
 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  
 

 

 
 
 

 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

PROBLEMATIKA HLUČNOSTI JAKO VÝZNAMNÁ 

SOUČÁST SOCIÁLNÍHO PILÍŘE CSR V PROSTŘEDÍ 

PRŮMYSLU 

 

 
 

Ing. Kateřina Bílecká 
 
 
 

Řízení jakosti 
Řízení průmyslových systémů 

 
 
 
 

Školitel: Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Praha, říjen 2016 



                                                                                                                                                                                                          
2  

 

ABSTRAKT 
 

 

Zdraví právem považujeme za nezbytné pro prožití plnohodnotného života. 

Zdravotní stav každého z nás je ovlivňován mnoha faktory. Některé z nich ovlivnit 

nemůžeme, ale mnohé závisí na nás. Jedním z těchto faktorů je stav pracovního 

prostředí, ve kterém trávíme značnou část života. Škodlivé pracovní prostředí může trvale 

poškodit naše zdraví a tím ovlivnit i náš pracovní a soukromý život. Můžeme-li pro 

zaměstnance vytvořit příznivější, zdravější pracovní prostředí, je tento ovlivnitelný faktor 

v našich rukou. Zdravý, spokojený zaměstnanec rovná se kvalitně odvedená práce, vyšší 

výkonnost, loajalita a zvýšení prosperity společnosti.  

Tyto skutečnosti mne inspirovaly k zpracování této dizertační práce, která se 

zabývá vytvořením příznivějšího pracovního prostředí, konkrétně snížením hlučnosti ve 

výrobě a minimalizací negativních vlivů hluku na zdraví zaměstnanců.  
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ABSTRACT 
 

 

The health is an essencial for living out of full life. A condition of each of us is 

influenced by many factors. We cannot affect some of them even though we can control 

many factors. One of suggestible variable is a condition of working environment, where we 

spent a large proportion of our life. A poor working environment can permanently harm a 

health, consequently affect our professional and personal life. As we can create more 

positive and healthier working environment, is this variable in our hands. Healthy and 

satisfied employee means good work, higher efficiency, loyalty and increasing prosperity 

of the company. 

The leading subject of this thesis is the option of increasing of quality of working 

environment by noise reduction and by minimizing of negative effects on worker´s health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
4  

OBSAH 
 

 

ABSTRAKT .......................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 3 

OBSAH ................................................................................................................................ 4 

ÚVOD .................................................................................................................................. 7 

1 SNIŽOVÁNÍ HLUČNOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

ORGANIZACÍ ...................................................................................................................... 8 

1.1 Charakteristiky jednotlivých oblastí ............................................................................. 8 

1.2 Přínosy CSR ............................................................................................................... 9 

1.3 Sociální pilíř .............................................................................................................. 11 

1.4 Sociální oblast – vztahy se zaměstnanci .................................................................. 14 

1.5 Jaké jsou možnosti komunikace se zaměstnanci? ................................................... 17 

1.6 Creating Shared Value ............................................................................................. 18 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ........................................................................................ 21 

2.1 Komplexní analýza problematiky snižování hlučnosti ve výrobě zaměřená na: ....... 21 

2.2. Návrh řešení ............................................................................................................ 21 

2.2.1 Vypracování metodiky pro snížení hlučnosti ve výrobě ...................................... 21 

2.2.2 Vypracování metodiky pro správné používání chráničů sluchu .......................... 22 

2.2.3 Vypracování materiálu o škodlivosti hluku na lidské zdraví ................................ 22 

2.3 Preventivní opatření a osvěta jako základ řešení hlučnosti ve výrobě ..................... 22 

3 ZÁKLADNÍ METODY PRÁCE ..................................................................................... 24 

4 ANALÝZA ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY .................................................................. 25 

4.1 Společnost Bosal ...................................................................................................... 25 

4.1.1 Trh s originálními díly ......................................................................................... 25 

4.1.2 Trh s náhradními díly ......................................................................................... 25 

4.1.3 Průmyslový trh.................................................................................................... 26 



                                                                                                                                                                                                          
5  

4.1.4 Bosal Česká Republika ...................................................................................... 27 

4.2 Co dělá zvuk hlukem? .............................................................................................. 29 

4.3 Jak popisujeme hluk? ............................................................................................... 32 

4.4 Jak vypadá lidské ucho? .......................................................................................... 34 

4.5 Proč se věnovat snížení hluku? ................................................................................ 36 

4.6 Účinky hluku na sluchové ústrojí .............................................................................. 39 

4.7 Ostatní nepříznivé účinky hluku ................................................................................ 44 

4.8 Ukazatele ztráty sluchu ............................................................................................ 47 

4.9 Chrániče sluchu ........................................................................................................ 48 

4.9.1 Základní pojmy ................................................................................................... 48 

4.9.2 Kritéria pro výběr chráničů sluchu ...................................................................... 49 

4.9.3 Typy chráničů sluchu ......................................................................................... 55 

4.10 Jak můžeme posoudit hlučnost pracoviště? ........................................................... 59 

4.11 Povinnosti výrobců strojního zařízení v EU ............................................................ 62 

4.12 Vliv hluku na kvalitu ................................................................................................ 65 

5 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY .................................................... 66 

5.1 Legislativa a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: ...................... 66 

5.2 Ochrana proti poškození sluchu ............................................................................... 68 

5.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky ........................................................................ 69 

6 SITUACE V BOSAL ČESKÁ REPUBLIKA PŘED APLIKACÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ ....... 71 

7 NÁVRH ŘEŠENÍ ......................................................................................................... 75 

7.1 Metodika pro snižování hlučnosti ve výrobě ............................................................. 77 

7.2 Metodika pro používání chráničů sluchu .................................................................. 79 

7.3 Proč je důležité chránit si sluch? .............................................................................. 87 

8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE ................................................................................ 91 

8.1 Vědecký přínos ......................................................................................................... 91 



                                                                                                                                                                                                          
6  

8.2 Přínosy pro průmyslovou praxi ................................................................................. 91 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 93 

LITERÁRNÍ ZDROJE ......................................................................................................... 96 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA .................................................................................. 102 

Publikace k tématu dizertační práce ............................................................................. 102 

Ostatní publikace autora .............................................................................................. 103 

SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................ 105 

PŘÍLOHY ......................................................................................................................... 107 

PŘÍLOHA Č. 1 .............................................................................................................. 108 

PŘÍLOHA Č. 2 .............................................................................................................. 112 

PŘÍLOHA Č. 3 .............................................................................................................. 120 

PŘÍLOHA Č. 4 .............................................................................................................. 127 

PŘÍLOHA Č. 5 .............................................................................................................. 134 

PŘÍLOHA Č. 6 .............................................................................................................. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
7  

ÚVOD 
 

V zaměstnání trávíme značnou část našeho života, pracovní prostředí má proto 

zásadní vliv na kvalitu života, zejména na náš zdravotní stav a psychickou pohodu. 

Negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu pracovního prostředí je hluk. Hluk má mnoho 

individuálních, různorodých, negativních vlivů na lidský organismus i psychický stav 

člověka, které ovlivňují kvalitu práce a výkonnost zaměstnance.  

Hlučnost pracovního prostředí je podchycená a řešená legislativně i v mnoha normách, 

přesto praxe ukazuje, že pouhé deklarování splnění legislativních požadavků k zachování 

zdraví a pohody zaměstnanců nestačí.  

Vzhledem k významnosti negativních účinkům hluku a složitosti problematiky, 

vznikla myšlenka analyzovat problém komplexně a navrhnout řešení aplikovatelné v praxi. 

Na základě analýzy současného stavu z pohledu legislativy, norem, interní dokumentace, 

vlivu na lidský organismus a reálného prostředí výrobních závodů vznikl návrh, ověřený 

realizací v praxi. Důkladná analýza reálného prostředí a ověření návrhu proběhlo 

v závodech společnosti Bosal.  

Aktivity v oblasti snižování hlučnosti mohou být rovněž přínosnou součástí 

sociálního pilíře v rámci Společenské odpovědnosti organizací.  

 

 

 

 

. 
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1 SNIŽOVÁNÍ HLUČNOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ 
 

Společenská odpovědnost organizace (CSR) je dobrovolné integrování sociálních 

a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím. Evropská 

Unie, Zelená kniha, nově EU definuje společenskou odpovědnost organizace jako 

„odpovědnost podniku za dopad jejich činností na společnost“. Z výše uvedených definic 

m. j. vyplývá, že CSR zasahuje do několika základních oblastí trh (ekonomické), životní 

prostředí (environmentální), pracovní prostředí, místní komunita (sociální). 

CSR je výrazem společenské odpovědnosti vlastníků a majitelů společností. Nikoli 

principem, který by nahrazoval právní podmínky dané státem pro dosahování cílů 

organizace. Z pohledu státu jde o dobrovolný doplněk veřejně garantovaných 

a vymahatelných pravidel pro podnikání. [55] CSR posouvá pohled na vlastní 

společenskou roli z úrovně „profit only“ tj. omezení pouze na ekonomický růst k širšímu 

pohledu třech „P“ People, Planet, Profit. 

 

1.1 Charakteristiky jednotlivých oblastí 
 

Ekonomická oblast: kodex podnikatelského chování firmy (etický kodex); 

transparentnost; odmítnutí korupce; chování k zákazníkům; chování k dodavatelům; 

chování k investorům; vztahy s akcionáři; ochrana duševního vlastnictví; ekonomická 

výkonnost; investiční politika; řízení firmy; odměňování managementu a zaměstnanců; 

odvody daní; státní podpora; korupce a úplatkářství; střety zájmů; ochrana autorských 

práv; politické působení a lobbing. 
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Sociální oblast: zdraví a bezpečnost zaměstnanců; rozvoj lidského kapitálu; 

vzdělávání a profesní růst; vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců; 

firemní filantropie; rovné příležitostí; rozmanitost práce; zajištění rekvalifikace 

propouštěných; pracovní podmínky; dětská práce; bezpečnost a zdraví spotřebitelů; 

dopad na místní komunitu; firemní filantropie. 

 

Ekologická oblast: ekologická firemní politika; materiály, přeprava, balení; užívání 

energie/vody; environmentální management; ochrana přírodních zdrojů; soulad 

s národními        a mezinárodními standardy; zmenšování negativních dopadů na životní 

prostředí; materiálová spotřeba; spotřeba vody; spotřeba energie; zábor půdy; emise 

a odpady; hluk; biologická rozmanitost; doprava. 

 

1.2 Přínosy CSR  
 

Mezi přínosy CSR pro organizaci patří např.:  

zvýšení zisku z dlouhodobého hlediska;  

zvýšení hodnoty organizace;  

zvýšení produktivity a kvality;  

snížení nákladů, resp. zvýšení efektivity;  

zvýšení loajality klientů;  

kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci;  

dobré vztahy v komunitě, v níž firma působí;  

přímé finanční úspory ze zavádění environmentálních opatření;  

větší důvěryhodnost a přitažlivost pro investory;  
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konkurenční výhody vůči firmám bez vlastní CSR strategie;  

zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými hodnotami; 

snížení rizik;  

snížení nákladu na risk management, udržení kroku s konkurenty a požadavky 

trhu. [45, 60] 

 

Aplikace CSR má samozřejmě i morální argument, kterým je tvorba zisku 

s přidanou hodnotou něčeho tzv. „prospěšného“, což by se mohlo stát skutečným 

důvodem samotného podnikání, jednalo by se o morální záležitost. Protože společnost 

umožňuje podnikatelům realizovat své zisky, mají tyto podniky povinnost přínosy vracet 

a podnikat takovým způsobem, který bude společnosti prospěšný. [37] 

Politika společensky odpovědné firmy by měla nejen splňovat zákonná kritéria, 

ale i poskytovat péči nad tento rámec. Měla by poskytnout zaměstnancům pocit, že si jich 

vážíme jako lidských bytostí, protože mnohé z jejich osobních problémů vznikají právě 

v souvislosti s výkonem práce. [46] 

 

Z hlediska výrobní společnosti je zajímavým přínosem aktivit v oblasti CSR zvýšení 

motivace, kreativity, produktivity a kvality práce, což vede ke snížení zmetkovitosti 

a obecně ke zvýšení kvality výrobků. Další atraktivní výhodou pro zaměstnavatele je větší 

loajalita zaměstnanců a větší atraktivita pro potenciální zaměstnance. 

Tuto skutečnost potvrzují i závěry průzkumu veřejného mínění realizovaného 

Cherenson Group, ze kterých vyplynulo, že „78% dotazovaných dospělých by radši 

pracovalo pro společnost s výbornou pověstí, než pro společnost se špatnou pověstí, když 

by jim tato společnost nabídla vyšší plat“. [16] 
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 Ke stejnému závěru dospěl i průzkum americké asociace MBA studentů Net 

Impact, který uvádí, že více než 50 % absolventů by podle svých slov pracovalo pro 

společensky zodpovědný podnik i za cenu nižšího příjmu. [62]  

 

Velmi záleží na tom, jak jsou aktivity v oblasti CSR zaměstnancům vysvětleny. 

Pokud je vedení společnosti osobním příkladem srozumitelně a důvěryhodně vysvětlí, 

nepovažují je zaměstnanci za přítěž a zbytečné plýtvání zdroji, ale vedou ke zvýšení 

důvěry v podnik, ke zvýšení hrdosti na příslušnost k zaměstnavateli a zvýšení loajality. 

 

 

1.3 Sociální pilíř 
 

Společenskou odpovědnost organizací lze v oblasti sociální rozdělit na dva 

pohledy, interní (zaměstnanci) a externí (zainteresované skupiny). Koncepce sociální 

odpovědnosti v oblasti péče o zaměstnance vychází z několika předpokladů. 

 Nejdůležitějším je, že zaměstnanci jsou na firmě závislí. Je pro ně zdrojem příjmů, 

které využívají pro uspokojování svých potřeb. Zaměstnání je také místem, kde tráví 

velkou část dne. Práce také ovlivňuje jejich zdraví, a v neposlední řadě má vliv i na jejich 

soukromí a rodinu.  

Na druhou stranu dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců, kteří 

firmu řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby zákazníkům či vykonávají další činnosti 

podporující dosahování předem stanovených cílů. V konkurenčním boji je výkonný 

a kvalifikovaný zaměstnanec jedním z hlavních prvků úspěchu.  
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Potenciál, který zaměstnanec v práci používá, je ovlivněn z velké části i vztahem 

k zaměstnavateli.  

Tato jejich spokojenost se odvíjí od aspektů, které je motivují k pracovním výkonům 

a od zpětného hodnocení jejich pracovních výkonů zaměstnavatelem. V současné době 

se v oblasti pracovní motivace zdá být nejvýraznějším faktorem hodnocení finanční. 

Zaměstnavatelé ve většině případů kladou největší důraz na peněžní odměnu za 

odvedenou práci, proto zůstává v pozadí zájmu firem motivace nefinančního charakteru. 

Tento typ motivace však poskytuje firmám větší prostor k hodnocení pracovních výkonů 

a zvýšení loajality zaměstnanců s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám 

a očekáváním. Individuálně motivovaní zaměstnanci podávají hodnotnější pracovní 

výkony a jejich produktivita práce má rostoucí charakter. Stejný princip lze vztáhnout i na 

zachování loajality zaměstnanců, která je pak ve všech případech levnější než výchova 

zaměstnanců nových. [46] 

 

V rámci sociálního pilíře je vhodné definovat aktivity a cíle pro tyto oblasti: 

výchova a vzdělávání znevýhodněných zaměstnanců;  

zaměstnávání zdravotně postižených, starších a dlouhodobě nezaměstnaných 

osob;  

přizpůsobení pracoviště a organizace práce starším osobám;  

skloubení pracovního a soukromého života, vztahy mezi vedením a zaměstnanci;  

ochrana zdraví a bezpečnost při práci;  

antidiskriminační opatření;  

společensky odpovědná investiční politika;  

respektování práv místních obyvatel;  
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podpora dobrovolné práce zaměstnanců. [47] 

 

Za společensky zodpovědné organizace se nepovažují společnosti, které naplňují 

pouze legislativní požadavky stanovené legislativními a právními předpisy, ale ty, které 

nad rámec svých základních povinností uplatňují další z dobrovolných mezinárodních 

norem.  

Mezi minimální požadavky, které organizace musí plnit, patří: 

Zákoník práce 

Kolektivní smlouvy 

Vnitropodnikové smlouvy 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Mezi mezinárodní normy, týkající se společenské odpovědnosti organizací, 

které by měly být aplikované v podnicích, patří: 

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky 

Trojstranná deklarace principů, vztahujících se k nadnárodním podnikům a sociální 

politice ILO 

Principy lidských práv a zodpovědnosti pro mezinárodní podniky a další 

podnikatelské subjekty připravené Vysokým komisařem OSN pro lidská práva 
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1.4 Sociální oblast – vztahy se zaměstnanci 

 

V konkurenčním prostředí nadnárodních společností a ekonomik založených na 

„know-how“ je výkonný a kvalifikovaný zaměstnanec důležitým faktorem úspěchu každé 

firmy. Potenciál, který zaměstnanec v práci využívá, je ovlivněn nejen zaměstnaneckou 

politikou, ale i jeho vztahem k zaměstnavateli. Zaměstnavatelsko-zaměstnanecké vztahy 

jsou často diskutovanou otázkou nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Klíčovými 

tématy této oblasti jsou: celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný růst, rovné 

příležitosti na pracovišti, pracovní podmínky na pracovišti, bezpočetnost práce a zdraví 

zaměstnance, zapojení zaměstnance do procesu rozhodování, rovnováha mezi pracovním 

a soukromým životem.  

