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Tisková zpráva 

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI HLUKU – 21. DUBEN 2017 

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví. Hluková zátěž naší populace je způsobena 

přibližně ze 40 % pracovním prostředím a z 60 % mimopracovním prostředím. Hlavním zdrojem hluku 

v mimopracovním prostředí je doprava, provoz průmyslových zařízení a dále se uplatňuje hluk 

související s bydlením a s trávením volného času.  

Hlavní účinky hluku na organismus jsou nejen přímo na sluchový orgán, ale hluk ovlivňuje celý 

organismus v podobě snížení imunity, zvýšení výskytu onemocnění srdce a cév, zvýšené únavy, 

nespavosti a další.  

Krajské hygienické stanice jako orgány ochrany veřejného zdraví sledují hluk v pracovním                               

a mimopracovním prostředí a dohlíží na dodržování hygienických limitů dle platné legislativy. 

V mimopracovním prostředí posuzují hluk při územním plánování, v rámci řízení dle stavebního zákona, 

při posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci integrovaných povolení velkých podniků .. atd. 

Dodržování hygienických limitů hluku kontrolují KHS v rámci státního zdravotního dozoru při 

ověřování plnění povinností provozovatelů hluku nebo v reakci na řešení podnětů občanů.  

Z hlediska hluku je v Libereckém kraji nejzásadnější podíl hluku z dopravy, hluk z individuálních zdrojů 

(mj. vzduchotechnika) a hluk z veřejných produkcí hudby. KHS LK se proto zaměřila na ověřování 

hlukové expozice na komunikacích II. a III. třídy zatížených dopravou vzhledem k nárůstu pozemní 

dopravy a na získání relevantních dat k posuzování staveb rodinných domů z hlediska ochrany před 

hlukem, které provádí KHS od roku 2016 po novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Opatření ke 

snížení dopravního hluku jsou dlouhodobá, spočívají v protihlukových opatřeních na objektech a nových 

řešení dopravních staveb mimo obytnou zástavbu. Za rok 2016 KHS LK vydala 944 stanovisek 

k rodinným domům, provedla 17 měření hluku, řešila 94 podnětů občanů týkajících se hluku, z nichž 

bylo 67 oprávněných. 

Prevence a ochrana před hlukem – používání osobních ochranných pomůcek při práci v hlučném 

prostoru, maximální zkracování činnosti v hlučném prostředí, omezení návštěv hlučných míst (střelnice, 

diskotéky), dle WHO je doporučeno poslouchat přehrávače max. 1 hodinu denně na 60 % výkonu;                  

u sluchátek, která se vkládají do uší ještě méně.  
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