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Lidstvo se bude muset vypořádat s hlukem stejně tak razantně, 
jako se vypořádalo s morem a cholerou.

Robert Koch (1843-1910)

akustický smogakustický smog
vvššudypudypřříítomnost hlukutomnost hluku
1515--2020%% populace vystaveno populace vystaveno 
denndenníím hladinm hladináám m >> 65 65 dBdB(A) (A) 
((ččernernéé zzóóny)ny)
4040%% vystaveno dennvystaveno denníím hladinm hladináám m 
5555--65 65 dBdB(A) ((A) (ššededéé zzóóny)ny)
v anketv anketáách hluk na pch hluk na přřednedníím m 
mmííststěě mezi mezi environmentenvironmentáálnlníímimi
problprobléémymy
nnáárrůůst o 1 st o 1 dBdB roroččnněě
dopravndopravníí hlukhluk



Lidstvo se bude muset vypořádat s hlukem stejně tak razantně, 
jako se vypořádalo s morem a cholerou.

Robert Koch (1843-1910)

vizuvizuáálnlníí kulturakultura
sluch nelze vysluch nelze vyřřadit adit 
(nem(nemááme me „„uuššnníí vvííččkaka““))
sluchovsluchovéé informace informace 
biologicky dbiologicky důůleležžititěějjšíší
zvuk mzvuk máá aktivaaktivaččnníí úúččinekinek
zrak umozrak umožňžňuje odstup, uje odstup, 
sluch ponosluch ponořřeneníí, , „„dotek na dotek na 
ddáálkulku““



Civilizace Civilizace versvers. p. přříírodaroda
(zdroj MF DNES)(zdroj MF DNES)

CIVILIZACECIVILIZACE dBdB PPŘŘÍÍRODARODA

šum počítače 10 let mouchy

tikot náramkových hodinek 20 šustění listí

šepot 30 větřík

hlukové pozadí v obytné čtvrti (noc) 30-35 tichá zahrada

hlukové pozadí v obytné čtvrti (den) 40-45 štěbetání ptáků

běžný rozhovor 60 žabí kvákání

hluk v kanceláři, běžná restaurace 70 silný déšť

hlasitá hudba, živá ulice 80 mořské vlnobití

metro 90 bouřka

sekačka trávy, walkman 90-100 vichřice

rockový koncert, diskotéka, cirkulárka, motor auta ve vyšších 
obrátkách

100-110 uragán

pneumatické kladivo vzdálené asi 1 m 120 vodopád

letadlo vzdálené 30 m 120-130 výbuch sopky



Mýty o hlukuMýty o hluku

Co neslyCo neslyšíším, to mi neublm, to mi neublíížžíí

Pokud si na hluk mPokud si na hluk můžůžu zvyknout, u zvyknout, 
nemnemůžůže na ne na něěm být nic m být nic ššpatnpatnééhoho

JedinJediněě hlasitý zvuk mhlasitý zvuk můžůže být hlukeme být hlukem

Hluk znamenHluk znamenáá pokrokpokrok

Hluk je jen subjektivnHluk je jen subjektivníí pocitpocit



Definice hlukuDefinice hluku

Hluk je kaHluk je kažždý nedý nežžáádoucdoucíí zvuk, který zvuk, který 
vyvolvyvoláávváá
–– nepnepřřííjemnýjemný nebonebo
–– ruruššivýivý vjem, nebo který mvjem, nebo který máá
–– šškodlivýkodlivý úúččinekinek

? relativita hluku? relativita hluku



PPůůsobensobeníí zvuku na zvuku na 
ččlovlověěkaka

zvuk jako informacezvuk jako informace
–– reakce zreakce záávisvisíí na významu (interpretaci)na významu (interpretaci)

zvuk jako fyzikzvuk jako fyzikáálnlníí podnpodněětt
–– reakce je automatickreakce je automatickáá



Hluk relativnHluk relativníí a absolutna absolutníí

relativnrelativníí
–– reakce zreakce zááleležžíí na postoji jedince k hluku (resp. na postoji jedince k hluku (resp. 