 

Politika společensky odpovědné firmy ve vztahu k zaměstnancům by měla nejen 

splňovat zákonná kritéria, ale měla by obsahovat i péči nad tento legislativně stanovený 

rámec. Příkladem takových nadstandardních opatření jsou programy vzdělávání 

zaměstnanců, zapojení zaměstnanců do tvorby sponzoringové politiky a do její realizace, 

poskytování příspěvků na penzijní připojištění a jiné benefitní programy, zaměstnávání 

zdravotně postižených občanů, flexibilní pracovní doba pro ženy s dětmi atd. 

 

Efektivní nadstandardní péče o zaměstnance často přináší firmě finanční úspory, 

a to nejen díky snížení fluktuace zaměstnanců. Firma získá loajálnější a výkonnější 

zaměstnance, stane se vyhledávaným zaměstnavatelem a zlepší své jméno i mezi místní 

komunitou. 
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Problematika kvality pracovního prostředí je rovněž nezbytnou součástí 

sociálního pilíře.  

Aktivity v rámci CSR jsou pro společnost přínosem, může se jednat o nehmotný 

přínos, jako je firemní reputace, hodnota značky, lidský kapitál či vztahy důvěry 

a partnerství, loajality. CSR však může vést i k úsporám nákladů např. nízká fluktuace 

zaměstnanců, snížení nákladů v důsledku ekologických opatření.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká podpory a udržování co nejvyšší 

fyzické, duševní a sociální pohody zaměstnanců a prevence poškození zdraví 

způsobeného pracovními podmínkami. Dále souvisí s ochranou zaměstnanců před riziky 

pro zdraví a přizpůsobení pracovního prostředí fyziologickým a psychologickým potřebám 

zaměstnanců. [11] 

 

Kvalita pracovního prostředí je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu života. 

Stav pracovního prostředí ovlivňuje náš zdravotní a psychický stav, tím i produktivitu 

a kvalitu pracovního výkonu a v důsledku zasahuje i do soukromého života. Je proto 

v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele, aby pracovní prostředí bylo co nejpříznivější. Jen 

zdravý, vyrovnaný zaměstnanec může odvést kvalitní práci a být přínosem pro společnost. 

 

V zaměstnání trávíme významnou část dne a naše práce ovlivňuje kvalitu 

soukromého života a zdraví. Na druhou stranu dlouhodobý úspěch společnosti závisí na 

kvalitě zaměstnanců, kteří firmu řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby a vykonávají další 

činnosti podporující dosahování předem stanovených cílů. Uplatňování konceptu CSR 

pomáhá společnosti nabírat, rozvíjet a udržet kvalitní zaměstnance. Motivovaní 
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zaměstnanci jsou velmi produktivní, ať již pocit hrdosti pochází z chování firmy ke svému 

okolí či z firemní politiky orientované na zaměstnance. Kromě produktivity je pro firmu 

důležitá loajálnost zaměstnanců, která snižuje náklady na přijímání nové pracovní síly 

a spokojenost zaměstnanců, která se v konečném důsledku projevuje v přístupu 

k zákazníkovi. Spokojení zaměstnanci se také značně podílí na posilování image podniku. 

Uplatňování CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí směřuje k dosažení situace, kdy 

je toto vzájemné ovlivňování a soužití pro firmu i zaměstnance maximálně výhodné. [podle 

61] 

 

Získat podporu zaměstnanců a dosáhnout jejich aktivního zapojení je možné pouze 

tehdy, pokud je do aktivit zapojen management, který je přesvědčen o nezbytnosti 

odpovědného přístupu, rozšíří své hodnoty mezi zaměstnance a v ideálním případě je 

zapojí i do rozhodování o volbě odpovědných aktivit. K zavedení a udržení konceptu CSR 

významně přispívá osobní přesvědčení managementu, které reprezentuje jeho etické 

postoje a názory. U mezinárodních firem přicházejí podněty nebo část strategie CSR 

často ze strany matky nebo centrály na úrovni skupiny. Bez aktivního zapojení 

zaměstnanců je CSR jen nástrojem k zlepšení firemního image. 

 

Nezbytnou součástí zavádění a realizace konceptu CSR je komunikace, v tomto 

případě komunikace se zaměstnanci. Je to jediná možnost, jak získat cenné podněty, 

porozumět jejich potřebám a určit si správný směr našich aktivit. V průběhu realizace 

aktivit je potřeba průběžně zaměstnance informovat, vysvětlovat všechny kroky a jejich 

důvody. Zapojení, informování zaměstnanci mají k aktivitám v rámci CSR a celkově 

k společnosti mnohem pozitivnější, aktivnější přístup. Přínosy zapojení zaměstnanců jsou 
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např. zvýšení pracovní morálky, hrdost na společnost, loajalita, angažovanost, zvýšení 

produktivity a efektivity pracovního výkonu, zlepšení spolupráce. 

 

1.5 Jaké jsou možnosti komunikace se zaměstnanci? 

 

Pravděpodobně nejméně využívaný, avšak nejdůležitější je okamžik, kdy mohou 

být zaměstnanci informováni o hodnotách společnosti, je okamžik, náboru, výběru, 

nástupu nových zaměstnanců. Již v tu chvíli máte neocenitelnou příležitost informovat 

zaměstnance o zodpovědném podnikání a o angažovanosti podniku. 

 

Schránky na návrhy - jsou výbornou metodou, jak zapojit zaměstnance do 

zodpovědného podnikání. Někteří z nich určitě budou mít nové nápady, které může 

společnost využít, zatímco jiní poskytnou podněty, které napomohou zlepšit nebo 

zmodernizovat stávající iniciativy. 

 

Plakáty a poutače - snadno se vytvářejí a jsou poměrně levné. Můžeme je umístit 

kdekoli, kde se zaměstnanci shromažďují a můžeme jim jejich prostřednictvím výrazně 

vizuálně připomínat hodnoty společnosti. 

 

Zpravodaje - pro hodně malé podniky zpravodaje pravděpodobně nepředstavují 

příliš efektivní využití zdrojů, ale pravidelné interní zpravodaje mohou být velice užitečné 

při informování zaměstnanců společnosti o tom, co se ve firmě děje.  
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Oběžníky nebo e-maily - jednoduchý způsob, jak zaměstnance aktuálně 

informovat o úsilí společnosti o zodpovědné podnikání, je rozesílat jim pravidelné 

oběžníky nebo e-maily, v nichž vysvětlíme své představy o dané problematice. Jedná se 

i o nejlevnější metodu, ale nemůže nahradit osobní komunikaci se zaměstnanci. 

 

Interní videa nebo brožury - společnosti, které mají větší počet zaměstnanců 

a více zdrojů, mohou využít brožury nebo videa, která vysvětlují představy o zodpovědném 

podnikání. Výroba efektivních, věrohodných brožur nebo videosnímků sice může být 

drahá, protože vyžaduje externí zdroje, ale může velice přispět ke vzdělávání a školení 

zaměstnanců. 

 

Intranet - technologicky pokrokové podniky mohou k informování zaměstnanců 

o aktivitách zodpovědného podnikání využít intranet (webové stránky s kontrolovaným 

přístupem pro interní použití). Podobně jako schránky na nápady umožní i intranet 

zpětnou vazbu a účast zaměstnanců – takováto obousměrná komunikace je nesmírně 

důležitá pro udržení angažovanosti zaměstnanců [56] 

 

1.6 Creating Shared Value 
 

V současném pojetí kapitalismu je firma stále brána jako uzavřený prvek, který 

generuje zisky bez ohledu na potřeby svého okolí. V roce 2006 Porter přichází v Harvard 

Business Review s přelomovou studií v oblasti CSR, kde se věnuje spojení společenské 

odpovědnosti a konkurenční výhody. Představuje zde poprvé zcela nový terminologický 

pojem Creating Shared Value (CSV; volně překládáno jako „vytváření 
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společných/sdílených hodnot“). Argumentuje tak, že současná aplikace společenské 

odpovědnosti je řadou firem odtržena od samotné podnikatelské strategie a nikterak 

neprospívá veřejnosti. Firmy vytvářejí hodnoty pouze na základě optimalizace 

krátkodobých zisků, a to především za cenu opomíjení potřeb zákazníků. Je třeba si 

uvědomit, že firma neexistuje ve vakuu. Je obklopena okolím, společností, bez níž by své 

zisky nemohla vytvářet, existují zde jeden pro druhého a pouze tak mohou ruku v ruce 

zaručovat dlouhodobý úspěch. Teorie CSV generuje aktivity, které představují společnou 

hodnotu (jak pro firmu, tak pro komunitu – společnost) pro danou část trhu, čímž činí firmu 

specifickou a konkurenceschopnou. Shared Value lze v kontextu volně přeložit jako tvorbu 

hodnoty s co nejlepším dopadem na uspokojení požadavků současnosti, a sice 

respektováním základních potřeb a problémů týkajících se podniku i celé společnosti. Na 

strategickou CSR tak lze nahlížet jako na investici do vývoje a výzkumu, tj. jako na 

dlouhodobou investici do společnosti. 

 

Firma maximalizuje své zisky tím, že naplňuje základní společenské potřeby. 

Podniky tak v rámci strategie CSR identifikují klíčové faktory, tzv. generické sociální 

otázky, a dále zasazují společensky odpovědná témata do hodnotového řetězce a CSR 

do kontextu konkurenceschopnosti. 

 

Firmy zařazují do klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) i environmentální ukazatele, 

jako např. procento a celkový objem vody, procento znovu obnovitelných zdrojů a další. 

Efektivní využití energie se stává klíčovým posláním firmy, stejně tak jako sociální politika 

firmy. 
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Rozdíly mezi oběma koncepty jsou zjevné. Nový přístup ke společenské 

odpovědnosti dokáže oproti CSR snadněji generovat zisky a identifikovat vliv na 

výkonnost a konkurenceschopnost firmy tím, že společensky odpovědné aktivity jsou 

přímo zakotveny v podnikatelské strategii firmy a mají vazbu na jádro jejího podnikání. 

Sdílená hodnota není jen sociální odpovědností firmy, filantropií či udržitelností. Jedná se 

o novou cestu k dosažení ekonomického úspěchu. Firmy tak vytvářejí hodnotu nejen pro 

společnost, ale souvztažně i pro své akcionáře. Tento směr je označován jako základní 

a nezbytná transformace současného podnikatelského myšlení. 

 

O vzrůstajícím úspěchu konceptu svědčí existence celé řady nadnárodních firem, 

jež vynaložily značné úsilí k nalezení společných hodnot mezi jádrem podnikání 

a společností. Přesto lze stále hovořit o tom, že koncept CSV je teprve v počátku. Porter 

přichází se zcela novým pojetím kapitalismu. Nahrává mu fakt, že potřeby společnosti 

neustále rostou a nejen zákazníci, ale i zaměstnanci a celkově nová generace mladých 

lidí žádá udržitelnou změnu. Smyslem posunu v CSR je vyvolat potřebu vytvářet 

sdílené/společné hodnoty, které budou řídit novou vlnu inovací či růst produktivity globální 

ekonomiky a budou generovat větší a mnohem efektivnější přínosy pro společnost. 

 

Otázkou zůstává, zda se jedná o nový koncept, nové pojetí společenské 

odpovědnosti, nebo jen o staronový návrat k podnikání. Klíčové v hodnocení míry 

společenské odpovědnosti firmy pak není objem částek vynaložených na charitu, ale 

posílení strategie firmy prostřednictví tvorby sdílené hodnoty a přínosů pro širší 

společnost. [36] 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Cíle disertační práce jsou: 

2.1 Komplexní analýza problematiky snižování hlučnosti ve výrobě 

zaměřená na: 
 

- Charakteristiky zvuku  

- Lidské ucho a sluch 

- Škodlivost hluku pro lidský organismus 

- Ostatní negativní vlivy hluku pro člověka 

- Povinnosti zaměstnavatele 

- Možnosti snižování hluku 

- Bezpečnost práce – osobní ochranné pomůcky 

- Současný stav řešené problematiky ve společnosti Bosal 

 

2.2. Návrh řešení  
 

 

2.2.1 Vypracování metodiky pro snížení hlučnosti ve výrobě 

 

2.2.2 Vypracování metodiky pro správné používání chráničů sluchu 

 

2.2.3 Vypracování materiálu o škodlivosti hluku na lidské zdraví 

 
 

2.2.1 Vypracování metodiky pro snížení hlučnosti ve výrobě 
 

Metodika by měla pomoci nastavit pravidla pro výběr a nákup nových strojů 

a zařízení, která by vedla k předcházení hlukové zátěži, k návrhu opatření pro snížení 

hlučnosti stávajících výrobních strojů a zařízení a zároveň i zvýšení a zefektivnění ochrany 
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sluchu zaměstnanců. Výsledkem by mělo být snížení negativního působení hluku 

a vytvoření, co nejbezpečnějšího a nejpříjemnějšího pracovního prostředí. 

 

2.2.2 Vypracování metodiky pro správné používání chráničů sluchu 
 

Metodika by měla být základem pro školení, informování zaměstnanců o správném 

používání chráničů sluchu, tj. jejich aplikaci, údržbě, základních pravidlech používání, 

jednotlivých druzích chráničů sluchu a rizicích nesprávného použití chráničů sluchu. 

 

2.2.3 Vypracování materiálu o škodlivosti hluku na lidské zdraví 
 

Obecně si neuvědomujeme, jak závažná rizika má působení hluku na naše zdraví 

a psychický stav. Ke ztrátě sluchu dochází zpočátku nepozorovaně, bezbolestně a ostatní 

potíže si s negativním působením hluku často vůbec nespojujeme. Materiál by měl 

poskytnout základní informace o škodlivosti hluku školitelům, zaměstnancům, vedení; 

informace by samozřejmě byly aplikovatelné i v soukromém životě. 

 

 

2.3 Preventivní opatření a osvěta jako základ řešení hlučnosti ve výrobě 
 

Cílem navrhovaného řešení je ukázat, že nejefektivnějším řešením snižování 

hlučnosti je návrh technologie a výběr zařízení vhodného z hlediska snižování hlučnosti 

jako nedílná součást projektového řízení. Dalším z cílů disertační práce je prezentovat 

snižování hlučnosti a osvětu zaměstnanců jako jednu z přínosných a možných aktivit 

v rámci sociálního pilíře CSR. Hluk působí negativně i pod legislativními limity, jeho účinky 

jsou velmi různorodé, individuální, obtížně rozpoznatelné a zaměstnanci o nich nebývají 
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dostatečně a srozumitelně informováni. Vhodná osvěta, dostatek srozumitelných 

informací a vhodných informačních materiálů vedou k dobrovolnému používání OOPP, 

k zvýšení pohodlí, snížení nemocnosti a zvýšení kvality pracovního výkonu. 
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3 ZÁKLADNÍ METODY PRÁCE 
 

Základní metodou práce je komplexní analýza současného stavu zkoumané 

problematiky. Zásadní je pohled na snižování hlučnosti z několika úhlů a jejich spojení do 

efektivního řešení. Analyzovány byly jak charakteristiky zvuku, opatření na stávajících 

strojích a zařízeních, pořízení nového zařízení, tak zpracování zvuku lidským uchem, vliv 

hluku na zdraví, psychiku, vykonávanou práci i kvalitu života. Součástí analýzy je reálné 

prostředí výrobního závodu a nadnárodní společnosti z pohledu organizace výroby, 

výrobních technologii, strojů a zařízení, vlivu na zaměstnance. Nezbytnou součástí 

problematiky je rozbor vlivu hluku způsobeného průmyslovou výrobou na zdraví 

zaměstnanců ve výrobě.  

 

Na základě vyhodnocení analýzou zjištěných informací byla vypracována metodika 

použitelná průmyslovými závody, pro které není zdraví jejich zaměstnanců jen legislativní 

povinností, ale dobrovolným závazkem, samozřejmou iniciativou a nezbytnou součástí 

strategie společnosti. 
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4 ANALÝZA ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 
 

4.1 Společnost Bosal  
 

Bosal Group zaměstnává po celém světě přes 5500 osob v cca 40 výrobních 

závodech a 20 distribučních centrech. Společnost Bosal je jedním z největších dodavatelů 

výfukových systémů pro automobilový trh na světě. Společnost byla založena v roce 1923 

v holandském Alkmaaru, centrála se nachází v Belgii ve městě Lummen. 

 

4.1.1 Trh s originálními díly  
 

 

Společnost Bosal vyvinula a začala dodávat výfukový systém, který je úspornější, 

lehčí a odolnější než ten, který byl u vozů předchozí generace, přestože vozy nové 

generace, do kterých se nyní montuje, jsou větší a těžší a výrobce vozu tak klade na 

systém mnohem větší nároky. Bosal stále rozšiřuje portfolio vyráběných originálních dílů, 

včetně zavádění nových technologií (např. výroba katalyzátorů). 

 

4.1.2 Trh s náhradními díly  

 

Široké zkušenosti Bosalu ve vývoji a výrobě originálních automobilových dílů pro 

zákazníky na celém světě, zajišťují Bosalu vedoucí postavení i na trhu s náhradními díly. 

Společnost poskytuje zákazníkům na aftermarketovém trhu široký rozsah vysoce 

kvalitních výrobků, které jsou plně typově schváleny. Inovační a přesná logistika 

a příslušné e-business řešení zajišťuje bezkonkurenční dostupnost pro aftermarket 

zákazníky. Výrobky mají v této oblasti již dlouhodobé renomé a to zejména pro své kvality 

pokud jde o přesné lícování, snižováním času na montáž a maximalizaci jak spokojenosti 
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zákazníků, tak zisků. Hlavním cílem je doručení správného produktu na správné místo ve 

správný čas.  

 

4.1.3 Průmyslový trh 

 

Kovové součástky - závod Bosal Nederland je schopen vyrobit a dodat všechny 

druhy součástí z drátu, tvarovaných trubek, lisovaných nebo stříhaných plechových dílů 

a regálových systémů z profilů.  

