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Hluk v číslech
Tato zpráva je první z řady tematických zpráv observatoria rizik 
věnovaných konkrétnímu riziku, odvětví nebo skupině pracov-
níků. Jejím cílem je popsat situaci v Evropě, pokud jde o expozici 
hluku při práci, stanovit ohrožené skupiny a poukázat na aktuální 
tendence a vyvstávající problémy. Tyto činnosti jsou součástí roz-
sáhlejšího projektu, který usiluje o rychlejší určení nově vznikají-
cích tendencí a rizik při práci s cílem přispět k lepšímu zaměření 
zdrojů a umožnit včasnější a účinné zásahy. 

Roste podíl pracovníků zaměstnaných v odvětví služeb. Proto 
tato zpráva obsahuje informace nejen o odvětvích, u nichž je 
vysoká expozice hluku dobře známa, jako jsou stavebnictví, zpra-
covatelský průmysl nebo zemědělství, ale i o činnostech v oblasti 
služeb, kde mezi zaměstnanci převládají ženy, jako je školství 
a vzdělávání nebo call centra.

Expozice hluku

Hladiny hluku nadále pravidelně překračují hygienické limity 
v mnoha odvětvích, například v zemědělství, stavebnictví, stro-
jírenství, potravinářském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu, 
ve slévárnách nebo v zábavním průmyslu.

Vysokým hladinám hluku jsou nejvíce vystaveni řemeslníci, kva-
lifi kovaní dělníci, pracovníci v zemědělství a ozbrojené síly. Ve 
vybraných odvětvích mohou být nadměrnému hluku ve značné 
míře vystaveny ženy. Podíl žen, které uvedly, že jsou vystaveny 
hluku, je mnohem vyšší v nových členských státech než v EU-15. 
V České republice jsou například pracovníky exponovanými 

hluku v textilní výrobě ze 75 % ženy, v potravinářském průmyslu 
je to pak z 50 %.

V nových členských státech vykazují největší podíl pracovníků 
exponovaných hluku odvětví zemědělství a těžebního průmyslu, 
po nichž následuje průmysl zpracovatelský. Podíl pracovníků 
exponovaných hluku je v těchto odvětvích také vyšší než v EU-15.

Rovněž se zdá, že vysokému hluku jsou čím dál více exponováni 
mladí pracovníci. Podle šetření Evropské nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek nahlásili zaměstnanci pracující 
v rámci odborné praxe nebo jiného systému školení v roce 2000 
více potíží se sluchem než v roce 1995. Školení mladých pracov-
níků je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost a měli bychom 
se také důkladněji zaměřit na řešení jejich zdravotních potíží.

Dopady na zdraví

■ Porucha sluchu
Porucha sluchu způsobená hlukem je stále jednou z nejrozšíře-
nějších uznávaných nemocí z povolání. Od roku 1999 do roku 
2001 představovaly náklady spojené s poruchami sluchu při-
bližně 10 % z celkových nákladů na nemoci z povolání (1). Ved-
le možného nedostatečného hlášení a nedostatečného uznávání 
nemocí, k čemuž dochází zejména u pracovnic, čísla také závisejí 
na prahové hodnotě použité při defi nování poruchy sluchu. Ten-
dence se liší podle země a politiky uznávání nemoci. Například 
v Německu se počet uznávaných případů stabilizuje a s ohledem 
na stupeň postižení klesá.

Počet potíží se sluchem, které ohlásili sami postižení, se mírně 
zvýšil. Podle výsledků evropského šetření (2) se 7 % pracovníků 
v Evropě domnívá, že práce má vliv na jejich zdraví, pokud se 
týče postižení sluchu. Pracovníci, kteří hlásí vysokou expozici 
hluku, také hlásí více potíží se sluchem.

■ Tinitus
Porucha sluchu způsobená hlukem je často doprovázena tinitem 
(hučením v uších). Údajů o tinitu je málo. Z výzkumu provede-
ného ve Spojeném království v roce 2003 vyplynul odhad, že ve 
věku od 35 do 64 let trpí 153 000 mužů a 26 000 žen závažnými 
potížemi se sluchem, které lze připsat jejich zaměstnání, a že 
trvalým tinitem, který lze připsat jejich zaměstnání, trpí zhruba 
266 000 mužů a 84 000 žen. K posouzení rozsahu tohoto pro-
blému v celoevropském měřítku by mělo přispět další monito-
rování. 

Noise in figures
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(1)  „Costs and funding of occupational diseases in Europe“ [„Náklady na nemoci z povolání 
v Evropě a jejich fi nancování“], Eurogip-08-E, srpen 2004. http://www.eurogip.fr/pdf/
Eurogip-08E-cost.pdf 

(2) Evropské šetření o pracovních podmínkách, (ESWC).
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■ Akustický šok
Akustický šok je termín, který se používá k popisu fyziologických 
a psychologických projevů, k nimž může u člověka dojít poté, 
co zaslechne náhlý, neočekávaný hlasitý zvuk ze sluchátek nebo 
z telefonu. Nejohroženějšími pracovníky jsou v této souvislosti 
operátoři v call centrech. Problém se může ještě zhoršit, pokud 
v call centrech panuje takový hluk, že operátoři musejí zesílit 
hlasitost více, než by bylo nutné v tišším prostředí. Na problém 
akustického šoku jako otázku, která vyžaduje pozornost, pouká-
zala rovněž odborná šetření agentury o vyvstávajících rizicích 
z fyzikálních faktorů.