jeho zdroji)jeho zdroji)

absolutnabsolutníí
–– nad cca 65 nad cca 65 dBdB(A)(A)
–– mimovolnmimovolníí fyziologickfyziologickáá reakce (zvýreakce (zvýššeneníí TK, TK, 

tepovtepovéé frekvence, vasokonstrikce, dechovfrekvence, vasokonstrikce, dechovéé
zmzměěny, zvýny, zvýššenenéé svalovsvalovéé napnapěěttíí, zhor, zhorššenenéé
trtráávenveníí))



LehmannovoLehmannovo dděělenleníí
PPÁÁSMOSMO ddBB NNÁÁZEVZEV POPISPOPIS

00 bezzvukovostbezzvukovost Pro člověka škodlivá.

I.I. do 30do 30 ppáásmo tichasmo ticha Normální přírodní prostředí: šumění deště, větru, pohyby 
lidí, zvířat atd. Tyto zvuky obvykle nevnímáme.

II.II. 3030--6565 ppáásmo smo 
relativnrelativníího ho 
hlukuhluku

Za určitých okolností se může škodlivým: rozhodující je 
vztah člověka k hluku, zvláště při dlouhodobém 
působení.

Funkční tělesné reakce jsou dány intenzitou emocí.

III.III. 6565--90 90 
(95)(95)

ppáásmo  smo  
absolutnabsolutníího ho 
hlukuhluku

Hluk je již škodlivý bez ohledu na duševní postoj. Funkční
tělesné změny jsou především dány fyzikálními 
vlastnostmi hluku (hladinou).

Negativní citový postoj může funkční reakce dále umocnit.
Je to hluk na velmi živých křižovatkách, v továrních halách, 

při těžké nákladní dopravě.

IV.IV. 90 (95)90 (95)--
110 (130)110 (130)

ppáásmo smo 
specifickspecifickéého ho 
vlivu hlukuvlivu hluku

Kromě duševních a funkčních tělesných reakcí je dříve či 
později poškozován sluchový orgán.

Je to hluk ve velmi hlučných továrních provozech, hluk 
startujících letadel, velkých motorů a strojů, unikajících 
plynů a páry atd.

V.V. nad 110nad 110
(130)(130)

akutnakutníí
nebezpenebezpeččíí

Hluk působí bolest a škody na vnitřním sluchu, které jsou 
pronikavé, rychle postupující a ireverzibilní.



ÚÚččinky hlukuinky hluku
((GuidelinesGuidelines forfor CommunityCommunity NoiseNoise, WHO, 1995), WHO, 1995)

popošškozenkozeníí sluchusluchu
ztztíížženeníí komunikacekomunikace
ruruššeneníí spspáánkunku
fyziologickfyziologickéé reakcereakce
dudušševnevníí zdravzdravíí
pracovnpracovníí (studijn(studijníí) výkon) výkon
socisociáálnlníí chovchováánníí
emocionemocionáálnlníí reakcereakce



PoPošškozenkozeníí sluchusluchu

akustickakustickéé traumatrauma
–– impulznimpulzníí hluky nad 130 hluky nad 130 dBdB

chronickchronickáá expoziceexpozice
–– ppřříípustnpustnéé týdenntýdenníí zatzatíížženeníí sluchusluchu

presbyacusispresbyacusis, , socioacusissocioacusis, , tinnitustinnitus
pracovnpracovníí prostprostřřededíí: : LLAeqAeq,8h ,8h = 85 = 85 dBdB (WHO 75 (WHO 75 dBdB))
volný volný ččas: as: LLAeqAeq,24h ,24h = 70 = 70 dBdB (WHO)(WHO)
odhadem 120 miliodhadem 120 milióónnůů lidlidíí trptrpíí poruchou sluchuporuchou sluchu



ZtZtíížženeníí komunikacekomunikace

maskovmaskováánníí řřeečči a jiných akustických signi a jiných akustických signáállůů
nejdnejdůůleležžititěějjšíší ppáásmo 100 smo 100 –– 6.000 Hz (300 6.000 Hz (300 –– 3.000 3.000 
Hz)Hz)
signsignáál alespol alespoňň 15 15 dBdB nad hladinou pozadnad hladinou pozadíí (hladina (hladina 
bběžěžnnéé řřeečči 50i 50--60 60 dBdB))