 

Trubky - Bosal má značný podíl na světovém trhu s trubkami a trubkovými 

výrobky, díky produkci ve svých výrobnách v Belgii, Velké Británii a Jižní Africe. 

Každoročně je v těchto zařízeních zpracováváno více než 80 000 tun oceli. Škála 

produktů se skládá z více než 120 druhů výrobků od standardních kulatých, oválných, 

hranatých a perforovaných trubek až po složité a unikátní profily. Materiály, které nabízí, 

zahrnují nízko-uhlíkovou ocel (za horka rolovanou a za studena upravovanou), 

pokovovanou ocel a nerez, v obou provedeních kovů ferit a austenit. Všechny tyto trubky 

jsou vyráběny v různých tloušťkách, od 0,2 mm až po 2,5 mm. 

 

Skladové regály - divize společnosti Bosal sídlící v Dánsku, zaměřená na systémy 

skladových regálů, která dříve dodávala pro automobilový průmysl, nyní vyvíjí řešení na 

míru pro komplexní skladovací problematiku a podařilo se jí rozšířit svou zákaznickou 

základnu i na sektor trhu všeobecné skladovací systémy a logistika. 
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Vysokoteplotní teplosměnné komponenty - kombinované tepelně-elektrické 

(tzv. CHP) systémy na trhu rychle rostou, a to jak pro užití v domácnosti, tak pro 

průmyslové aplikace. Tato koncepce poskytuje úspory energie, lepší využití 

neobnovitelných zdrojů a snížení emisí. Společnost Bosal vyvíjí a vyrábí vysokoteplotní 

komponenty, jako jsou předhřívače pro motory Stirling, rekuperátory pro mikroturbíny 

a výměníky tepla a zařízení pro konverzi plynu pro palivové články. Společnost Bosal je 

členem konsorcia, které se zabývá výzkumem možnosti komercializace elektráren na bázi 

velkých palivových s pevným oxidickým elektrolytem.  

 

Zemědělské zavlažovací systémy - zavlažovací úsek společnosti Bosal se sídlem 

v Jihoafrické republice dodává pro různorodou zákaznickou základnu po celém světě. 

Vyrábí nadzemní rozprašovací zavlažovací zařízení a také širokou škálu zavlažovacích 

trubek s rychlospojkami buď v lehčené pozinkované oceli, nebo v hliníku. 

 

 

4.1.4 Bosal Česká Republika 

 

V ČR je BOSAL reprezentován jednotkou BOSAL ČR, spol. s.r.o., zabývající se 

výrobou výfukových systémů a katalyzátorů. V ČR působí společnost od roku 1994; 

vyrábět v Brandýse nad Labem se začalo v roce 1998. Zákazníky jsou významní výrobci 

automobilů VW, Auto Škoda, Audi, Seat, Opel, Suzuki, Renault a nově Volvo. Závod má 

přes 800 zaměstnanců ve výrobní i kancelářské části. 
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Výroba v závodě Bosal ČR se skládá z těchto částí: 

 

Ohýbací centrum: vyrábí cca 100 typů trubek, operace: ohýbání, řezání, 

odhrocení, kalibrace, lisování, kontrola.  

 

Boxlinky: operace (zavinované boxy): formování obálky, svařování obálky, 

ohýbání interiérových trubek, tvarování, výroba interiéru, plnění interiéru, zavinutí boxu, 

kalibrace vstup / výstup, kontrola váhy, zkouška těsnosti. Operace (half shell boxy): 

svařování interiéru, svařování sestav, kalibrace, broušení přesahů, zkouška těsnosti.  

 

Svařování finálních sestav: svařování podsestav, svařování sestav, rozměrová 

kontrola, kalibrace, zkouška těsnosti, popis dílů.  

  

Z popisu průběhu výroby vyplývá, že součástí výroby výfukových systémů je 

stříhání, lisování plechů, řezání, ohýbání, perforování trubek, svařování, popisování atd. 

Nejedná se tedy o „tichou“ výrobu, výrobní procesy jsou doprovázeny emisemi hluku, 

které negativně ovlivňují pracovní prostředí. 

 

V prostředí automobilového průmyslu jsou vztahy dodavatel – zákazník ovlivněny 

mnoha normami, specifickými požadavky zákazníka apod. V této oblasti vidíme možnost 

uplatnit principy férového, etického chování, které je samozřejmou součástí systému řízení 

společnosti Bosal. Závod společnosti Bosal Česká republika se nachází v průmyslové 

oblasti mimo obydlené zóny, své okolí ovlivňuje pouze nepřímo, např. zvýšenou dopravou. 
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Oblastí, na kterou se společnost chtěla zaměřit v současné době nejvíce, jsou 

zaměstnanci, jejich vzdělávání, zapojení a hlavně bezpečnost práce. 

 

Hodnotou, kterou společnost Bosal staví na první místo je bezpečnost, tomu 

odpovídá i ústřední moto: „Safety First!“. Cílem společnosti je: „Pracovat bez nehod, 

vytvářet ergonomicky vhodné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí. Nekompromisní 

přístup k bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců je samozřejmostí. Pečlivě 

dbáme na to, aby všichni zaměstnanci vždy používali správné osobní ochranné pomůcky. 

Bezpečnost práce je záležitostí každého z nás a každý je zodpovědný nejen sám za sebe, 

ale i za ostatní!“ [39] 

 

 

4.2 Co dělá zvuk hlukem? 
 

 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový 

vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální 

a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20000 Hz. Mechanické vlnění mimo tento frekvenční 

rozsah sluchový vjem nevyvolává, přesto se někdy také označuje jako zvuk. Zdrojem 

kmitání, tedy zdrojem zvuku, mohou být kmitající předměty, stroje, proudění vzduchu či 

nárazy. Kmit ze zdroje zvuku je předáván sousedním částicím prostředí, ať se jedná 

o vzduch, vodu nebo ocel a toto nosné prostředí se také rozkmitá. Rychlost šíření zvuku je 

konstantní a odpovídá struktuře nosiče. Ve vzduchu, kde se zvuk šíří nejčastěji, je 340 m 

za sekundu, ve vodě 1480 m za sekundu, v oceli 5000 m za sekundu. Ve vakuu se 

zvukové vlny šířit nemohou. 
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Hluk je jakýkoliv zvuk, který je v daném okamžiku nechtěný. Jeho vnímání je do 

značné míry subjektivní (např. hlasitou hudbu nemusíme vnímat jako hluk, kdežto zvuk 

komára vnímáme jako obtěžující hluk). Samozřejmě záleží i na konkrétní situaci (chceme 

se soustředit nebo se chceme bavit). Subjektivně rozeznáváme hlasitost, výšku a barvu 

zvuku. Podle časového průběhu rozdělujeme zvuk na ustálený, proměnný, přerušovaný 

nebo impulsní. 

 

Sluchový práh (HTL) je pro čisté tóny nejmenší intenzita tónu, kterou je 

pozorovatel s normálním sluchem schopen při daném kmitočtu vnímat. Citlivost sluchu je 

největší v oblasti mezi 1000 Hz a 3000 Hz. Směrem nahoru i dolů od této oblasti citlivost 

klesá. Hodnoty sluchového prahu se vyjadřují buď pomocí intenzity zvuku, nebo 

akustického tlaku. Rozdíly podle kmitočtů jsou značné, a proto pro příslušné veličiny 

používáme logaritmického vyjádření, tj. pomocí hladiny intenzity nebo hladiny akustického 

tlaku. 

Práh bolesti (MDL) je intenzita zvuku, při které již vzniká bolestivý pocit. U osob 

s normálním sluchem je okolo 130 db, při některých poruchách sluhu může být nižší. 

Intenzita vnímaná jedincem jako nepříjemná hlasitost, nikoliv však bolestivá, se nazývá 

práh nepříjemného poslechu (UCL). U lidí s normálním sluchem bývá okolo 100 db. 

 

Sluchové pole je celý intenzivní a frekvenční rozsah zvuků, které vnímáme. 

Intenzitně je vymezeno sluchovým prahem a prahem bolesti (0-130 db), frekvenčně dolní 

a horní hranicí sluchu (16 Hz – 20 kHz). Zvuk uslyšíme pouze tehdy, pokud dorazí od 

svého zdroje složitou cestou až do mozkového centra sluchu v kůře mozkové. [dle 29] 

Někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 kHz, naopak s přibývajícím 
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věkem se horní hranice snižuje. Běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 do 800 Hz. 

Také schopnost rozeznávat zabarvení zvuků, tedy jednotlivé tóny, se u lidí různí. Tato 

schopnost se označuje jako hudební sluch. Odhaduje se, že asi jeden člověk z 10 000 má 

absolutní sluch, takže dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech. 

 

Nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha je ultrazvuk. Ultrazvuk je akustické vlnění, 

jehož frekvence leží nad hranící slyšitelného zvuku. Někteří živočichové část 

ultrazvukového spektra vnímají, případně i vydávají (delfíni, psi, netopýři) a využívají jej jak 

k běžné komunikaci, tak zejména k echolokaci. 

Na opačném konci zvukového spektra je infrazvuk s frekvencí pod přibližně 20 Hz. 

Infrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence je tak nízká, že ho lidské ucho není schopné 

zaznamenat. Přesná hranice mezi slyšitelným zvukem a infrazvukem neexistuje, ale 

udává se mezi 16 až 20 Hz. Spodní hranice se udává mezi 0,001 a 0,2 Hz. Je známo, že 

velryby, sloni, hroši, nosorožci, okapi a aligátoři používají infrazvuk k dorozumívání. 

 

I když infrazvuk neslyšíme, může způsobit vážné závratě. Při vysoké intenzitě může 

způsobit perforaci kochleární membrány nebo infarkt. Vnímaví jedinci pociťují tlak v uších 

(pocit "zalehnutí"), tlak na citlivé oblasti pokožky, jako např. obličej, hřbet ruky. [dle 30] 
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4.3 Jak popisujeme hluk?  
 

 

Základní parametry pro popis zvuku:  

 

Kmitočet – počet cyklů periodického pohybu za sekundu (Hz). Trvá-li jeden kmit 

1/100 sec., znamená to, že je to kmitání se 100 periodami nebo cykly za vteřinu. Pro 

existenci tónu např. 1000 Hz je tedy nezbytné, aby došlo k rozkmitání elastických 

elementů nosiče přesně 1000 kmitů za sekundu a to po celou dobu trvání tohoto tónu. 

Frekvenční rozsah sluchu člověka je 16 Hz až 20000 Hz. Zvuk frekvenčně pod touto 

hranicí se nazývá infrazvuk a má blízko k vibracím. Zvuk frekvencí nad horní hranicí je 

ultrazvuk. Zvuk o nízkém kmitočtu – (mužský bas, dieselový motor, transformátor), zvuk 

o vysokém kmitočtu (ženský soprán, pískání komára, pískání varné konvice). 

 

Intenzita zvuku - k rozkmitání nosného prostředí (nejčastěji vzduchu) při šíření 

zvuku je třeba určité energie. Tuto energii získává zvukové vlnění z kmitajícího zdroje 

zvuku. Energie zvukového vlnění, která prochází jednotkou plochy za sekundu, se nazývá 

intenzita zvuku a je zaznamenávána ve wattech na metr čtvereční (W.m²). Aby bylo 

možné stanovit hodnoty intenzity pro libovolný tón, bylo nejprve nutné stanovit základní 

vztažnou jednotku. Stala se jí hodnota intenzity 1000 Hz, který zdravý posluchač právě 

zaslechne (prahová hodnota). Lidské ucho je schopno slyšet zvuky ve velkém rozsahu 

intenzity. Tak velký rozsah hodnot je velmi těžké vyjádřit, proto bylo stanoveno měření 

intenzity zvuku v decibelech. 
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Decibel - je jednotka zavedená ke zjednodušení vyjádření intenzity zvuku. Udává 

intenzitu měřeného zvuku v porovnání s intenzitou základní vztažné jednotky. Intenzita 

zvuku v decibelech (db) je definována jako desetkrát dekadický logaritmus poměru 

intenzity naměřené k intenzitě základní. Nejedná se o jednotku absolutní, ale relativní, 

která udává, kolikrát je určitý zvuk silnější nebo slabší, než zvuk základní jednotkový. [dle 

30] 

 

Akustický tlak – je akustická energie vyvolaná zvukovou vlnou v místě působení. 

Protože lidské ucho reaguje na akustický tlak, můžeme slyšet zvuky.  

Hodnota akustického tlaku klesá se vzdáleností od bodového zdroje zvuku nepřímo 

úměrně. Práh slyšitelnosti p0 = 2.10-5 Pa je minimální akustický tlak, který zachytí lidské 

ucho. Práh bolesti naopak maximální, p = 200 Pa. Šíření zvuku, vyzařování ze zdroje, ale 

i útlum ovlivňuje akustický vlnový odpor. Ten je závislý na druhu materiálu. Měkké 

materiály (molitan, vzduch, korek) mají malý vlnový odpor, tvrdé materiály velký. Rychlost 

akustického tlaku závisí na akustickém tlaku a odporu prostředí v (m.s-1). 

 

Hladina akustického tlaku – dvacetinásobek logaritmu poměru akustického tlaku 

pro konkrétní zvuk k referenčnímu akustickému tlaku (dB) 

 

Akustický výkon – množství energie emitované zdrojem zvuku za určité časové 

období, tj. jedna sekunda (W), používá se k popisu zdroje zvuku, protože je ve vztahu 

k prostředí zdroje zvuku neměnný. 
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Pro posouzení škodlivých účinků hluku na osobu se používá expozice zvuku 

(„dávka hluku“) – množství zvukové energie pohlcené uchem dotčené osoby (hladina 

akustického tlaku hluku a trvání expozice). 

 

Pokud zvuk během svého šíření narazí na překážku, je část zvukové energie 

odražena, část je pohlcena a část je přenášena překážkou. Jaká část bude odražena, 

pohlcena či přenesena, závisí na fyzikálních vlastnostech a rozměrech překážky, stejně 

jako na kmitočtu zvuku.  

 

4.4 Jak vypadá lidské ucho?  
 

Ucho se dělí na tři části: vnější ucho tj. boltec (zachycuje a modifikuje zvuk); 

zvukovod (přenáší zvuk k bubínku); bubínek; střední ucho tj. kladívko, které tlačí na 

kovadlinku, která pak tlačí na třmínek, čímž se vibrace z ušního bubínku převádějí na 

vibrace tekutiny ve vnitřním uchu, střední ucho funguje jako akustický zesilovač. Bez 

středního ucha by se akustická energie z více než 99 % odrážela a nebyla by tudíž 

k dispozici jako slyšitelný zvuk. Další úlohou středního ucha je chránit sluchové ústrojí 

před silnými zvuky. Vnitřní ucho (hlemýžď) představuje skutečný receptor a analyzátor 

zvuku. Jeho stavba je tak křehká, že se hlukem poškodí jako první. Podél kanálku 

hlemýždě jsou rozprostřeny vláskové buňky, které zodpovídají za inicializaci nervových 

impulzů v reakci na vibrace vytvářené zvukem. Vnitřní ucho se chová jako mechanicko-

nervový analyzátor akustického kmitočtu.  
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Vlastní receptory zvukových vln jsou uloženy ve vnitřním uchu v blanitém hlemýždi, 

což je útvar uložený v kostěném labyrintu kosti skalní. Blanitý hlemýžď je vazivová, slepě 

uzavřená trubička stočená do tvaru ulity (2,5 závitu), vyplněná tekutinou – endolymfou. Je 

uložen v kostěném hlemýždi v perilymfě. Blanitý hlemýžď rozděluje kostěný hlemýžď na 

dvě patra – na patro předsíňové a bubínkové. Obě patra se spojují ve vrcholu hlemýždě. 

Sluchové receptory v blanitém hlemýždi jsou součástí Cortiho orgánu. Jsou 

usazeny na vazivové membráně dolní stěny blanitého hlemýždě (bazální membrána) 

a svými vláskovitými výběžky se těsně dotýkají krycí membrány. Zvukové vlny se 

přenášejí sluchovými kůstkami na oválné okénko, které rozechvěje perilymfu, uvnitř je 

uložen blanitý hlemýžď. Vlnění se přenáší na endolymfu v blanitém hlemýždi. Kmity 

endolymfy způsobují posun krycí membrány proti membráně bazální, na níž spočívají 

vláskové buňky. Vlnění perilymfy se vyrovnává vyklenutím kulatého okénka do bubínkové 

dutiny středního ucha. 

Každá z vláskových buněk je vybavena asi 100 vlásky (ciliemi), které jsou v těsném 

kontaktu s krycí membránou. Relativní pohyb obou membrán proti sobě vede 

k nepatrnému ohybu vlásků, což představuje podnět pro vláskové buňky, který vyvolává 

jejich podráždění. 

Vláskové buňky Cortiho orgánu jsou tak citlivé, že mohou zachytit výchylky vlásků 

blížící se průměru atomu vodíku. Velikost vychylování bazální membrány, a tím i pohyb 

vlásků se různí podle frekvence vibrací zvukového zdroje a má proto zásadní význam pro 

rozlišování výšky tónů. Hluboké tóny rozechvívají delší, vysoké tóny kratší vlákna, z nichž 

je složena bazální membrána. 

Vláskové buňky jsou ve spojení s vlákny nervových buněk VIII. hlavového nervu 

(nerv předsíňohlemýžďový). Podráždění vláskových buněk se přenáší na nervová vlákna, 
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kde vznikají akční potenciály, které se vedou do mozkového kmene a odkud až do 

spánkového laloku mozkové kůry (sluchové centrum). 

