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HLUK NIE JE ZVUK

Lucia KUZMOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ, Petr KACHLÍK

Abstrakt: Problematika hluku je celosvetovo rozšírená. Hluk je závažný faktor 
aj preto, že jeho hladiny sa stále zvyšujú a poškodenie zdravia ľudí prebieha dlhodobo
a skryto. So zvukom a napokon aj samotným hlukom sa človek stretáva denne či už 
doma, v škole, na pracovisku a tiež aj v prírode. Oproti iným faktorom je tento faktor 
o to závažnejší, že pôsobí neustále, a to aj v čase určenom na oddych a relaxáciu a tiež 
v noci, v čase určenom na spánok. Hluk v životnom prostredí sa neustále zvyšuje, čo 
má za následok poškodenie zdravia ľudí, a to nie len na sluchovom aparáte. Aj keď 
sa tomuto závažnému negatívnemu faktoru venujú rôzne štúdie, publikácie, výskumy 
a vykonávajú sa mnohé merania, samotný občan je málo informovaný o negatívnom 
vplyve hluku na organizmus. Často toleruje aj vyššie hladiny hluku, neuvedomujúc si 
závažnosť danej situácie. Preto je nevyhnutne skúmať vplyv hluku na zdravie človeka 
a tiež hľadať riešenia, ako si chrániť a nezničiť jeden z dôležitých zmyslových orgánov – 
sluch. V tejto prednáške sme sa zamerali na škodlivé účinky a zdravotné dôsledky hluku 
na organizmus človeka. 

Kľúčové slová: hluk, zdravie, opatrenia, dôsledky

Úvod
Z fyziologického hľadiska sa zvuk defi nuje ako mechanické vlnenie vo frek-

venčnom rozsahu, ktorý počuje ľudské ucho (16 – 20 000 Hz) (Havránek, 1990). Hluk 
je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý pôsobí na človeka rušivo, nepríjemne a v niektorých 
prípadoch dokonca poškodzuje jeho zdravie. Hluk sa čoraz častejšie stáva stresujúcim 
faktorom v mnohých situáciách. Pritom stres je rizikový faktor až u 90 % ochorení.
S pribúdajúcimi informáciami o hluku a jeho škodlivosti si ešte mnoho ľudí stále neuve-
domuje dôsledky negatívneho pôsobenia na organizmus (Ághová, 1993). 

Negatívne účinky hluku poškodzujú zdravie v pracovnom prostredí, no v po-
sledných rokoch sa berie do úvahy aj pôsobenie hluku v životnom prostredí. Objasnenie 
účinkov tzv. ,,neuvedomelého“ hluku je preto obzvlášť dôležité. 

Hluk v pracovnom a životnom prostredí
Hluk vzniká v prírode pri fyzikálnych procesoch (prúdenie vody, víchrica), 

alebo ako prejav života u zvierat. Vzniká tiež činnosťou človeka (doprava, výroba, 
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bývanie, trávenie voľného času) (Správy o stave životného prostredia SR, 2010).
Hluk je najrozšírenejším faktorom pracovného prostredia, pričom len na Slo-

vensku bolo v roku 2008 exponovaných nadmerným hlukom viac ako 88 300 za-
mestnancov najrôznejších ekonomických odvetví. Napriek všeobecne prijímanému 
názoru, že hlukom sú ohrození najmä zamestnanci priemyselných odvetví, existu-
je aj množstvo iných profesií, ktoré môžu byť exponované hlukom presahujúcim 
limity. Expozícia nadmerným hlukom existuje aj u profesionálnych hudobníkov, 
zamestnancov hudobných klubov, barov a pracovníkov tzv. call centier. Vysoké hla-
diny hluku boli namerané aj v školách. 

Neustále sa zvyšujúce hladiny hluku v životnom prostredí, čoraz väčšie 
množstvo aktivít spojených s produkciou hluku, a čoraz menšie množstvo príleži-
tostí oddýchnuť v tichu kladú zvýšené nároky na sluchový orgán a zmenšujú mož-
nosti jeho regenerácie. Úroveň počutia sa zhoršuje každou generáciou. Podľa brit-
ských štúdií sa prah počutia posunul v priebehu minulého storočia približne o päť 
decibelov (Janoušek, 2009). 

Vplyv hluku na organizmus
Pôsobenie hluku rozdeľujeme na akútne, chronické a psycho-sociálne. Vý-

