncentrace manganu a jeho sloučenin na vdechovatelnou 
a respirabilní frakci aerosolu a současně ke snížení přípustného expozičního limitu pro 8 hodinovou směnu 
i nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší. * 

Mangan způsobuje podráždění očí a sliznic dýchacích cest. Chronická otrava manganem tzv. 
manganismus způsobuje neurologické a neuropsychické poruchy. 

Mangan se používá při výrobě oceli jako desulfurační a deoxidační přísada a po dokončení tavby zůstává 
v oceli jeho zbytkové množství. V některých případech se účelově přidává z důvodu požadavků na tvrdou 
a odolnou proti opotřebení ocel (cca 10 % manganu). Vzhledem k tomu, že je jednou ze základních složek 
oceli, dostává se do svářečských dýmů a sváření se tak stává nejběžnějším zdrojem profesionální 
expozice. 

Práce svářeče je zařazena téměř vždy do rizikové kategorie 3 pro UV záření a neodstranitelné oslnění, 
protože již krátkodobá expozice může ohrozit zdraví svářečů. Proto při sváření je nezbytné používat 
osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu očí a kůže (svařovací kukla, pracovní oděv a rukavice). 
Dalšími rizikovými faktory, které se u svářečů vyskytují, jsou svářečské dýmy a kovy, hluk, vibrace 
přenášené na ruce, jejichž míra rizika závisí na metodách svařování, možnosti účinného odsávání 
škodlivin z dýchací zóny, případném broušení svárů, apod.  

„V rámci státního zdravotního dozoru jsme v posledních dvou letech jako krajskou prioritu zvolili kontroly 
zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci provádí svářečské práce. V Libereckém kraji evidujeme cca 170 
svářečských prací, které vykonává cca 1880 osob pracujících v riziku pro faktory neionizující záření, 
zraková zátěž, svářečské dýmy a kovy, hluk a vibrace přenášené na ruce. Bezmála 90 % těchto prací a 
60 % pracovníků pracuje současně v riziku manganu,“ říká Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru 
hygieny práce KHS LK a pokračuje: „za 2 roky jsme provedli celkem 83 kontrol s cílem ověřit, zda 
zaměstnavatelé pravidelně prováděným měřením sledují všechny rizikové faktory včetně nových limitů pro 
mangan. V 9 případech jsme zjistili nedostatky v plnění této povinnosti, za což jsme uložili pokuty v celkové 
výši 50 000,- Kč.“ 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se 
práce zařazují do čtyř kategorií. Povinnost provést kategorizaci prací do 30 dnů od zahájení činnosti ukládá 
zaměstnavatelům zákon o ochraně veřejného zdraví. Kategorie 1 a 2 jsou kategorie nerizikové. Kategorie 
3 a 4 jsou rizikové a znamenají zvýšené riziko ohrožení zdraví zaměstnanců při práci. Zařazení prací do 
kategorií je důležitým vodítkem pro lékaře při ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci 
v rámci pracovnělékařských prohlídek. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií jsou dána   
prováděcím právním předpisem, hodnocení rizika a minimální ochranná opatření pak stanoví zvláštní 
právní předpis 

Orgán ochrany veřejného zdraví, tj. KHS rozhoduje o zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie. Tímto 
rozhodnutím současně stanoví podmínky a rozsah vstupní, periodické, výstupní ev. následné lékařské 
prohlídky. Periodické prohlídky jsou prováděny 1x za 2 roky u prací zařazených do třetí kategorie a 1x 
ročně u čtvrté kategorie. 

„V případě zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí s výskytem manganu s čímž je spojená vysoká 
míra rizika rozvoje neurologických onemocnění např. rozvoj parkinsonského syndromu, která se mohou 
projevit i po ukončení práce, stanovujeme i následné lékařské prohlídky za účelem včasného zajištění 
potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění,“ dodává Forysová.  

    
* novela nařízení vlády č.361/2007 Sb., stanoví přípustný expoziční limit (PEL) pro vdechovatelnou frakci aerosolu 0,2 mg/m3 a 
PEL pro respirabilní složku aerosolu je 0,05 mg/m3; nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním prostředí (NPK-P) pro 
vdechovatelnou frakci aerosolu 0,4 mg/m3 a NPK-P pro respirabilní frakci aerosolu na 0,1 mg/m3. Do té doby platil PEL pro 
8hodinovou směnu v pracovním ovzduší 1 mg/m3 a nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší 2 mg/m3. 
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