 

Hlasitost určitého zvuku je vlastnost subjektivního vjemu, která vyjadřuje, jak silně 

působí daný zvuk na normální sluch. Je to odraz intenzity zvuku vědomím. Při posouzení 

hlasitosti je třeba mít na zřeteli zkreslení zvuku v převodním aparátu sluchového orgánu 

a všechny změny, které nastávají ve vyšších oddílech v nervovém systému. Při mnoha 

přeměnách je pochopitelné, že míra podráždění způsobená zvukem není přímo úměrná 

fyzikální energii, nýbrž probíhá podle funkce jiné, kterou je možno stanovit empiricky. 

Rozsah hlasitosti sluchového vjemu je omezen dvěma hodnotami. Sluchový podnět musí 

dosáhnout určité intenzity, aby vůbec způsobil sluchový vjem. Tato minimální intenzita pro 

určitý zvuk se nazývá sluchový práh a je nejmenší možnou hlasitostí daného zvuku. [28] 

 

4.5 Proč se věnovat snížení hluku? 
 

Světová zdravotnická organizace uznala ztrátu sluchu způsobenou hlukem jako 

„nejrozšířenější nemoc z povolání s nevratnými následky“. Odhaduje se, že negativním 

následkům hluku s následkem ztráty sluchu je vystaveno deset procent světové populace. 

Dle kategorizace prací podle zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního 

hlediska o kvalitě pracovních podmínek je 260 tis. zaměstnanců v rizikové kategorii 

z důvodu zatížení hlukem, 70 tis. pro fyzickou zátěž, 60 tis. prach, 55 tis. vibrace, dále pro 

biologickou, psychickou zátěž, chemické látky, pracovní polohu, neionizující záření, zátěž 

teplem, zraková zátěž, zátěž chladem, ionizující záření. Hlukovou zátěž populace 
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způsobuje, přibližně, ze 40 % pracovní prostředí a z 60 % mimopracovní prostředí 

(doprava, bydlení, volný čas). [dle 33] 

 

Sluch je pro člověka stejně cenný jako zrak, ale mnoho lidí si to uvědomí, až když 

čelí jeho ztrátě. Lidské ucho je neobyčejně citlivým detektorem zvuku. Je současně i jeho 

analyzátorem, protože citlivě rozlišuje zvuky podle jejich frekvencí. Člověk není schopný 

se na nadměrný hluk adaptovat. 

 

Lidský sluch není uzpůsoben pro hluk, ale výsledkem milionů let evoluce byla stále 

větší citlivost a ne odolnost. V minulosti šlo hlavně o to přežít, proto příroda vyvinula lidem 

dokonalejší sluch. Dnes již takovou citlivost sluchu nepotřebujeme. Během posledních 

100 let se hladina hluku ve vyspělých zemích zvýšila dokonce sedmkrát. 

 

Při vystavení nadměrnému hluku se poškozuje nejen sluch, ale celý organismus. 

Například: zhoršuje se rozlišování obrysů a mohou také nastat potíže s rozlišováním 

barev. Mohou se objevit problémy se soustředěním a pamětí. Až 30 % osob vystavených 

hluku je postižených hučením v uších. 

 

Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Sluchové podněty jsou 

biologicky účinnější než zrakové. Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí 

člověk přijímá sluchem. Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch 

z činnosti. Alarmující hluk, který známe z denního života (např. hluk přibližujícího se 

nákladního auta), je i během spánku identifikován jako nebezpečný a podvědomě dochází 

k aktivaci stresové reakce. Působením nadměrného hluku na hormonální a imunitní 
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systém dochází k ovlivnění centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému, 

což vede mj. k civilizačním onemocněním, psychickým poruchám apod. Existuje cca 10 % 

jedinců velmi sensitivních vůči hluku, 80 % populace je tzv. "normální". Pro ni platí, že se 

zvyšující se kvantitou podnětu (hlučností) roste i kvantita odpovědi (pocity rozmrzelosti 

a obtěžování). Zbylých 10 % populace je nadměrně tolerantních a psychické účinky hluku 

nepociťuje. Roli v reakci na hlukovou zátěž mohou hrát vlivy rasové, geografické 

a sociologické. Nejcitlivěji vnímají hluk lidé ve středním věku, ženy a lidé ze severu. Uši si 

na hluk nemohou "zvyknout“. Citlivost a zranitelnost sluchu každého člověka je 

individuální, ale nikdo neví dopředu, jak citlivý je jeho sluch, dokud si jej nepoškodí. 

 

Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu a tento 

vývoj trvá několik let. Proces slyšení je velmi složitý a do určité míry je možné oslabení 

smyslového orgánu při přeměně slyšitelných signálů na odpovídající nervové stimuly 

nahradit následným zpracováním v mozku. Proto zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti 

obvykle nepozorovaně. Jeden z prvních příznaků zhoršování sluchu nebo nedoslýchavosti 

se nazývá „společenský jev“. Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, 

například na večírku, kde souběžné probíhá několik rozhovorů, může to být příznak, 

vznikající nedoslýchavosti, i když by zatím neměly být zjevné problémy při poslouchání 

rozhovoru, který probíhá samostatně. Další známky poškození sluchu nebo vznikající 

nedoslýchavosti mohou být např. nezaslechnutí zvonění telefonu nebo domovního 

zvonku, nezachycení výstražných signálů (např. vysokozdvižný vozík, zvonek jízdního 

kola), poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, které jsou naladěny na (téměř) 

nejvyšší hlasitost. 
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4.6 Účinky hluku na sluchové ústrojí 
 

 
Zvýšení prahu slyšení – ztráta citlivosti na zvuky ve zvláštních kmitočtech. Existují 

různé typy ztráty sluchu.  

Zvýšení citlivosti na hlasitost – zvýšení prahu slyšení způsobuje nepřirozený nárůst 

vnímání hlasitosti zvuků. Osoba s normálním sluchem vnímá hlasitost ve velmi širokém 

rozsahu akustických hladin. Zvuk je sotva slyšitelný při hladině akustického tlaku 10 dB, 

ale nepříjemně hlasitý je při hladině akustického tlaku 100 dB. Při ztrátě sluchu činící 50 

dB se tento rozsah sníží na přibližně 40 dB. V tomto případě je zvuk sotva slyšitelný při 

hladině akustického tlaku 60 dB, ale je nepříjemně hlasitý při hladině akustického tlaku 

100 dB jako v případě normálního sluchu. Zvýšení citlivosti na hlasitost způsobuje, že je 

velmi obtížně správně rozumět řeči. Způsobuje rovněž významné zkreslení ve vnímání 

hudby.  

Snížení kmitočtové selektivity – ztráta sluchu může způsobit snížení kmitočtové 

selektivity – schopnosti rozlišovat zvuky různých kmitočtů. Zdravé ucho se chová jako 

dobře naladěný kmitočtový přijímač zvuků různých kmitočtů. Ztráta kmitočtové selektivity 

znamená, že zvuky nebo části zvuků různých kmitočtů se smíchají. Zvuky se vzájemně 

maskují, i když jsou jejich kmitočty velmi rozdílné.  

Obtíže při rozeznávání kolísání zvuku v čase – zvuk, zvláště řeč, je dynamický, 

tj. jak čas plyne, hladina zvuku se plynule mění v čase. Ztráta sluchu bývá spojena se 

sníženou schopností rozeznávat změny zvuku v čase. Vnímání zvuku je proto zastřené.  

Smíchání zvuků různých kmitočtů a snížená schopnost sledovat změny zvuku 

v čase způsobují velké obtíže při porozumění řeči. Je to jeden z důvodů, proč je pro lidi se 
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zhoršeným sluchem obtížné porozumět řeči při společenských událostech, zvláště když 

hovoří mnoho lidí najednou.  

Obtíže při lokalizaci zdroje zvuku – snížení kmitočtové selektivity, obtíže při vnímání 

změn zvuku v čase a zvýšené maskování ztěžují detekci, identifikaci a lokalizaci zdroje 

zvuků.  

 

Lidé se zhoršeným sluchem mohou pociťovat zvonění v uších. Tento stav je 

způsoben lokálním poškozením stavby vnitřního ucha, čímž se mění činnost sluchového 

nervu. To znamená, že zvuk je vnímán i tehdy, když není do ucha žádný zvuk přiváděn. 

Tinnitus je pociťován jako zvonění a tóny ve středních či vyšších kmitočtech. 

V mimořádných případech může subjektivní hluk trvat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Asi 

20 % obyvatelstva trpí tinnitem do určité míry, 4 % trpí touto poruchou trvale. 

Expozice ucha vysokými hladinami hluku způsobuje nadměrnou stimulaci 

sluchových buněk, což pak poškozuje jejich stavbu. Při hladinách zvuku překračujících 

87 – 100 dB trpí vlásky sluchových buněk únavou nebo se mohou zlomit. Dochází 

k významným biochemickým změnám, ale ty jsou do určité míry vratné. Změny se stávají 

trvalými po delší expozici hluku o hladinách překračujících 80 dB nebo po náhlé expozici 

hluku o velmi vysoké hladině překračující 120 dB.  

 

Poškození vláskových buněk vede k jejich odumření. Poškození vláskových buněk 

v určitém regionu vnitřního ucha je spojeno se ztrátou citlivosti na kmitočtu zvuku, které 

dotyčný region ucha přijímá. Částečné poškození sluchových buněk vede k odumírání 

vláskových buněk v různých částech vnitřního ucha. Tento proces je velmi nebezpečný, 
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neboť z důvodu zanícení může zničená buňka způsobit zničení a odumření sousedních 

buněk.  

 

Zvonění v uších (tinnitus) – jedním z prvních účinků a příznaků poškození sluchu 

je zvonění v uších. Při tinnitu dochází ke slyšení zvonivých zvuků a tónů dokonce i tehdy, 

když není ve skutečnosti do ucha vnášen žádný zvuk.  

 

Dočasný posun prahu (TTS) – nadměrná stimulace vláskových buněk vede k tzv. 

„dočasnému posunu prahu“ neboli ke zvýšení prahu slyšení v důsledku nadměrné 

stimulace, jakmile expozice hluku skončí, pomalu se vytratí. Zvýšení prahu je vnímáno 

jako pocit určitého snížení citlivosti sluchu a představuje první příznak únavy sluchového 

ústrojí z důvodu hluku. Např. zvýšení prahu začíná na hladinách hluku překračujících 

80 db. Zotavení ucha nastává po desítkách minut či dokonce hodinách.  

 

Trvalý posun prahu (PTS) – po delší nebo opakované expozici hlasitému hluku 

přechází zvýšení prahu na „trvalý posun sluchového prahu“. Trvalé zvýšení prahu slyšení 

představuje ztrátu sluchu. Úplná hluchota, k níž dochází při zmizení jak vnitřních, tak 

vnějších vláskových buněk, rovněž způsobuje degeneraci nervových vláken.  

 

Dočasně mohou trvalé poškození sluchu způsobit chemické látky, rozpouštědla 

a léčiva (ototoxiny). Ototoxické vlastnosti mají mnohá průmyslová rozpouštědla. Chemické 

látky bývají zpravidla inhalovány či absorbovány kůží, takže se dostanou pomocí cévního 

systému do vnitřního ucha. K poškození sluchu dochází poškozením vláskových buněk 

(zvláště vnějších vláskových buněk) nebo nervových drah spojených se sluchem. 
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Chemické látky a rozpouštědla, o nichž je známo, že poškozují sluch, zahrnují: 

trichloretylen, xylen, styren, toluen, hexan a sirouhlík. Poškození vnitřního ucha způsobuje 

rovněž oxid uhelnatý, který je příčinou všeobecné hypoxie tělesného organismu. Zvláště 

silně sluch poškozuje kombinovaný účinek ototoxických chemických látek a expozice 

hluku. Přítomnost chemických látek má za následek neobvyklý stav vnitřního ucha, díky 

čemuž je vnitřní ucho zvláště zranitelné vůči mechanickým poškozením spojeným 

s hlukem. Chemické látky jako toluen, styren, trichloretylen, etylbenzen, kyanovodík a oxid 

uhelnatý, působí s hlukem součinně, zvyšují škodlivé účinky hluku na sluchové ústrojí. 

Expozice směsí rozpouštědel zjevně zesiluje škodlivé účinky na sluchové ústrojí. 

Ototoxické účinky může mít rovněž užívání některých léčiv. Lidé, kteří užívají léky, o nichž 

je známo, že mají škodlivé účinky na sluch, nesmějí být vystaveni hluku. Mezi léky, jež 

mají dopad na sluch, se řadí některá antibiotika, některé léky proti rakovině, močopudné 

léky a chininy. [33] 

 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické 

nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení 

kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům 

prostředí. 

 

Negativní účinky hluku je možné s určitým zjednodušením rozdělit na orgánové 

účinky (specifické a nespecifické), rušení činností (spánku, řečové komunikace, 

osvojování řeči a čtení) a vlivy na subjektivní pocity (obtěžování). Specifické účinky se 

projevují poruchami činnosti sluchového analyzátoru. U nespecifických účinků dochází 

k ovlivnění funkcí různých systémů organismu, často se na nich podílí stresová reakce 
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a ovlivnění spánku a vyšších nervových funkcí [64]. Hluk tak může přispět ke spuštění 

nebo urychlení vlastního patologického děje u chorob s multifaktoriálními příčinami. 

Omezené důkazy jsou např. u vlivů hluku na hormonální a imunitní systém, na 

některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální 

zdraví sociální chování a výkonnost člověka. [43] 

 

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 

komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, 

rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. Zařazení těchto vlivů mezi zdravotní 

účinky hluku vychází z definice zdraví WHO (World Health Organization - Světová 

zdravotnická organizace), kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, 

nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních 

aspektů. Při užším pohledu je obtěžování nově řazeno mezi psychosociální účinky hluku. 

[15] 

Hluk může závažným způsobem narušit mezilidskou komunikaci řečí, popřípadě 

překrývat jiné informačně důležité signály (domovní zvonek, telefon, alarm). Podstatou 

tohoto jevu je maskovací proces. Vysoká hlučnost pozadí vede ke zvyšování hlasitosti řeči 

u mluvčího, následně k jeho hlasové únavě a ke ztrátě srozumitelnosti u posluchače. 

Rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí řeči by měl být minimálně 15 dB, aby bylo 

umožněno porozumění komplikovaným zprávám. Při řečové hladině 50 dB by tak hladina 

akustického tlaku interferujícího hluku neměla překročit 35 dB. [15] 

 

Míra obtěžování je ovlivněna mnoha faktory. Jsou to jednak fyzikální vlastnosti 

zvuku (hladina akustického tlaku, délka trvání hluku a rychlost nástupu, přítomnost tónové 
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složky, nízkofrekvenčního hluku a vibrací), dále přítomnost informačního obsahu hluku 

(řeč, zvuky vnímané jako varovné, neznámé zvuky nebo zvuky s předchozí negativní 

zkušeností). Dále je obtěžování významně ovlivněno individuálními vlastnostmi příjemce. 

Uvádí se, že v populaci je cca 10 – 20 % osob velmi senzitivních vůči hluku a naopak 10 – 

20 % osob vysoce tolerantních. Pro zbývajících 60 – 80 % populace platí, že se zvyšující 

se hlučností roste obtěžování. [20] Při působení hluku jsou velmi důležité i vlivy sociální 

(vzdělání, duševní práce, ekonomický prospěch ze zdroje hluku), zdravotní (porucha 

sluchu, somatické onemocnění), psychologické faktory (strach spojený se zdrojem hluku) 

a mezikulturní rozdíly. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných 

hladin hluku různého původu rozdílný efekt a naopak rozdílné výsledky při stejných 

zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. [17] 

 

4.7 Ostatní nepříznivé účinky hluku 
 

Hluk může způsobovat mnohé nežádoucí účinky i při hladinách hluku a expozicích, 

které jsou neškodné pro vnitřní ucho. Jedná se např. o: vliv na řečovou komunikaci 

(nedorozumění vedoucí ke špatným rozhodnutím), vliv na plnění úkolů (snížení 

výkonnosti), mrzutost nebo podrážděnost, stres, obtíže při určení a rozpoznání nebezpečí 

a výstražných signálů, poruchy spánku a snížená kvalita spánku. Lidé se liší, pokud jde 

o stupeň podrážděnosti, který zažívají. Ten závisí na úrovni a době trvání jednotlivých 

vystaveních hluku, jakož i na ojedinělosti jejich výskytu nebo kmitočtovém obsahu. 

Podrážděnost a stres se mohou mezi jednotlivci významně lišit, záleží na subjektivních 

podmínkách. Mrzutost, podrážděnost a stres není možné měřit a nesouvisejí 

s překročením stanovených hladin hluku. Hladiny hluku mohou rovněž vést k některým 
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fyziologickým změnám, jako jsou: zrychlení srdečního tepu, zvýšení krevního tlaku, zúžení 

cév, roztažení oční zřítelnice, vylučování adrenalinu, lekavost. Hladiny hluku mohou mít 

vliv na bezpečnost, protože mohou ovlivňovat vnímání varovných informací. Může dojít 

k maskování signálů v případě nebezpečí. Informace poskytované kolegou nebo 

z reproduktoru mohou být nesrozumitelné.  

 

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo doposud sledováno převážně 

v laboratorních podmínkách u dobrovolníků vystavených dennímu hluku při vykonávané 

činnosti. Zvláště citlivá na působení hluku je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených 

s nároky na paměť a pozornost. [17] 

Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale 

patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních 

duševních poruch. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být indikátorem 

subklinické duševní poruchy. [64] 

Jsou popisovány i další účinky expozice hluku, jako jsou vlivy na funkci imunitního 

systému s následnou nižší odolností vůči infekci, zánětlivá onemocnění, některá 

onemocnění zažívacího traktu [64] a snížená porodní váha novorozenců u matek 

exponovaných hluku v době těhotenství. Ve vztahu k nočnímu hluku jsou dále popisovány 

vlivy na obezitu, depresi (u žen), pracovní úrazy a zkrácení očekávané délky života. [43] 

Studie popisující tyto účinky nejsou dostatečně průkazné a konzistentní, proto tyto účinky 

nejsou považovány za dostatečně prokázané. 