sledkom akútneho účinku hluku je akútna akustická trauma. Je to krátkotrvajúci 
náhly účinok extrémne vysokých hladín hluku (výbuch) (Ághová, 1993). Ak je ex-
pozícia opakovaná a sluch nemá dostatok času na zotavenie, dočasná zmena slu-
chu sa môže stať trvalou a poškodenie sluchu je nezvratné (Janoušek, 2010). Pri 
chronickom pôsobení môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému posunutie prahu 
počutia. Chronické preťažovanie vláskových buniek v uchu pri intenzitách nad 80 
– 90 dB vyčerpáva metabolické rezervy, začínajú prevažovať deštrukčné procesy 
v bunke (80 dB – hlasná hudba, morské vlnobitie, 90 dB – metro, búrka). Ak hluk 
prestane po určitom čase pôsobiť, činnosť bunky opäť obnoví (prechodne sa posu-
nie prah počutia) (Ághová, 1993). Pri psychosociálnom pôsobení je práve rozmr-
zelosť to, čo robí zvuk hlukom. Medzi odborníkmi býva rozmrzelosť považovaná 
za najvýznamnejší nepriaznivý účinok hluku. Často je spájaná s rušením, zlosťou, 
obmedzením blahobytu a stresom. Rozmrzelosť je primárna emocionálna reakcia, 
ktorá môže vznikať nie len priamym vnímaním hluku, ale tiež druhotne v dôsledku 
toho, že hluk interferuje s prevádzanou alebo zamýšľanou činnosťou, alebo že vy-
voláva nepríjemné telesné pocity. Významným faktorom je aj možnosť ovplyvniť 
či kontrolovať výskyt hluku priamou cestou (vypnúť hlučný mixér, požiadať suseda
o presun kosenia trávnika na inú dobu, podať sťažnosť na hygienickú stanicu), ale-
bo nepriamou cestou (poznať časový vzorec výskytu hluku). Dôležitá nie je ani tak 
skutočná ovplyvniteľnosť ako presvedčenie respondenta, že môže, alebo nemôže 
výskyt hluku nejako ovplyvniť. Senzitívni jedinci vykazujú okrem rozmrzelosti aj 
symptómy hnevu, napätia, nervozity, menejcennosti a úzkosti. Reagujú na hluk väč-
ším vzrušením a poplašnou reakciou, silnejšou vazokonstrikciou, rýchlejším tem-
pom, častejšie udávajú zdravotné problémy a depresiu, vykazujú vyššiu subjektívnu 
stresovú reakciu. Ženy vykazujú signifi kantne vyššiu citlivosť k hluku (Informačný 
balík – Hluk pri práci, 2010). 
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Na základe epidemiologických štúdii bolo zistené u obyvateľov v Českej 
republike zvýšenie celkovej chorobnosti ako dôsledok pôsobenia chronického stre-
su. Zaznamenané boli  poruchy krvného tlaku, ischemická choroba srdca, gastroin-
testinálne poruchy, zápalové ochorenia, nižšia odolnosť voči infekciám. Zistilo sa, 
že k ochoreniam dochádzalo až po dlhšej dobe strávenej v hlučnom prostredí. Pri 
cievnych ochoreniach po 5-10 rokoch a pri nervových ochoreniach po 8-10 rokoch 
expozície hlukom (Zdravotní účinky hluku, 2010).

BIOLOGICKÉ ÚČINKY HLUKU ALEBO TZV. MIMOSLUCHOVÉ VPLYVY 
HLUKU SÚ NAPR.: 

• poruchy vegetatívneho nervového systému,
• poruchy srdcovo-cievneho systému,
• bolesti hlavy,
• hluk spôsobuje závrate spojené s nutkaním na vracanie alebo mdlobami,
• tlmenie činnosti zažívacieho traktu, poruchy trávenia,
• zvýšená činnosť hypofýzy, štítnej žľazy a nadobličiek,
• problémy so zrakom,
• poruchy spánku,
• psycho-sociálne poruchy (Martonová, 1998).

V populácii sa nachádzajú ľudia vyžadujúci zvýšenú ochranu pred hlukom. 
Ľudia, ktorí prekonali ušné ochorenia alebo ktorí majú poruchu endokrinných funk-
cií sú disponovaní k vzniku kardiovaskulárnych ochorení (vyšší krvný tlak, vyššia 
pulzová frekvencia atď.). Expozícia hlukom v  životnom prostredí nie je časovo ob-
medzená a  k rušeniu dochádza v čase, ktorý je určený na regeneráciou a odpočinok 
(Kuzmová, 2010). 

OPATRENIA VEDÚCE K ZNÍŽENIU HLUKU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:
• stíšenie rádia, televízie, hudby,
• oznámiť včas spolubývajúcim hlučné práce,
• na verejných podujatiach vypínať mobil,
• dodržiavať predpísanú rýchlosť jazdy,
• relaxovať v prírode (Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010).

Záver
Problematike hluku sa venuje pozornosť už niekoľko rokov. So zvukom a na-

pokon aj samotným hlukom sa stretávame denne či už doma, v škole, na pracovisku 
alebo aj v prírode. Človek je denne vystavený, okrem iných negatívnych faktorov, 
aj hluku. Tento faktor je závažnejší, pretože pôsobí neustále. V čase určenom na od-
dych, relaxáciu a spánok. Intenzita hluku v životnom prostredí neustále narastá, čo 
má za následok poškodenie zdravia ľudí, a to nie len na sluchovom aparáte. Úplne 
odstrániť hluk zo životného prostredia nie je možné. Pochopenie tejto problematiky 
je byť prvým krokom k ochrane nášho zdravia. Pri dodržaní vyššie uvedených opa-
trení môžme aj my sami prispieť k príjemnejšiemu životu.
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NOISE IS NOT SOUND

Abstract: The noise pollution is in meantime very important theme. The noise is 
very important factor, because of its raising threshold. The impact on human’s health by 
noise is a hidden long-time process. We get into contact with sound and noise every day 
at home, at work and also in nature. The noise factor is important in comparison with 
other health factors because it is acting in every time, also in time we sleep and spend for 
relax. The noise pollution is raising and as its consequence the human’s health is getting 
damaged, but not only on hearing mechanism. Many studies, publications, experiments, 
measurements and research has been performed on noise pollution, however the citizens 
are not very well informed about the noise impact on thier helth. We tollerate higher 
noise thresholds very often, but we are not very conscious about the consequences. That 
is why we need to explore the noise impact on human’s health and fi nd solution how to 
protect one of our most important apparatus – the hearing mechanism. This lecture is 
about the dangerous impact of noise and consequences on human‘s health.

Key words: noise, health, consequence, action