■ Kombinované dopady
Porucha sluchu může také být způsobena nebo zhoršena při 
používání chemických látek. Mezi známé ototoxické látky patří 
rozpouštědla, kovy, léčiva a látky vyvolávající dušení. Pracovníci 
jsou exponováni vysokým hladinám hluku a působení nebezpeč-
ných látek nebo vibrací při výkonu povolání v oblasti tiskárenství, 
při natírání, při stavbě lodí, ve stavebnictví, v průmyslové výrobě, 
při výrobě chemických, ropných a kožených výrobků a nábytku, 
v zemědělství a v těžebním průmyslu. Ke kombinované expozici 
hluku, vibracím a horku může docházet též ve slévárnách. Mnohá 
z těchto odvětví jsou hojněji zastoupena v nových členských stá-
tech než v EU-15.

■ Hluk a úrazy
Hluk nejenže způsobuje poškození sluchu pracovníka, ale může 
být také příčinou úrazů, protože narušuje komunikaci. Pracov-
níci vybavení ochrannými prostředky proti hluku nemusejí sly-
šet pokyny a výstražná zvuková znamení. Vyvinout metodu 
pro předvídání případů nesrozumitelnosti řeči a neschopnosti 
vnímat výstražné zvukové signály, pokud je pracovník vybaven 
ochrannými prostředky proti hluku, si klade za cíl hned několik 
projektů. Do této zprávy byla zahrnuta i další rizika úrazů, jimž 
jsou vystaveni pracovníci s postižením sluchu.

Hluk jako významný problém hlásí pracovníci ve škol-
ství z několika členských států a poruchy hlasu mají 
velký vliv na míru nepřítomnosti učitelů v zaměstnání.

Směrnice WHO doporučují pro školní třídu hladinu hluku 
35 dB(A). Ve skutečnosti však hladiny hluku ve školách dosa-
hují až 60–80 dB(A) při normálních hodinách a při práci ve 
školních dílnách, v tělocvičnách a na sportovních hřištích 
mohou hladiny hluku dokonce přesáhnout hygienické limity 
pro pracoviště. Měření ve třídách odhalila, že akustické pod-
mínky zde způsobují, že je rozumět méně než polovině mlu-
veného projevu.

Význam hlasu jako pracovního nástroje také roste s rozvo-
jem hlasem ovládaných technologií a s nárůstem počtu call 
center, kde je hlasová zátěž vysoká.

■ Mimosluchové účinky hluku
Existují důkazy o tom, že středně vysoké hladiny hluku jsou příči-
nou nejrůznějších zdravotních problémů, včetně potíží s hlasem, 
stresu, kardiovaskulárních onemocnění a neurologických obtíží. 
I nižší hladina hluku než hladina, která způsobuje poškození slu-
chu, může vést ke zdravotním problémům, pokud chronicky 
zabraňuje spánku a odpočinku, narušuje komunikaci a srozumi-
telnost řeči nebo nepříznivě ovlivňuje schopnost duševní práce, 
která vyžaduje vysoký stupeň pozornosti a soustředění.

Prevence

Ke snížení hladin hluku na pracovištích je zapotřebí dalšího úsilí. 
Ve studiích o opatřeních pro kontrolu hluku na pracovištích byla 
nalezena řada různých přístupů a některé účinné programy 
ochrany sluchu. Omezený počet menších společností  přijalo 
opatření pro kontrolu hluku a tyto subjekty značně spoléhaly na 
osobní ochranné pracovní prostředky.

Je také zapotřebí dalších vylepšení, aby se účinně snížila hladina 
emisí u zdroje. V povoláních s vysokými hladinami hluku na pra-
covišti se obvykle používá celá řada procesů a strojních zařízení. 
V této zprávě jsou uvedeny některé profi ly expozice pro hlučná 
odvětví, jako je zemědělství, stavebnictví nebo potravinářský 
průmysl.

Nízkou hladinu hluku je třeba udržovat i tam, kde je nutné sou-
středění. Významných snížení lze dosáhnout pomocí opatření 
zaměřených na omezení hluku. V oblastech, jako je zdravotní 
péče a vzdělávání, ale také průmyslová výroba, došlo ke zvýšení 
komplexnosti práce a administrativních úkonů. Proto jsou do 
této zprávy zahrnuta i některá doporučení ohledně hladin hluku 
v kancelářích, školách a ve zdravotnických zařízeních.

Potřeba dalšího výzkumu

K určení problémů, na které je třeba se zaměřit při pre-
venci, mohou přispět cílená šetření ve vybraných povo-
láních (zdravotní péče, hotely a restaurace, doprava, 
call centra).

Je také zapotřebí dalších údajů pro posouzení:

■ vystavení středním hladinám hluku,

■ kombinovaných účinků hluku a vibrací či hluku 
a chemických látek,

■ dopadů hluku na těhotné pracovnice.

Výzkum by rovněž měl podpořit preventivní snahy, pokud 
jde o pracovníky se sluchovým postižením a nepříznivý vliv 
na vnímání výstražných zvukových znamení a signálů.

Další informace

Kompletní výsledky zjištěné v rámci projektu observatoria rizik 
jsou k dispozici na adrese:  http://riskobservatory.osha.europa.eu

Údaje o vystavení hluku a poruchách sluchu, včetně údajů z jed-
notlivých členských států, jsou k dispozici na adresách: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.europa.eu
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