 

Jak stárneme, přirozeně se zhoršuje naše schopnost slyšet zvuky o vysoké 

frekvenci. Na schopnost zpracovávat tyto tóny s vysokou frekvencí má neblahý vliv právě 
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vystavování se hlučnému prostředí. Lidé s potížemi nebo ztrátou sluchu, která byla 

způsobena hlukem, můžou slyšet, když na ně někdo mluví, ale nemusejí dobře rozumět 

části nebo celému sdělení, protože nezachytí písmena s obecně vyšší frekvencí při 

vyslovování, jako jsou F, T, K, C nebo S. Nebezpečí spočívá v tom, že člověk nemusí 

zachytit zvuky, které mají varovný nebo signalizační význam, např. budík při ranním 

probouzení, klakson blížícího se auta, zvukovou signalizaci těžkého pracovního stroje, 

požární alarm, zvukovou signalizaci mikrovlnné trouby nebo jiného spotřebiče apod. 

 

Záludnost poškození sluchu hlukem spočívá v tom, že je obvykle nebolestivé 

a postupné. Proto si mnohdy člověk vůbec neuvědomí, že ztrácí sluch. A když si konečně 

všimnete, že se něco děje (hůře slyšíte, jste přecitlivělí na hluk, zvoní Vám v uších), je už 

příliš pozdě, protože hlukem způsobené poškození sluchu je nevratné, jelikož vláskové 

buňky ve vnitřním uchu se neumí zregenerovat. 

 

Expozice vysokými hladinami hluku způsobuje: nevratnou hluchotu, brání 

koncentraci, čímž snižuje výkon, vytváří stres, ohrožuje bezpečnost tím, že je obtížné 

slyšet výstražná upozornění, předkládá nelichotivý obraz podniku, zvláště pro potenciální 

zaměstnance a veřejnost, bráni komunikaci mezi zaměstnanci. 

 

Současné vědecké poznatky o možných účincích expozice hluku na zdraví 

a bezpečnost neumožňují přesné stanovení hladin expozice hluku ohledně všech rizik pro 

zdraví a bezpečnost, zejména pokud jde o jiné účinky hluku než účinky na sluch.  
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4.8 Ukazatele ztráty sluchu  
 

Hladina slyšení – v klinických normách a praxi se ztráta sluchu vyjadřuje 

v decibelech HL („hearing level“ – „hladina slyšení“), která uvádí zvýšení prahu slyšení nad 

normální práh slyšení, tj. hodnotu stanovenou pro zdravé mladé lidi. Například hladina 

slyšení 40 dB HL v kmitočtu 2000 Hz znamená, že práh slyšení dotyčného zaměstnance 

je o 40 dB výše, než je pro tento kmitočet běžné. Ztráta sluchu překračující 40 dB HL 

zpravidla vyžaduje léčení, ztráta sluchu překračující 60 dB HL se považuje za vážnou 

a dotyčná osoba bude pro verbální komunikaci potřebovat sluchadlo pro nedoslýchavé.  

 

Při posuzování ztráty sluchu způsobené hlukem musíme brát v úvahu normální 

zhoršení citlivosti sluchu související s věkem (presbyakuzie). U lidí starších 50 let dochází 

k rychlejšímu zhoršování sluchu, než jaké bylo zjištěno u mladších lidí. Presbyakuzie 

závisí na pohlaví, běžné bývá závažnější u mužů než u žen.  

Nejlepší zbraní proti potížím se sluchem ve smyslu somatických a psychologických 

dopadů je prevence. Člověk pracující v hlučném prostředí nebo kdokoli, kdo se často, 

pravidelně nebo dlouhodobě vyskytuje v jakémkoli hlučném prostředí i mimo zaměstnání, 

by měl zpozornět, jakmile pozoruje některé varovné signály. Ty mohou zahrnovat 

například pískání v uších během nebo po práci, nebo pocity zaléhání v uchu (uších) 

během dne v práci či doma na konci dne. Varovným signálem nepřiměřené hlučnosti na 

pracovišti je taky to, když si člověk v práci všimne, že když chce kolegovi sedícímu 

v okruhu jednoho metru něco říct, musí kvůli hlučnému prostředí zvýšit hlas. 

Volbu a výběr typů osobních chráničů sluchu je třeba projednat se zaměstnanci 

nebo s jejich zástupci. Stejně tak se každý zaměstnanec účastní výběru svého osobního 
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chrániče sluchu. Účinnost chráničů sluchu závisí především na tom, zda jsou správně 

a trvale používány: „Subjektivní“ parametry, jako nepohodlí či obtěžování mohou snižovat 

dobu, po kterou je chránič sluchu skutečně nošen, a proto musí být vzaty v úvahu. [33] 

 

 
 

4.9 Chrániče sluchu 
 

 

4.9.1 Základní pojmy 
 

Osobní ochranný prostředek (OOP) – veškeré vybavení (včetně oděvu 

poskytujícího ochranu proti počasí), které je nošené nebo držené osobou při práci a které 

ji chrání proti jednomu nebo více zdravotním a bezpečnostním rizikům, a každý doplněk 

nebo součástka, navržené k tomuto účelu. 

 

Útlum zvuku – pro daný zkušební signál průměrný rozdíl v decibelech mezi prahem 

slyšení zkušební osoby s nasazeným chráničem sluchu a bez chrániče sluchu. 

 

Národní akční hladina (Lact) – denní hladina expozice hluku (LEX, 8h), při jejímž 

překročení se používají chrániče sluchu.  

 

Národní špičková akční hladina (Lact, pk) – hladina špičkového akustického tlaku, 

při jejímž překročení se používají chrániče sluchu. 

 

Efektivní útlum – efektivní útlum je míra ochrany poskytovaná chráničem sluchu 
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Nadměrná ochrana - výběr a nošení chrániče sluchu s příliš vysokým útlumem, toto 

může vést k pocitu izolovanosti a obtížím s vnímáním zvuků.  

 

Reálný útlum – účinnost dosažitelná v reálných podmínkách bude pravděpodobně 

nižší než výsledky docílené při zkouškách provedených podle harmonizovaných norem 

a publikované výrobcem. Důvodem může být chybné nasazení, dlouhé vlasy, nošení brýlí 

nebo dalších OOP. 

 

Efekty nadměrné ochrany – mělo by se zabránit tomu, aby uživateli byly poskytnuty 

chrániče sluchu se zbytečně vysokým útlumem. Takové chrániče sluchu mohou způsobit 

problémy při komunikaci a slyšením výstražných signálů. Uživatelé se mohou cítit 

nepohodlně nebo izolovaní od okolního prostředí. V důsledku toho pak nemusí být 

chrániče sluchu nošeny po celou dobu expozice. [7] 

 

4.9.2 Kritéria pro výběr chráničů sluchu 

 

Chrániče sluchu musí být zvoleny tak, aby odstranily riziko poškození sluchu 

hlukem nebo je snížily na minimum. Vybrané chrániče by měly snižovat hladinu hluku za 

chráničem sluchu (na bubínku) pod přípustnou akční hladinu danou národními 

legislativními předpisy. Výběru chráničů sluchu se má účastnit přímo zaměstnanec, neboť 

účinnost chráničů závisí především na tom, zda jsou správně a trvale používány. Proto je 

důležité vzít v úvahu i subjektivní hlediska, jako je pohodlí či obtěžování, protože právě to 

může snižovat dobu, po kterou jsou chrániče sluchu skutečně nošeny. 
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Parametry chráničů sluchu a jejich vliv na výkon 

Výkon chráničů závisí hlavně na jejich schopnosti útlumu zvuku. Útlum chráničů 

může být definován následujícími parametry, uváděnými výrobcem: 

střední hodnota útlumu zvuku a směrodatná odchylka 

útlum ve vysokých kmitočtech - H (> 2 kHz) 

útlum ve středních kmitočtech - M (0.5-2 kHz) 

útlum v nízkých kmitočtech - L (<0.5 kHz) 

jednočíselné ohodnocení - SNR (Single Number Rating) 

Postup při výběru nejvhodnějšího typu chráničů sluchu 

 

Při výběru chráničů sluchu hodnotíme dostupné výrobky podle následujících 

hledisek:  

 

Značka CE - Při výběru chráničů sluchu pro ochranu sluchu v pracovním prostředí 

je důležité vybírat z výrobků označených značkou shody CE, která vyjadřuje, že výrobek 

splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj 

vztahují, a že byl při posouzení shody dodržen stanovený postup. 

 

Požadavky na útlum - zjistit informace o hluku na pracovišti; zjistit charakteristiky 

útlumu chráničů sluchu; stanovit odhad hladiny hluku za chráničem sluchu (na bubínku) 

Pro správnou volbu chráničů sluchu je nutné znát hluková rizika na konkrétním pracovišti.  

Kromě hladiny akustického tlaku je rovněž nutné při výběru chráničů zohlednit kmitočtové 

složení hluku (např. zda v pracovním prostředí převažují vysokofrekvenční zvuky) 

a charakter hluku (ustálený, proměnný nebo impulsní). Dále je nutné vzít v úvahu 
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důležitost komunikace a slyšitelnost výstražných a vyzývacích signálů a v případě 

specifického hlukového prostředí určit, zda existují speciální požadavky na ochranu 

sluchu. 

Je mylné domnívat se, že čím vyšší je útlum, tím je chránič sluchu lepší. 

Nejvhodnější chránič sluchu zajišťuje, aby byla hladina hluku na ušním bubínku uživatele 

asi o 5 až 10 dB nižší než hladina vyvolávající akci. Zaměstnanci by neměly být 

poskytovány chrániče sluchu snižující hluk o více než 15 dB pod hladinu vyvolávající akci. 

Nadměrný útlum může bránit komunikaci a slyšitelnosti výstražných signálů. Uživatel se 

zároveň může cítit izolovaný od okolního prostředí. V důsledku toho nemusí být chrániče 

sluchu nošeny po celou dobu expozice a ochrana sluchu může být významně snížena. 

 

Komunikace a slyšitelnost výstražných signálů - používání chráničů sluchu může 

vést ke zhoršené komunikaci. Varovné, výstražné a vyzývací signály v hlučném prostředí 

by měly být zvoleny tak, aby je uživatelé chráničů sluchu mohli slyšet. Slyšitelnost signálů 

by měla být v praxi ověřena.  

V extrémně hlučném prostředí může být nutné použít kombinaci zátkové chrániče 

sluchu + mušlové chrániče nebo zátkové chrániče sluchu + akustická (protihluková) přilba. 

Výsledný útlum není v žádném případě pouhým aritmetickým součtem útlumů obou 

chráničů. Na přenosu zvuku do vnitřního ucha se podílí i tzv. kostní vedení.  

 

Pohodlí uživatele, zdravotní obtíže - Aby zaměstnanci chrániče sluchu správně - 

nebo vůbec - používali, je velmi důležité brát při výběru chráničů v úvahu pohodlí 

a umožnit uživatelům vlastní výběr. (podmínky pracovního prostředí, ergonomická 

hlediska např. činnost a zvláštní úkoly uživatele). Před výběrem chráničů by mělo být také 
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zjištěno, zda uživatel měl nebo má jakékoliv problémy se sluchem nebo je léčen z důvodů 

ušního nebo kožního onemocnění.  

 

Teplota a vlhkost - fyzická práce v prostředí s vysokými teplotami anebo vlhkostí 

může způsobit silné pocení pod dosedacími polštářky mušlových chráničů. V takových 

podmínkách by měly být upřednostněny zátkové chrániče sluchu. Jako opatření proti 

pocení je možné pod dosedací polštářky chráničů použít tenké savé návleky. Je však 

nutné vzít v úvahu, že použitím návleků může být snížen účinek chráničů. Měly by být 

upřednostněny výrobky s údaji o útlumu kombinace mušle a návleku. Útlum mušlových 

chráničů (přilnavost těsnících polštářků) mohou ovlivnit i extrémně nízké teploty. 

 

Znečištění - v pracovním prostředí, které je zdrojem nečistot a prachu, je důležitá 

prevence ušních zánětů a podráždění pokožky ucha. Měly by být vybrány takové chrániče 

sluchu, které je možné snadno zavádět do uší i vyndávat a přitom nedochází k jejich 

znečištění špinavýma rukama. Naprosto nevhodné jsou pěnové "špunty do uší" 

a podobné zátkové chrániče sluchu. Vhodné jsou omyvatelné zátkové chrániče se 

stopkou nebo úchytem, vytvarované zátkové chrániče spojené náhlavním či týlovým 

obloukem, individuálně zhotovené chrániče nebo mušlové chrániče. Chrániče spojené 

šňůrkou nebo náhlavním obloukem mají zároveň výhodu v tom, že je můžete mít stále "po 

ruce" kolem krku. 

 

Kompatibilita s ostatními OOPP - Chrániče sluchu musí dobře "sedět" a těsnit 

i v použití s dalšími OOPP, jako jsou ochranné oděvy, kukly, obličejové štíty, respirátory, 
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přilby, atp. Je vhodné zvolit v případě dostupnosti takové ochranné prostředky, kde jsou 

ochranné funkce sloučeny do jednoho výrobku nebo které takovou kombinaci umožňují. 

Osoby používající brýle by měly dát přednost zátkovým chráničům sluchu. Při použití 

mušlových chráničů sluchu mohou rámečky brýlí nebo hlavové pásky překážet správnému 

dosednutí těsnících polštářků kolem uší. 

 

Samostatnou kapitolou jsou individuální chrániče sluchu vyrobené na míru podle 

otisků uší. Kromě účinné ochrany sluchu poskytují uživateli nejvyšší možné pohodlí, 

skvěle vypadají a mohou majiteli sloužit několik let. Na rozdíl od univerzálních zátkových 

chráničů sluchu v uších skvěle sedí, aniž by jakkoliv tlačily, a snadno se zavádí do uší 

i vyjímají. To vše přispívá k lepší pohodě zaměstnanců, ke snížení pracovního stresu, 

lepší koncentraci na práci a v konečném důsledku ke zvýšení pracovní výkonnosti. 

Vzhledem k dlouhé životnosti - 4 roky i déle - představují chrániče sluchu na míru 

v dlouhodobém horizontu také nezanedbatelnou úsporu za jednorázové prostředky na 

ochranu sluchu. [25] 

Pohodlí je velmi významným faktorem při výběru chráničů sluchu. Chránič sluchu 

nesmí působit nepohodlí, zvláště pokud jej má zaměstnanec nosit po celý pracovní den. 

Některé typy chráničů sluchu nejsou vhodné pro každého. Každý je jiný a jednotliví lidé se 

anatomií ucha významně liší. Při nošení mušlových chráničů sluchu závisí pohodlí 

uživatele na: hmotnosti chrániče sluchu, tlaku náušníků, síle, kterou působí náhlavní 

spona, na jeho nastavitelnosti, druhu materiálu, z něhož jsou náušníky vyrobeny. Při 

nošení zátkových chráničů sluchu závisí pohodlí uživatele na tom, zda se zátkové 

chrániče sluchu snadno zavádějí a vyjímají, dobře přizpůsobují zvukovodu. Někdy si 

zaměstnanec, který má nosit chránič sluchu stěžuje na bolest uší, podráždění zvukovodu, 

http://www.auris-audio.cz/spunty-do-usi-na-miru


                                                                                                                                                                                                          
54  

výtok z ucha či ztrátu sluchu. V takových případech se může zaměstnanec oprávněně 

zdráhat nosit určitý typ chrániče sluchu. Před konečným rozhodnutím ohledně výběru 

chrániče sluchu je vždy třeba si vyžádat souhlas dotyčného zaměstnance. Pokud není 

zvukovod zaměstnance typický, je například úzký nebo má složitý tvar, nebudou 

předtvarované zátkové chrániče sluchu pro dotyčného zaměstnance vhodné. 

U zaměstnanců léčících se na kožní poruchu ve zvukovodu se doporučuje použití 

mušlových chráničů sluchu.  

 

Komfort chrániče sluchu závisí na mnoha různých faktorech. Pocit pohodlí 

u mušlových chráničů ovlivňují tyto parametry: hmotnost, tlak dosedacích polštářků, 

přidržovací síla hlavového oblouku, nastavitelnost druh použitého materiálu a konstrukce 

zařízení. V případě zátkových chráničů jsou závažným problémem snadnost instalace 

a vyjmutí. Pohodlí je důležitý osobní parametr při volbě chrániče sluchu. Vždy, pokud to 

lze, měl by mít uživatel možnost vlastního výběru chrániče sluchu. [7] 

 

Jestliže je používání OOPP nezbytné, musejí se chrániče sluchu nosit za všech 

okolností, aby tak zaměstnanci mohli požívat výhod účinné ochrany sluchu. Dokonce 

i krátké přerušení nošení chráničů sluchu významně snižuje účinný útlum a ochranu. 

Jestliže zaměstnanec nosí chránič sluchu po celý osmihodinový den, dostane se mu 

maximální úrovně ochrany 30 dB. Avšak hodinová přestávka způsobí, že maximální 

úroveň ochrany poklesne na 9 dB.  
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4.9.3 Typy chráničů sluchu 

 

Pasivní chrániče sluchu 

Pasivní chrániče sluchu podle svého provedení buď pohlcují, nebo odrážejí zvuk. 

Nemají žádný přídavný mechanismus. Jejich útlum se zvyšuje spolu se stoupajícím 

kmitočtem. 

 

Mušlové chrániče sluchu 

Mušlové chrániče sluchu se skládají ze dvou mušlí, plně zakrývajících uši, obvykle 

spojených náhlavním obloukem (předepnutým kovovým nebo plastovým páskem). 