RuRuššeneníí spspáánkunku

primprimáárnrníí úúččinekinek
–– ztztíížženenéé ususíínnáánníí, probouzen, probouzeníí, m, méénněě hluboký sphluboký spáánek (v nek (v 

ddůůsledku aktivace)sledku aktivace)
sekundsekundáárnrníí nnáásledeksledek
–– pocit snpocit sníížženenéé kvality spkvality spáánku, zvýnku, zvýššenenáá úúnava, zhornava, zhorššenenáá

nnáálada, snlada, sníížženenáá výkonnostvýkonnost

LLeqeq ≤≤ 30 30 dBdB(A), (A), LLmaxmax ≤≤ 45 45 dBdB(A)(A)
zvýzvýššeneníí hluhluččnosti v nonosti v noččnníí dobdoběě z 50 na 70 z 50 na 70 dBdB
provprováázeno nzeno náárrůůstem nemocnosti o 10stem nemocnosti o 10%%
ppřřííjemný tichý monotjemný tichý monotóónnnníí zvuk podporuje zvuk podporuje úútlum tlum 
CNSCNS



FyziologickFyziologickéé reakcereakce

vznikajvznikajíí jak pjak přříímo (primmo (primáárnrníí), tak v d), tak v důůsledku sledku 
negativnnegativníího postoje (sekundho postoje (sekundáárnrníí))
evidence o souvislosti mezi hluevidence o souvislosti mezi hluččnostnostíí a výskytem a výskytem 
nněěkterých onemocnkterých onemocněěnníí
–– hypertenze, ICHS, infarkt myokardu, katar hornhypertenze, ICHS, infarkt myokardu, katar horníích cest ch cest 

dýchacdýchacíích, infekch, infekččnníí onemocnonemocněěnníí ((imunosupresivnimunosupresivníí ppůůsobensobeníí
hluku)hluku)

–– korelace se korelace se subjsubj. posouzen. posouzeníím m zdrzdr. stavu. stavu



DuDušševnevníí zdravzdravíí

urychlenurychleníí a zintenzivna zintenzivněěnníí rozvoje latentnrozvoje latentníích ch 
dudušševnevníích poruchch poruch
–– zvýzvýššenenáá spotspotřřeba eba psychofarmakpsychofarmak ((anxiolytikaanxiolytika, hypnotika), , hypnotika), 
ččetnetněějjšíší psychiatrickpsychiatrickéé ppřřííznaky, vyznaky, vyššíšší nnáávvššttěěvnost PLvnost PL

–– zzáávvěěry nejsou jednoznary nejsou jednoznaččnnéé



PracovnPracovníí ((šškolnkolníí) výkon) výkon

u nenu nenáároroččných ných úúkolkolůů a kra kráátkodobtkodoběě mmůžůže zvýe zvýššit it 
výkonvýkon
–– kompenzace motivackompenzace motivacíí
–– postadaptapostadaptaččnníí efekt (efekt („„dadaňň za adaptaciza adaptaci““))

u nu náároroččných a komplexnných a komplexníích ch úúkolkolůů zhorzhorššeneníí ((ččtenteníí, , 
řřeeššeneníí problprobléémmůů, , memorizovmemorizováánníí))
–– rozptýlenrozptýleníí pozornosti, pozornosti, úúlekovlekováá reakce, zreakce, zúúžženeníí pozornostipozornosti

zkoumzkoumááno no ččasto na asto na šškolnkolníím výkonu dm výkonu děěttíí
–– narunaruššena pozornost, porozumena pozornost, porozuměěnníí ččtentenéému, zhormu, zhorššeneníí

dlouhodobdlouhodobéé pampaměětiti



SociSociáálnlníí chovchováánníí

zvýzvýššenenáá hostilitahostilita
negativnnegativněějjšíší hodnocenhodnoceníí druhýchdruhých
snsníížženenáá ochota spolupracovat a komunikovatochota spolupracovat a komunikovat
ninižžšíší ochota pomociochota pomoci