Mušlové chrániče sluchu mohou mít spojovací oblouk umístěný také v zátylku nebo pod 

bradou nebo mohou být připojeny k bezpečnostní přilbě. Náušníky mušlí jsou lemovány 

těsnícími dosedacími polštářky. Mušlové chrániče mohou být k dispozici v rozmezí 

různých velikostí. 

 

Akustické přilby 

Akustické přilby pokrývají hlavu včetně krku a brady a omezují kostní vedení zvuku 

do vnitřního ucha. 

 

Zátkové chrániče sluchu 

Zátkové chrániče sluchu se vkládají do zvukovodu či přes něj, aby jej utěsnily. 

Mohou být spojeny šňůrkou, páskou nebo spojovacím obloukem. Mohou být 

k jednorázovému nebo opakovanému použití. Pokud se zátkové chrániče sluchu na jedno 

použití použijí více než jednou, nebudou poskytovat očekávaný útlum hluku. Zátkové 
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chrániče sluchu se vyrábí z různých materiálů, jako např. plast, silikon, guma, vosk, vata 

atp. Některé typy vytvarovaných chráničů mohou být k dispozici v několika velikostech. 

Zátkové chrániče sluchu tvarované uživatelem se vyrábí ze stlačitelných materiálů, jako 

jsou různé pěnové polymery. Po vložení do zvukovodu se chrániče tvarované uživatelem 

rozvinou na původní rozměr, a tím utěsní zvukovod. 

 

 

Zátkové chrániče sluchu tvarované individuálně pro uživatele 

Individuální chrániče sluchu zhotovené na míru podle otisku ucha uživatele mohou 

vyplňovat zvukovod i boltec. Tyto chrániče sluchu poskytují maximální pohodlí 

a uživatelský komfort. Vyrábí se ze silikonu (měkký otoplast) nebo z akrylu (tvrdý otoplast). 

Některé typy na míru tvarovaných chráničů sluchu mohou být vyrobeny i v nepasivním 

provedení. 

 

Druhy zátek do uší 

 

Tvarovatelné zátky do uší - po zavedení do ucha se pěnové zátky roztáhnou 

a umožní tak pohodlné a bezpečné nošení. Výhody: nízká cena, bezúdržbové, 

viskoelastická pěna, kompatibilní s ostatními ochrannými pracovními pomůckami, 

recyklovatelné. 

 

Tvarované zátky do uší - jsou vyrobeny z pružných materiálů tak, aby přilnuly ke 

stěně zvukovodu. Pro tyto patentované chrániče sluchu se třemi lamelami není třeba 

žádná další velikost. Výhody: snadné hygienické vkládání bez nutnosti tvarování, odolnost 

http://www.korus-eshop.cz/ochrana-sluchu/zatky-spunty-do-usi/zatky-do-usi-3m-classic
http://www.korus-eshop.cz/ochrana-sluchu/zatky-spunty-do-usi/ucpavky-do-usi-3m-1271
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proti vlhku, opakované použití (šetří náklady), pohodlné, kompatibilita s ostatními 

pracovními pomůckami, recyklovatelné. 

 

Zátky do uší s páskem - jsou snadno použitelné, praktické a velmi pohodlné. Lze je 

rychle nasadit i sundat a zavěsit kolem krku v případě, že nejsou potřeba, a proto jsou 

vhodné pro nesoustavné používání. Výhody: odolnost proti vlhkosti, opakované použití 

(šetří náklady), pohodlné, kompatibilita s ostatními ochrannými pomůckami, 

recyklovatelné.  

 

Nepasivní chrániče sluchu 

 

Nepasivní chrániče sluchu jsou pasivní chrániče sluchu s doplňkovými funkcemi. 

Mohou obsahovat mechanické nebo elektronické součástky. 

 

Chrániče sluchu s hladinovou závislostí 

 

Chrániče sluchu s hladinovou závislostí mohou být k dispozici buď jako mušlové 

nebo jako zátkové chrániče. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly různý útlum podle změn 

hladiny akustického tlaku. Jejich hlavním úkolem je ochrana před nebezpečím impulsního 

nebo přerušovaného hluku, zatímco během klidových intervalů umožňují komunikace 

a slyšitelnost výstražných signálů. 

 

 

 

http://www.korus-eshop.cz/ochrana-sluchu/zatky-spunty-do-usi/zatky-do-usi-1310-s-paskem
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Chrániče sluchu s hladinovou závislostí s obvodem pro obnovu zvuku 

 

Tyto chrániče mohou být mušlové nebo zátkové. Jsou vybaveny elektronickým 

systémem reprodukce zvuku. Při nízkých hladinách hluku je zvuk zachycený externím 

mikrofonem přenášen a zesílen reproduktorem v mušli nebo zátce. Při zvyšování hladiny 

externího zvuku elektronika postupně redukuje jeho přenos do chrániče sluchu. 

 

Pasivní chrániče sluchu s hladinovou závislostí 

 

Mušlové nebo zátkové chrániče sluchu, a to i chrániče sluchu vyrobené 

individuálně, s vřazeným akustickým filtrem, který umožňuje přenos nízkých hladin 

akustického tlaku, avšak poskytuje větší útlum vysokých hladin akustického tlaku. Některé 

typy na míru tvarovaných chráničů sluchu mohou být opatřeny akustickými filtry se 

specifickou útlumovou charakteristikou. 

 

Chrániče sluchu s plochou frekvenční charakteristikou 

 

Mušlové nebo zátkové chrániče sluchu s akustickými filtry poskytujícími stejný 

útlum zvuku v širokém frekvenčním rozsahu. Nezkreslují zvuk a umožňují bezproblémovou 

komunikaci. 

Chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku (ANR - Active Noise Reduction). 

Mušlové nebo zátkové chrániče sluchu, a to i chrániče sluchu vyrobené na míru, 

s vestavěným elektronickým systémem na potlačení hluku. Jsou zvláště účinné v nízkých 

kmitočtech (50÷500 Hz), kde mohou být pasivní chrániče sluchu méně účinné. 
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Chrániče sluchu s komunikačním zařízením 

 

Mušlové nebo zátkové chrániče, vybavené komunikačními prostředky pro příjem 

informací či výstražných signálů a současně zajišťující požadovaný útlum hluku. Mohou 

být doplněny systémem k omezení hladiny hluku. [26] 

 

Přirozenou reakcí při nošení chráničů sluchu je snížení hladiny hlasitosti řeči. Je 

důležité, aby uživatelé pro zlepšení komunikace udržovali nebo dokonce zvýšili hladinu 

hlasitosti řeči. Varovné, výstražné nebo vyzývací signály v hlučném prostředí by měly být 

zvoleny tak, aby je ti, kteří musí nosit chrániče sluchu, mohli slyšet. Konečná slyšitelnost 

každého požadovaného signálu měla být zajištěna odzkoušením při skutečných 

pracovních podmínkách umožňujících změny hladiny hluku (např. denní doba/pracovní 

proces). Pokud jsou hladiny hluku tak vysoké, že ruší slyšitelnost takových signálů, může 

být nezbytné přijmout dodatečný záložní vizuální výstražný systém. [7] 

 

 

4.10 Jak můžeme posoudit hlučnost pracoviště?  
 

 

 

Měří se a posuzuje denní osobní expozice hluku zaměstnance během pracovního 

dne (8 h) a průměrná denní expozice hluku zaměstnance během pracovního týdne. Tyto 

údaje lze také použít při hodnocení míry rizika poškození sluchového aparátu. Na základě 

hodnocení rizik a v případě překročení 85 dB, je zaměstnavatel povinen zavést 

a dodržovat program technických nebo organizačních opatření určených ke snížení 

expozice hluku. Při hodnocení rizika věnujeme pozornost: zjištění příčiny nadměrné 
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expozice, všem přímým a nepřímým účinkům hluku na zdraví, informacím o emisi hluku, 

které poskytuje výrobce, prostředkům určeným ke snížení emise hluku, informacím 

získaným ze zdravotního dohledu, dostupnosti prostředků k ochraně sluchového aparátu. 

[21] 

 

Povinnosti zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel provádí preventivní opatření tak, že dává přednost prostředkům 

kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany. [60] 

 

Kolektivní ochrana: změna technologie nebo nahrazení hlučných strojů, 

protihluková izolace, odtlumení hlučných strojů, snížení odrazivosti pohltivosti stěn, strojů. 

Individuální ochrana: vstupní prohlídky k posouzení zdravotní vhodnosti pro práci v hluku, 

preventivní periodické prohlídky v riziku hluku včetně audiometrického vyšetření. [37] 

 

Zaměstnavatel musí: odstranit expozici zaměstnanců hlukem; uplatnil vhodná 

technická a organizační opatření pro snížení emisí hluku u zdroje; uplatnil vhodná 

technická a organizační opatření pro snížení expozice zaměstnanců hlukem; není-li 

možné zavést výše uvedená prioritní technická a organizační opatření, poskytne 

zaměstnavatel zaměstnancům vhodné osobní ochranné pomůcky. [dle 60] 

 

Osobní ochranné prostředky se používají tehdy, pokud rizika nemohou být 

vyloučena nebo dostatečně omezena technickými prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními [5]. Pokud i přes uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku 
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překračují limit expozice 80 dB, nebo průměrná hodnota špičkového akustického tlaku je 

větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtu daného hluku. Jestliže je 

překročen přípustný expoziční limit 85 dB, nebo nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí 

zaměstnanci používat ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu. Příklad hluku v dB: 

70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize; 80 velmi silná reprodukovaná hudba, 

vysavač v blízkosti; 90 silný hluk, jedoucí vlak; 100 sbíječka, přádelna, maximální hluk 

motoru. [40] 

 

Součástí prevence je také izolace zvuku nebo další cílené omezování cest šíření 

hluk a zlepšení akustických obkladů stěn a stropů. Prostředí pracoviště lze zlepšit instalací 

pohlcujících materiálů a zařízení, tj. porézních materiálů (skelná vata, minerální vlna atd.). 

Tyto materiály rozptylují energii zvuku difuzí skrz jejich tloušťku, jejich účinnost je nejvyšší 

ve vysokých kmitočtech. Porézní materiály se připevňují k povrchu stěn nebo se instalují 

jako tlumící clony zavěšované ze stropu. Další možností jsou membrány, tj. dřevěné 

panely připevňované ke stěnám přes dřevěné lišty, membrány bývají nejúčinnější při 

nízkých kmitočtech. Pro vybrané kmitočty podle geometrie zařízení je možné použít 

rezonátory, tj. vzduchové dutiny spojené s vnějším ovzduším prostřednictvím hrdla, pohyb 

vzduchu v dutině rozptyluje energii zvuku. Celková akustická úprava dílny, zahrnující 

pokrytí stěn a stropu pohlcujícími materiály, může představovat finančně náročné 

a zároveň neefektivní řešení, zvláště v případě, že je zdroj hluku blízko zaměstnance. 

Neefektivním řešením může být kabina pro zaměstnance, pokud ji musí několikrát opustit. 

Jednoznačně nejúčinnější a základem politiky snižování hluku musí být výběr zařízení 
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s nízkou hlučností. Výběr „tichého“ zařízení nám umožní vyhnout se realizací rozsáhlých, 

náročných a ne příliš přínosných opatření. [podle 41, 59] 

 

Zdroj zvuku, který má být akusticky ošetřen krytem, musí být určen jednoznačně. 

Zakrytí stroje povede k nárůstu tepla pod krytem. Zařízení zajišťující pohyb vzduchu 

a pomocná zařízení pro odstranění tepla a větrání, dodávaná s krytem, je třeba považovat 

za přídavné zdroje zvuku.  

 

Cesty šíření zvuku od zdroje zvuku v krytu do okolí: šíření zvuku vzduchem (otvory 

v krytu), šíření zvuku stěnami krytu, vyzařování volných ohybových vln ze stěn krytu, zvuk 

šířící se konstrukcí (podlaha, nezakryté části stroje, potrubí ke stroji). 

Pro zamezení přenosu zvuku konstrukcí by zdroj zvuku měl být připevněn na 

tlumicích prvcích. Panely tvořící kryt se nesmí dotýkat zdroje zvuku. Pokud se dotyku 

nelze vyhnout, je třeba počet těchto montážních bodů omezit na minimum a body opatřit 

tlumícími prvky mezi zdrojem zvuku a místem dotyku.  

Při vysokých požadavcích na akustickou účinnost krytu by měl kryt stroj úplně 

uzavírat, aby se zamezilo přenosu zvuku vzduchem při podlaze. [8] 

 

 

4.11 Povinnosti výrobců strojního zařízení v EU 
 

Směrnice 98/37/ES o strojních zařízeních požaduje, aby výrobci strojního zařízení 

v EU poskytli při nabídce zařízení informace o jeho emisích hluku. Strojní zařízení musí 

být navrženo a vyrobeno tak, aby rizika způsobená emisí hluku šířícího se vzduchem byla 
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snížena na nejnižší hladinu hluku, přičemž je třeba brát v úvahu technický rozvoj 

a dostupnost prostředků ke snižování hluku, zvláště u zdroje. Informace o emisích hluku 

musí být uváděny v návodech k používání a v technické dokumentaci ke strojnímu 

zařízení, což umožní vybírat tišší strojní zařízení díky větší transparentnosti trhu se stroji. 

Za účelem snížení hluku na pracovišti by si kupující strojních zařízení měli vyžádat 

informace o hodnotách emisí hluku od různých výrobců strojů a tyto hodnoty porovnat, 

aby mohli vybrat nejtišší ze strojů, které různí dodavatelé nabízejí. Aby bylo možné zajistit, 

že budou vyžádané hodnoty emisí hluku srovnatelné, navrhuje se, aby kupující strojů 

požádal výrobce o vydání deklarace emise hluku založené na evropských normách. Tato 

deklarace emise hluku poskytuje spolehlivou technickou informaci o hodnotách emisí 

hluku, neboť jejich určení probíhá na základě evropských norem specifických pro dané 

strojní zařízení. Je tak jednoznačně definován způsob měření, provozní i montážní 

podmínky, jakož i postup deklarování a ověřování, a to pro velké množství velmi 

rozmanitých strojů. Informace o hluku umožňují případným kupujícím stroje vybrat si 

z řady různých značek takový stroj, který má nejnižší emise hluku. Současně to 

zaměstnavateli umožňuje splnit zákonnou povinnost uživatele stroje, aby v maximální 

možné míře pořizoval tiché pracovní zařízení. [5] 

 

Hodnoty emisí udávané výrobci nejsou přímo srovnatelné se skutečnými 

hodnotami emisí na pracovišti. Za skutečných podmínek na pracovišti se může hladina 

imisního akustického tlaku, tzn. hladina akustického tlaku měřená na příslušném 

pracovišti, od deklarované hladiny emisního akustického tlaku lišit o více než 10 dB, 

stanoveno za podmínek volného pole, a to kvůli hluku z jiných zdrojů, odrazům od zdí, 

stropů, podlah či povrchů stroje či kvůli provozním podmínkám odlišujícím se od podmínek 
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stanovených v normách. Záměna těchto zásadně odlišných hodnot určujících emise 

a imise či dokonce expozici, která zahrnuje i dobu expozice, vysvětluje mnohé diskuze 

a mnohá nedorozumění vzniklá mezi výrobci strojů a jejich zákazníky. V některých 

případech si zaměstnavatel (kupující) stroje může přát zkontrolovat, zda hodnoty emisí 

hluku stroje překračují hodnoty uváděné výrobcem v deklaraci emise hluku nebo hodnoty 

uváděné v kupní smlouvě. K tomu běžně dochází, pokud jsou hodnoty expozice hluku na 

pracovišti vyšší, než jak se očekávalo po instalaci nového stroje. Hodnoty imise 

v pracovním prostoru je možné přibližně vypočítat s použitím normy EN ISO 11690-3, 

která využívá jako základní vstupní údaje deklarované hodnoty emisí hluku. Norma 

EN ISO 4871 stanoví metody ověřování (kontroly) informací o emisích hluku a jejich 

uvádění výrobcem. [5] 

 

Deklarování emise hluku spočívá buď v deklarování hodnoty emise hluku vyjádřené 

jedním číslem, nebo v deklarování hodnoty emise hluku vyjádřené dvěma čísly. Výběr 

vhodné formy deklarování hluku je obsažen v odpovídajícím zkušebním předpisu pro hluk. 

Hodnota emise hluku je deklarována jednou nebo více hladinami akustického výkonu A, 

LWA, časově průměrovanou hladinou emisního akustického tlaku A, LpA nebo špičkovou 

hladinou emisního akustického tlaku C, LpC, peak, získanými z měření s nejvyšší 

prakticky možnou třídou přesnosti.  

 

Hodnoty emise hluku se musí deklarovat pro každý provozní režim stanovený 

v příslušném zkušebním předpisu pro hluk. Pokud zkušební předpis pro hluk neexistuje, 

musí se postupovat podle pokynů uvedených v základních normách (série ISO 3740 nebo 

série ISO 9614 a série ISO 11200). [9] 
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Výsledky studie zaměřené na prověření uvádění údajů o hluku strojů na trhu v EU 

v návodech k obsluze podle požadavků strojní směrnice a směrnice pro emise hluku 

(příspěvky ze 14 států EU a EFTA) 

Do analýzy bylo zahrnuto 1531 návodů pro 40 kategorií strojů. Analýza návodů byla 

provedena ze všech možných hledisek: sledovatelnost údajů a hluku, chybějící 

kvantitativní údaje, důvěryhodnost hodnot emisí hluku (odkazy na použité postupy měření 

a pracovní podmínky stroje, použité normy), informace o zbytkovém riziku hluku (např. 

pokyny pro používání ochranných pomůcek), terminologie, jazyk návodu. Zjištěné 

nedostatky byly různé povahy a důležitosti (absence jakýchkoliv údajů o hluku stroje, 

odkazy na nevhodné normy, uvádění nedůvěryhodných údajů atd.). Z celkového počtu 

prověřovaných návodů vykazovalo 80 % nějaké nedostatky. [19] 

 

4.12 Vliv hluku na kvalitu  
 

 

Pracovní prostředí je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují kvalitu 

provedené práce, a tím i kvalitu produktu, služby. Hlučné pracovní prostředí má negativní 

vliv na paměť, pozornost, rozvoj depresí a stresu, imunitní systém, únavu, bolesti hlavy. 

Lidský faktor má zásadní vliv na kvalitu vyráběných produktu, jednak na kvalitu provedení 

výrobních operací, ale hlavně ovlivňuje úroveň kvalitativní kontroly, rozeznání vad výrobku 

i neshod v procesu. Pro řádné provedení všech pracovních úkonů je nutné věnovat jim 

trvalou a plnou pozornost, soustředění. Stres, únava, snížená pozornost, poruchy 

soustředění atd. negativně ovlivňují kvalitu práce, a tím i kvalitu výrobku. Soustředění na 

prováděný úkon může ovlivnit i nesprávné použití osobních ochranných pomůcek, které je 
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nepohodlné, a tím narušuje pozornost, zvyšuje únavu. Pozornost a péči, kterou 

zaměstnavatel věnuje zajištění optimálního pracovního prostředí, se vrátí v podobě 

snížení zmetkovitosti a zvýšení pracovního výkonu.  

 

5 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY  
 

5.1 Legislativa a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběrů 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

ČSN OHSAS 18001 Systém managementu BOZP 

ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti 

ČSN ISO/TS 16949 Systém managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 

9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů 

v automobilovém průmyslu 

ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu 

SA 8000 mezinárodní pracovní norma  

ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti  
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ČSN EN ISO 4871 Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů 

a zařízení 

ČSN EN ISO 15667 Akustika – Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami 

ČSN EN 352-7 Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 7: Zátkové 

chrániče sluchu s hladinovou závislostí 

ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – 

Návod 

89/391/EHS Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Úř. věst . L 183, 29.6.1989, s. 1 

89/656/EHS Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci 

při práci, Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18 

2006/42/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních 

zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

2003/10/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. února 2003 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozici zaměstnanců 

rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) 

Interní dokumentace 

AA 1000 AccountAbility 

GRI Global Reporting Initiative 

EFQM Model Excellence 

Global Compact 

PRO-GRO-S1-260 MACHINES & EQUIPMENTS – VALIDATION AND SOURCING 

PROCESS (směrnice skupiny Bosal) 
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PRO-GRO-M2-006 PPE & Shopfloor Dress code (směrnice skupiny Bosal) 

PRO-ECS-M2-168 Standard requirements for new equipment and materials (směrnice 

ECS divize Bosal) 

PRO-ECS-M2-142.4 HSE – Safety Regulations (směrnice ECS divize Bosal) 

PRO-ECS-M2-164 Accepting equipment (směrnice ECS divize Bosal) 

International Equipment Specification  

FOR-GRO-S1-612.9 Request For Quotation (formulář skupiny Bosal) 

GUI-GRO-M2-319 Nouse in plant (Pokyny skupiny Bosal) 

 

 

5.2 Ochrana proti poškození sluchu 
 

 

 

Kolektivní ochrana: změna technologie nebo nahrazení hlučných strojů, 

protihluková izolace, odtlumení hlučných strojů, snížení odrazivosti pohltivosti stěn, strojů. 

Individuální ochrana: vstupní prohlídky k posouzení zdravotní vhodnosti pro práci v hluku, 

preventivní periodické prohlídky v riziku hluku včetně audiometrického vyšetření. [20] 

Zaměstnavatel musí: odstranit expozici zaměstnanců hlukem; uplatnit vhodná technická 

a organizační opatření pro snížení emisí hluku u zdroje; uplatnit vhodná technická 

a organizační opatření pro snížení expozice zaměstnanců hlukem; není-li možné zavést 

výše uvedená prioritní technická a organizační opatření, poskytne zaměstnavatel 

zaměstnancům vhodné osobní ochranné pomůcky. [dle 32] 
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5.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 

 

 

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) nejsou řešením problému hlučného 

pracoviště, jsou pouze nutným důsledkem. Osobní ochranné pomůcky musí být přiměřené 

vyskytujícímu se riziku a riziko nezvyšovat; odpovídat stávajícím podmínkám na pracovišti; 

přihlížet k ergonomickým požadavkům a zdravotnímu stavu zaměstnance. Zaměstnanci 

musí mít k dispozici dostatek informací o OOPP. Ochranné prostředky poskytuje 

zaměstnavatel bezplatně a zajišťuje jejich dobré fungování a uspokojivé hygienické 

podmínky prostřednictvím nezbytné údržby, oprav a nahrazení. Chrániče sluchu jsou 

mušlové, zátkové a na míru tvarované chrániče. Je-li použití chráničů sluchu nezbytné, je 

třeba umožnit zaměstnancům výběr z více typů tak, aby se neomezovalo pohodlí při práci.  

Používání ochranných pomůcek může snižovat slyšitelnost varovných signálů 

a srozumitelnost komunikace. V průzkumech bylo zjištěno, že někteří lidé bez problémů 

rozumí řeči druhých, i když mají ochranné pomůcky, zatímco jiní s tím mají problémy. 

Některé pomůcky na ochranu sluchu redukují určité frekvence více než jiné, takže při 

jejich použití dochází k určitému zkreslení některých zvuků. Například některé pomůcky 

mohou tlumit vysoké frekvence, jakými jsou řeč, signály, více než nízké frekvence, jako je 

hluk v pozadí. V případech, kdy jde o to redukovat úroveň hluku bez jakýchkoliv dalších 

změn, proto je třeba hledat takové chrániče sluchu, které nabízejí „ploché“ tlumení (tj. 

tlumí všechny frekvence stejně), anebo které tlumí umírněné zvuky ve střední a vyšší 

frekvence.  

Pokud si zaměstnanci stěžují, že neslyší varovné signály nebo spolupracovníky, 

může být řešením použití různých typů pomůcek na ochranu sluchu. Je třeba se vyvarovat 
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použití takových pomůcek sluchu, které blokují hluk příliš. V minulosti došlo ke smrtelným 

úrazům zapříčiněným tím, že zaměstnanci neslušeli varovnou signalizaci.  

Chybou, k níž často dochází, je použití ochranné pomůcky, která neodpovídá 

pracovnímu prostředí. Vedle nalezení odpovídající ochranné pomůcky pro dané prostředí 

je dobré, pokud zaměstnavatel zváží úpravu varovných signálů, aby bylo snazší je 

zaregistrovat, a to například tak, že zvukové signály doplní blikajícím světlem.  

Nejlepší pomůcka na ochranu sluchu je pohodlná a zaměstnanci ji aktivně 

používají při své práci. Zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům umožnit zvolit ze 

široké škály pomůcek pro ochranu sluchu. Pro správné používání pomůcek na ochranu 

sluchu je třeba, aby se zaměstnancům dostalo náležitého školení, jak tyto pomůcky 

používat. [podle 27, 24] 

Velice podceňovaným jevem v pracovním prostředí jsou krátké časové úseky, při 

kterých se z nějakých důvodů zaměstnanci přestanou chránit proti hluku, i přesto, že jsou 

poučení o nebezpečí, které mu jsou vystavení. V případě, že je ochrana sluchu sejmuta 

pouze na 10 minut z celého pracovního dne, je celkový efekt ochrany velice drasticky 

snížen. Pokud se chrániče sejmou pouze na krátký časový interval, dochází v tomto 

okamžiku k prudkému nárůstu zvukové energie, které musí naše ucho vnímat. [33] 
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6 SITUACE V BOSAL ČESKÁ REPUBLIKA PŘED APLIKACÍ 

NÁVRHU ŘEŠENÍ 
 

V průběhu roku 2014 – 2016 proběhlo šetření v oblasti snižování hlučnosti v Bosal Group 

a v závodě Bosal Česká republika.  

 

Závěry z provedeného šetření: 

 

1) Interně nejsou stanovena žádná pravidla, která by řešila nákup nových strojů, 

nástrojů z hlediska hlučnosti, organizační a technická opatření, opatření pro 

snížení hlučnosti ve výrobě nad rámec požadavků stanovených legislativou. 

V současné době jsou zaměstnanci povinni nosit chrániče sluchu, mají 

pravidelné přestávky a absolvují lékařské prohlídky. 

 

2) Nejhlučnějšími technologiemi jsou: značení dílů (embossing), pily, leaktestry 

(zkouška těsnosti), vrtání, tváření, svařování. 

 

3) Během návrhu pracoviště není počítáno s kryty pro hlučné zařízení, kryty se 

neinstalují automaticky na začátku používání zařízení. Týká se to hlavně pil, 

leaktestrů a značení dílů. Součástí návrhu uspořádání zařízení na linkách není 

posouzení hlučnosti jednotlivých zařízení. V průběhu výběru zařízení, 

technologie na začátku projektu není srovnána hlučnost technologií a zařízení, 

není navrhována nejtišší technologie a nakupováno nejtišší zařízení (například 

náhrada pinstampingu (mikroúderu) cca 98 dB, scratchingem (škrábáním) cca 

71 dB). 
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4) Na začátku používání chráničů sluchu byl zaměstnancům k dispozici pouze 

jeden druh jednorázových chráničů sluchu, postupně se nabídka rozšířila 

i o chrániče sluchu pro opakované použití. Novým ani stávajícím zaměstnanců 

nebyl výběr chráničů vysvětlen a nebyly komunikovány, prezentovány rozdíly 

v chráničích a kritéria jejich výběru. Při nástupu nového zaměstnance je 

komunikována pouze nutnost používat chrániče, ale neprobíhá instrukce pro 

jejich aplikaci, vyjmutí, ošetřování, uložení, opakovanou aplikaci. Většina 

zaměstnanců má chrániče nasazeny špatně, část úmyslně, část neúmyslně.  

 

5) Interní dokumentace: Směrnice Noise in plant je velmi obecná, pouze opakuje 

Směrnici Rady 89/391/EHS. Stanovuje obecně povinnost používání OOPP dle 

legislativních požadavků. Není popsán způsob předávání informací 

zaměstnancům týkajících se osvěty, která by zahrnovala negativní účinky hluku, 

výběr, aplikaci. 

 
Směrnice pro nákup strojů (PRO-GRO-S1-260) řeší kroky pro schválení nákupu 

nového stroje, zařízení. Parametry hlučnosti, jejich porovnáním apod. se 

směrnice nezabývá. Směrnice pro používání OOPP (PRO-ECS-M2-168) řeší 

pouze možnost a povinnost používat OOPP při legislativou daných hladinách 

hluku, obdobně jako směrnice zabývající se požadavky na nové zařízení. Interní 

pravidla bezpečnosti práce (HSE – Safety Regulations) vyžadují používání 

chráničů sluchu a zákaz poslechu hudby z vlastního zařízení. Součásti procesu 
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odsouhlasení nákupu nového zařízení je pouze požadavek na splnění 

legislativy.  

Obecně lze konstatovat, že interní dokumentace řeší pouze formální 

odsouhlasení nákupu zařízení a požadavek na používání OOPP při legislativou 

požadovaných decibelech. Přístup k řešení problematiky je nejednotný, 

nekomplexní a nedostatečný.  

 

6) Z průzkumu mezi zaměstnanci vyplynulo, že většina vnímá používání chráničů 

sluchu jako obtěžující a nepohodlné, možnost nosit pohodlnější anatomicky 

tvarované chrániče sluchu by uvítali. Nabídka chráničů sluchu na míru může být 

zajímavým bonusem pro zaměstnance. Dle očekávání je negativně vnímáno 

i udělování žlutých karet (pokut) za nepoužívání OOPP. 

 O rizicích spojených s prací v hlučném prostředí nemají zaměstnanci žádné 

informace. 

Většina zaměstnanců by přivítala možnost zvolit si jím nejpohodlnější chrániče 

i názorné instrukce pro správnou aplikaci a ošetřování chráničů. Někteří 

zaměstnanci prodělali zánět ucha nebo jinou komplikaci spojenou s nečistotou 

a nesprávným použitím chráničů sluchu.  

 

Poznámka: Součástí analýzy současného stavu zkoumané problematiky byl 

i průzkum řešení problematiky v jiných výrobních společnostech. Žádná ze společností 

však nebyla ochotna poskytnout své interní dokumenty, konkrétní informace o své sociální 

politice, opatřeních v oblasti bezpečnosti práce atd. Výsledky šetření proto nelze citovat. 
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Z šetření a konzultace s odborníky na problematiku snižování hlučnosti lze vyvodit, že 

problematika snižování hlučnosti není ve výrobních závodech interně komplexně řešena. 
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7 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

 

 Navrhované řešení je zpracováno jako součást této kapitoly dizertační práce 

a rovněž formou metodických pokynů a PowerPointových prezentací aplikovaných pilotně 

v závodě Bosal ČR (dokumenty jsou přílohou dizertační práce). Řešení vychází z analýzy 

zjištěných skutečností, z poznatků získaných studiem odborné literatury a ze zkušeností 

nabytých několikaletým působením ve výrobních společnostech.  

 

 Řešení je rozděleno do tří tematických částí.  

V první části jsou navržena opatření ke snížení hlučnosti výroby. Návrh 

obsahuje preventivní opatření, které ošetřují výběr technologie a nových strojů v rámci 

projektového řízení a opatření ke snížení hlučnosti stávajících strojů a pracovišť. 

Druhá část řeší minimalizaci následku hlučného pracovního prostředí na 

zaměstnance. Metodika by měla poskytnout dostatek informací pro správné použití 

chráničů sluchu, a tím zajistit dostatečnou ochranu zaměstnanců před nepříznivými účinky 

hluku na pracovišti.  

Třetí část je zaměřena na osvětu. Vysvětlení široké škály negativních vlivů 

hluku by mělo vést k odpovědnějšímu přístupu zaměstnanců k používání chráničů sluchu, 

které by neměli vnímat pouze jako striktní nařízení, ale jako skutečnou ochranu svého 

zdraví.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
76  

7.1 Metodika pro snižování hlučnosti ve výrobě 
 
a) Lessons Learned – poučení se z vlastních chyb 

b) Výběr technologie, nákup strojů, porovnání parametrů 

c) Odhlučnění zařízení 

d) Uspořádání pracoviště 

e) Posouzení hlučnosti zařízení v reálných podmínkách 

f) Údržba strojů 

 

45 HSE 0620 Metodický pokyn: Snižování hlučnosti ve výrobě 

 

7.2 Metodika pro použití chráničů sluchu 

a) Základní pravidla  

b) Druhy chráničů sluchu 

c) Aplikace, údržba, kontrola 

 

45 HSE 0621 Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

45 HSE 0621_1 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě – 

text 

45 HSE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

 

7.3  Metodika pro osvětu: Proč je důležité chránit si sluch? 

45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: Proč je důležití chránit si sluch? 
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7.1 Metodika pro snižování hlučnosti ve výrobě  
 

a) Lessons Learned – poučení se z vlastních chyb 
 
 

Jako součást projektového řízení aplikovat napříč skupinou metodiku Lessons 

Learned – tj. poučení se z vlastních chyb, sdílení dobré i špatné praxe mezi závody 

navzájem, ale hlavně mezi výrobními závody a vývojem, mezi výrobními závody a řízením 

projektů.  

Předávat mezi závody i jednotlivými projekty informace o ověřených, osvědčených 

strojích a technologiích. Vytvořit databázi „dobré praxe“, do databáze zařadit příspěvky 

nejen z řízení projektů, ale hlavně z výrobní praxe. Nejefektivnějším řešením je doplnit 

o problematiku hlučnosti již existující databázi Lessons Learned vedenou v rámci 

projektového řízení. Součástí databáze by měly být nejen zkušenosti s výběrem 

technologie, nákupem zařízení, ale i s opatřeními na stávajících zařízeních, uspořádáním 

pracoviště, s údržbou stojů apod., které se ukázaly jako efektivní z hlediska snížení 

hlučnosti a jejího dopadu na zaměstnance. Vytvoření databáze Lessons Learned je 

nenáročné, efektivní a globální opatření, nejen v oblasti snižování hlučnosti, ale mělo by 

být nedílnou součástí vývoje produktu, procesu a řízení projektů.  

 

b) Výběr technologie, nákup strojů, porovnání parametrů 
 
 

Nejefektivnějším a nejúspornějším opatřením v rámci snižování hlučnosti je výběr 

technologie a nákup zařízení s nižší hlučností. Tímto se předejde nejen pozdějším 

vícenákladům na kryty, vrata, odhlučnění, ale i na prodloužení výrobního cyklu (zavíráním 

vrat), zábor místa atd. 
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Příkladem je významný rozdíl v hlučnosti technologií pro popis dílů (mikroúder 

a škrábání). V provozních podmínkách bylo naměřeno u mikroúderu z pozice operátora 

126 dB, technologie škrábání je v provozních podmínkách v podstatě neslyšitelná. Pro 

nová zařízení je, pokud to požadavky zákazníka umožňují, požadováno pro popis dílu 

použít metodu škrábání. 

Aplikace tohoto opatření v praxi znamená, že součástí návrhu technologie a výběru 

zařízení v rámci řízení projektů musí být porovnaní parametrů hlučnosti. Deklarace splnění 

legislativních limitů není dostatečné. Porovnání parametrů musí být písemně doloženo. 

Tento požadavek je vhodné doplnit do stávajících směrnic pro řízení projektů, jako 

součást požadavků na výběr technologií a nákup nových zařízení. (V případě společnosti 

Bosal byl požadavek doplněn do směrnice Machines & Equipments – Validation and 

sourcing proces, část Functional or technical specification). 