EmocionEmocionáálnlníí reakce (2/4)reakce (2/4)

socisociáálnlníí a situaa situaččnníí promproměěnnnnéé
–– postoj ke zdroji hlukupostoj ke zdroji hluku
–– ddůůvvěěra v pravomocnra v pravomocnéé orgorgáány (uznny (uznáánníí problprobléému, mu, 

ochota ke spoluprochota ke spoluprááci, jasnci, jasnáá komunikace)komunikace)
–– historie hlukovhistorie hlukovéé expozice (srovnexpozice (srovnáánníí s ds dřříívvěějjšíším m 

stavem)stavem)
–– ooččekekáávváánníí (o(oččekekáávváánníí nnáárrůůstu samo zvýstu samo zvýšíší

rozmrzelost a naopak)rozmrzelost a naopak)
–– vnvníímanmanáá momožžnost ovlivnit situaci, pnost ovlivnit situaci, přředvedvíídat, dat, 

význam a dvýznam a důůleležžitostitost



EmocionEmocionáálnlníí reakce (3/4)reakce (3/4)

osobnosobníí charakteristikycharakteristiky
–– vvěěk, pohlavk, pohlavíí, socioekonomický status, socioekonomický status
–– citlivost k hluku (10citlivost k hluku (10--2020%% velmi citlivých, stejnvelmi citlivých, stejněě

tolik velmi tolerantntolik velmi tolerantníích)ch)
–– aktuaktuáálnlníí psychický a tpsychický a těělesný stavlesný stav



EmocionEmocionáálnlníí reakce (4/4)reakce (4/4)

vlastnosti hlukuvlastnosti hluku
–– hladina intenzity (resp. hlasitost)hladina intenzity (resp. hlasitost)
–– frekvenfrekvenččnníí slosložženeníí
–– ččasový prasový průůbběěh (modulace, rytmus)h (modulace, rytmus)
–– prostorovprostorovéé umumííststěěnníí zdroje (vzdzdroje (vzdáálenost, lenost, 

viditelnost)viditelnost)



ŘŘEEŠŠENENÍÍ
TradiTradiččnníí cestacesta

eliminace hlukueliminace hluku
–– zdroj (odhluzdroj (odhluččnněěnníí))
–– šíšířřeneníí (izolace)(izolace)
–– ppřřííjemce (ochrannjemce (ochrannéé pompomůůcky)cky)

maskovmaskováánníí ((„„akustický parfakustický parféémm““))



ŘŘEEŠŠENENÍÍ
NovNovéé trendytrendy

ppřřííznivzniváá zvukovzvukováá prostprostřřededíí
–– od od „„jeješšttěě ppřřijatelnýchijatelných““ k pozitivnk pozitivněě ppůůsobsobííccíímm
–– ddůůraz na plraz na pláánovnováánníí

celostncelostníí a kvalitativna kvalitativníí pohledpohled
–– od mod měřěřeneníí hluhluččnosti k diferencovannosti k diferencovanéému pohledumu pohledu
–– kulturnkulturníí a historicka historickáá hodnota zvukhodnota zvukůů, pestr, pestréé a a 

vyvvyváážženenéé zvukovzvukovéé prostprostřřededíí, informa, informaččnníí bohatostbohatost

ppřřijetijetíí odpovodpověědnosti za zvukovdnosti za zvukovéé prostprostřřededíí
–– rozvoj citlivosti vrozvoj citlivosti vůčůči zvuki zvukůůmm



PPřřííznivznivéé zvukovzvukovéé prostprostřřededíí
((InternationalInternational CommissionCommission on on BiologicalBiological EffectsEffects ofof NoiseNoise))

zdravzdravíí a rehabilitacea rehabilitace
bezpebezpeččíí
socisociáálnlníí interakce, stejninterakce, stejněě jako soukromjako soukromíí
spspáánek, odponek, odpoččinek, rekreace a psychickinek, rekreace a psychickéé
zotavenzotaveníí
uuččeneníí a kreativitaa kreativita
výkonnost a produktivitavýkonnost a produktivita
vnvníímmáánníí a esteticka estetickéé hodnocenhodnoceníí
orientace a sebedorientace a sebedůůvvěěrara
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