 

c) Odhlučnění zařízení 
 
 

V případě, že nelze zvolit technologii s nižší hlučností, je nezbytné opatřit zařízení 

vraty, krytem, tlumícím obložením, zástěnou nebo jinak odhlučnit (např. pily, brusky, 

vrtačky). Stávající zařízení s vysokou hlučností musí být odhlučněno kryty, vraty. 

V závodech skupiny Bosal se jedná např. o pily, brusky, popisování mikroúderem, 

svařovací roboty, vrtačky. 

 

d) Uspořádání pracoviště 
 

Nedílnou součástí návrhu procesu, je návrh uspořádání pracoviště (layout). V rámci 

návrhu uspořádání pracoviště by měl být posouzen negativní vliv hluku na zaměstnance 
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a navržena nejvhodnější varianta. Zařízení s vyšší hlučností je potřeba umístit tam, kde 

zaměstnanec tráví nejméně času, tj. neprovádí tam např. kvalitativní kontrolu, nezapisuje 

data, nezdržuje se tam v době, kdy stroj běží (např. založí díl a přesune se na jinou 

pozici). Prostor pro kontrolu, zápis, odpočinek je nutné umístit co nejdál od strojů s vyšší 

hlučností. 

  

e) Posouzení hlučnosti zařízení v reálných podmínkách 

 
V rámci přejímky nového zařízení je potřeba posoudit nové zařízení z hlediska 

bezpečnosti práce (negativního vlivu hlučnosti na zaměstnance) v reálných podmínkách 

z pozice obsluhy stroje.  

 

f) Údržba strojů 
 
 

Nedostatečná údržba stroje může být příčinou hlučnosti. Při zapracovaní postupů 

pro údržbu (TPM1, TPM2) zařízení je potřeba zohlednit a zapracovat i opatření, která 

budou prevencí proti zvýšení hlučnosti zařízení.  

 

 

7.2 Metodika pro používání chráničů sluchu  
 

Metodika je k dispozici zaměstnancům, požívá se jako podklad pro úvodní školení 

nových zaměstnanců a opakované školení zaměstnanců, které slouží pro připomenutí 

důležitých informací (např. během Týdne bezpečnosti) a k zodpovězení otázek vzniklých 

v průběhu používání chráničů sluchu.  
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a) Základní pravidla  
 

Před zahájením používání chráničů sluchu je nutné upozornit zaměstnavatele, 

závodního lékaře na jakékoliv problémy se sluchem, například zánět zvukovodu, bolesti 

ucha, výtok nebo nedoslýchavost nebo na léčbu ušního nebo kožního onemocnění. 

Zaměstnanci s takovými zdravotními problémy by se o nejvhodnějším typu chrániče 

sluchu měli poradit s lékařem. Zaměstnanci se ztrátou sluchu mohou zjistit, že použití 

chráničů sluchu má za následek další obtíže slyšení. V těchto případech by měl být 

konzultován odborný lékař. Pokud je to vhodné, mělo by být doporučeno nejvhodnější 

sluchadlo pro hluk.  

Během prvních použití chráničů sluchu mohou mít zaměstnanci pocit izolace. Je 

nutné vytrvat, vyzkoušet různé typy chráničů a na jejich používání si zvyknout. K tomu, 

aby byly chrániče sluchu účinné, je potřeba nosit je po celou dobu pobytu v prostředí se 

škodlivými hladinami hluku. Jsou-li chrániče sluchu sejmuty i jen na krátké časové úseky, 

efektivní ochrana je značně snížena. Pokud osoby nenosí chrániče sluchu po celou dobu 

pobytu v hlučném prostředí, limitujícím faktorem ve vztahu k útlumu se spíše než účinnost 

chráničů stává doba strávená bez chrániče sluchu.  

Přirozenou reakcí při nošení chráničů sluchu je snížení hladiny hlasitosti řeči. Je 

důležité, aby uživatelé pro zlepšení komunikace udržovali nebo dokonce zvýšili hladinu 

hlasitosti řeči. Varovné, výstražné nebo vyzývací signály v hlučném prostředí jsou zvoleny 

tak, aby je ti, kteří nosí chrániče sluchu, mohli slyšet. 

Zaměstnanci musí mít možnost zvolit si z nabízených chráničů ty nejpohodlnější 

a nejvhodnější. Pohodlí je důležitý osobní parametr při volbě chrániče sluchu. Výběr závisí 

i na tom zda zaměstnanec používá chránič celou pracovní dobu kontinuálně nebo ho 

v průběhu pracovní doby několikrát vloží a vytáhne. V případě opakované krátkodobé 
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hlukové zátěže jsou preferovány mušlové chrániče a vytvarované zátkové chrániče 

s obloukem, protože je lze rychle a snadno nasadit a sejmout. 

Mušlové chrániče sluchu plní svoji funkci, pouze pokud mají správně přizpůsobený 

náhlavní oblouk a jejich polštářky těsně přiléhají kolem uší. Tomu mohou bránit brýle, 

vousy (kotlety) nebo husté vlasy. Usazení chráničů je třeba dle potřeby průběžně 

opravovat. 

Zátkové chrániče musí být správně vloženy do zvukovodu. Nedbalost při vkládání by 

mohla vést k významnému snížení útlumu zvuku. Ty části zátkového chrániče, které se 

dostanou do kontaktu se zvukovodem, by měly být čisté a zátkové chrániče by měly být 

vždy vkládány čistými prsty. Zátkové chrániče dané velikosti by měly být odzkoušeny 

jednotlivě pro každé ucho, protože rozměry a tvar zvukovodu levého a pravého ucha 

nemusí být vždy stejné. 

 

b) Aplikace jednotlivých druhů chráničů sluchu 
 
 
Tvarovatelné zátkové chrániče sluchu 

Použití: pomalu srolujte a stlačte pěnový zátkový chránič sluchu do velmi úzkého 

válečku. Stlačený vložte do zvukovodu. Snazšího nasazování dosáhnete, pokud při 

vkládání odtáhnete ucho druhou rukou směrem od hlavy vzhůru. Údržba a čištění: špunty 

do uší musí zůstat čisté a nesmí na nich zůstávat nečistoty, které mohou dráždit 

zvukovod. Lze jej očistit ve slabém čisticím prostředku a teplé vodě. Vyždímejte ze 

zátkových chráničů přebytečnou vodu a nechte je vysušit na vzduchu. Čištění je možné 

opakovat několikrát. Ztratí-li znatelně svoji pevnost nebo se neroztáhnou do své původní 

velikosti a tvaru, vyhoďte je. 
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Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití 

 Použití: odtáhněte rukou ucho z druhé strany hlavy a zasunujte do něj zátkový 

chránič, dokud nepocítíte utěsnění zvukovodu. Zpočátku to může jít ztěžka, zvláště když 

jste nikdy před tím zátkové chrániče nepoužívali. Údržba a čištění: trvanlivost tvarovaných 

zátkových chráničů může být několik měsíců v závislosti na jejich typu a pracovním 

prostředí, hygieně a tělesné chemii. Pokud se zmenší, ztvrdnou, roztrhnou, prasknou 

nebo se trvale zdeformují, měly by se vyměnit. Očistěte je v teplé mýdlové vodě a řádně 

propláchněte. Po vysušení je uložte do přepravního kufříku. 

 

Zásady pro používání zátkových chráničů sluchu 

 Naučit se správně nasazovat zátkové chrániče sluchu Vám možná bude chvilku 

trvat. Před manipulací s chrániči se vždy ujistěte, že máte čisté ruce. Chrániče do uší 

netlačte silou, abyste zabránili bolestivému tlaku vzduchu na ušní bubínek. Pokud se Vám 

nepodařilo chránič správně zavést napoprvé, nedotlačujte jej do zvukovodu, ale vyndejte 

a znova zasuňte do ucha. (Někdy můžete při zavádění chráničů do uší pociťovat 

nevolnost /pocit "na zvracení"/, ale ta přejde během pár vteřin po zavedení chráničů do 

uší.) 

 

Zátkové chrániče sluchu s páskem 

Použití: uchopte větší konce zátkového chrániče a otočením nasměrujte koncovky 

do otvorů zvukovodu. Pevně zatlačte zátkové chrániče do zvukovodu, abyste dosáhli 

přiléhavého utěsnění. Při vkládání špuntů do uší pomůže většině uživatelů vytažení 

zevního ucha. [27] 
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c) Zavádění zátkových chráničů do zvukovodu 

 

Chrániče musí být zavedeny do uší správně, jinak plní svoji funkci jen částečně 

nebo vůbec. 

Při zavádění chráničů respektujte anatomii ucha, tj. zvukovod směřuje dozadu 

a šikmo nahoru, stejně tedy směrujte i chrániče při jejich zasouvání do uší. Nejlépe jdou 

zátkové chrániče zasunout do uší, když druhou rukou kolem hlavy uchopíte ušní boltec 

a natáhnete jej směrem nahoru a dozadu, tím se zvukovod co nejvíce narovná a "otevře". 

Pomoci může i otevření úst. 

Zasuňte chrániče tak hluboko do zvukovodu, jak je to možné; stačí, když budou 

vyčnívat jen tolik, aby bylo možné jejich vytažení konečky prstů. Nemusíte se bát, že si při 

zasouvání chráničů do uší poškodíte ušní bubínek nebo chrániče nebudete moci vyjmout 

z uší. Výrobci vychází při konstrukci chráničů z délky lidského zvukovodu a v zasunutí 

chráničů až k bubínku Vám zároveň brání druhý záhyb zvukovodu. Postupujte podle 

návodu k použití, který může být buď, slovní nebo obrázkový. 

Pěnové chrániče před zasunutím do zvukovodu srolujte otáčivým pohybem mezi 

palcem a ukazovákem na co nejmenší průměr a co nejrychleji vsuňte co nejhlouběji do 

ucha. 

Lamelové chrániče nesmíte do ucha "cpát", při zavádění do zvukovodu je třeba 

chráničem lehce otáčet a lamelám "vyhovět", abyste dosáhli pohodlného usazení. 

K zavedení lamelových chráničů může být u výrobku přiložený aplikátor, který určitě 

zkuste použít. 

Individuální chrániče sluchu ve zvukovodovém provedení obvykle vklouznou hladce samy 

na své místo. 
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Pokud máte individuální chrániče sluchu v boltcovém provedení, je nezbytné 

věnovat pozornost zavedení "háku" tvarovky do záhybu ušního boltce. 

 

d) Jak poznáte, že máte chrániče sluchu správně zavedené? 

 

Při čelním pohledu do zrcadla by neměly být chrániče vidět, rozhodně nesmí trčet z uší.  

Při bočním pohledu by měly být chrániče zasunuté co nejvíce ve zvukovodu. 

Když zkusíte třít prsty o sebe v blízkosti ucha, neměli byste nic slyšet. Zároveň, když 

zkusíte promluvit, svůj vlastní hlas slyšíte zesíleně. 

Usazení chráničů je třeba v případě potřeby průběžně opravovat. Některé typy 

ušních zátek mohou při žvýkacích pohybech úst a mluvení nebo v důsledku pocení 

postupně vyjíždět z uší.  

 

e) Vyjmutí, údržba, kontrola 

 

Vyjmutí chráničů z uší 

Chrániče vyndávejte z uší pomalým otáčivým pohybem, abyste nenásilně uvolnili 

jejich utěsnění. Rychlým vytažením chráničů z uší byste mohli v uchu vytvořit bolestivý 

podtlak. Pokud máte problém s vyjmutím chráničů z uší, zkuste druhou rukou táhnout za 

ušní lalůček směrem dolů a přitom několikrát co nejvíc otevřít ústa. Můžete také zkusit 

zatlačit zezadu na ušní kanál. Pokud by se Vám přece jen stalo, že Vám chránič nepůjde 

z ucha vyndat, navštivte ORL lékaře, který chránič bezbolestně vyjme.  
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Nezbytnou součástí používání chráničů sluchu je jejich ošetřování, kontrola 

a údržba, které předcházejí vzniku zdravotních komplikací spojených s nošením chráničů 

ve znečištěném prostředí (riziko infekce u zátkových chráničů) a zajišťují jejich správnou 

funkčnost.  

 

Údržba, hygiena 

 

Chrániče sluchu musí být pravidelně udržovány a čištěny (případně dezinfikovány) 

podle pokynů výrobce. Znečištění chráničů může mít vliv na jejich útlum a může způsobit 

podráždění pokožky nebo vznik ušního zánětu.  

Zátkové chrániče sluchu smí používat vždy pouze jeden uživatel. Při manipulaci 

s chrániči by měl mít uživatel čisté ruce. 

Jednorázové zátkové chrániče sluchu by měly být skutečně použity jen jednou, 

protože s opakovaným použitím ztrácí útlum. 

Zátkové chrániče na opakované použití musí být v souladu s návodem po každém 

použití řádně očištěny od ušního mazu a dalších nečistot, v případě potřeby 

vydezinfikovány, a uloženy v čistém, suchém, uzavíratelném obalu. To je důležité 

z hlediska prevence ušních zánětů, zejména pokud nosíte chrániče sluchu velmi často 

a několik hodin v kuse. 

Je-li nutné, aby mušlové chrániče sluchu používalo více osob, musí být chrániče 

před každým použitím hygienicky očištěny. Je také možné použít hygienické návleky na 

dosedací polštářky, ale je třeba brát v úvahu možnost snížení útlumu chráničů. 
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V případě, že dojde při používání chráničů sluchu k podráždění pokožky, jejímu 

odření nebo jiným potížím v oblasti uší, uživatel chráničů by měl vyhledat odbornou 

lékařskou pomoc. 

Znečištění chráničů sluchu cizími materiály, roztoky, zbytky kapalin, prachem, 

pevným částicemi atd. může způsobit podráždění pokožky nebo její odření. Při manipulaci 

s chrániči sluchu, zvláště zátkovými, by měl uživatel dbát na to, aby měl vždy čisté ruce. 

Pokud dojde během použití nebo po použití chrániče sluchu k podráždění pokožky, měl by 

vyhledat lékařskou pomoc.  

Chrániče by měly být uloženy v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí 

v souladu s pokyny výrobce o správných skladovacích podmínkách.  

 

Kontrola chráničů sluchu 

 

Chrániče sluchu musí být pravidelně a často kontrolovány, aby mohly být vyřazeny 

ty, které jsou poškozeny mechanicky; elektricky; únavou, stárnutím materiálu; úmyslně, 

poruchou či jinak. 

U mušlových chráničů nesmí být zdeformovány hlavové oblouky. Dosedací 

polštářky je nutné vyměnit, jakmile ztrácí svůj tvar, pružnost nebo jeví známky opotřebení 

(praskliny). 

Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití mohou jevit únavu materiálu, být 

natržené, mohou mít utržené lamely nebo být jinak poškozené. 

Individuální chrániče sluchu mohou prasknout v důsledku únavy materiálu nebo 

přestat těsnit v důsledku změn tvaru zvukovodu, např. při velké změně váhy uživatele. [34] 
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Je důležité varovat uživatele před svévolnou úpravou ochranných prostředků, jako 

je např. provrtávání zátkových chráničů nebo sluchátek, ostřihávání ušních zátek nůžkami 

a jiné zásahy do jejich tvaru nebo úprava povrchu či konstrukce chráničů, např. zmenšení 

napružení náhlavního oblouku, s cílem získat lepší pohodlí. Tyto zásahy vždy negativně 

ovlivní, případně zcela vyloučí ochranný efekt chráničů, stejně jako záměrná volba 

nepřiměřeně malých ušních zátek (aby v uších netlačily). 

 

f) Návštěvy 

 

Návštěvy závodu, které se pohybují ve výrobě, je nutné informovat nejen 

o povinnosti používat osobních ochranné pomůcky, ale o jejich správném použití. 

Návštěvníci používají jednorázové chrániče sluchu, které jsou ihned po použití vyhozeny 

do odpadu.  

 

 

7.3 Proč je důležité chránit si sluch? 
 

Sluch je pro člověka stejně cenný jako zrak, ale mnoho lidí si to uvědomí, až když 

čelí jeho ztrátě. Lidské ucho je neobyčejně citlivým detektorem zvuku. Je současně i jeho 

analyzátorem, protože citlivě rozlišuje zvuky podle jejich frekvencí. Člověk není schopný 

se na nadměrný hluk adaptovat. Uši si na hluk nemohou "zvyknout“. Citlivost 

a zranitelnost sluchu každého člověka je individuální, ale nikdo neví dopředu, jak citlivý je 

jeho sluch, dokud si jej nepoškodí. 
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Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí člověk přijímá sluchem. 

Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti. Jelikož nemáme 

"ušní víčka", uši jsou "otevřené " i během spánku a centrální nervový systém zpracovává 

všechny zvukové podněty.  

 

Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu, tento 

vývoj trvá několik let. Zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti obvykle nepozorovaně. 

Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, kde souběžně probíhá několik 

rozhovorů, může to být příznak vznikající nedoslýchavosti, i když by zatím neměly být 

zjevné problémy při poslouchání rozhovoru, který probíhá samostatně. Další známky 

poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti mohou být: např. nezaslechnutí zvonění 

telefonu nebo domovního zvonku, nezachycení výstražných signálů (např. vysokozdvižný 

vozík, zvonek jízdního kola), poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, které jsou 

naladěny na (téměř) nejvyšší hlasitost. 

Expozice ucha vysokým hladinám hluku způsobuje nadměrnou stimulaci 

sluchových buněk, což pak poškozuje jejich stavbu. Při hladinách zvuku překračujících 87 

– 100 dB trpí vlásky sluchových buněk únavou nebo se mohou zlomit. Dochází 

k významným biochemickým změnám, ale ty jsou do určité míry vratné. Změny se stávají 

trvalými po delší expozici hluku o hladinách překračujících 80 dB nebo po náhlé expozici 

hluku o velmi vysoké hladině překračující 120 dB.  

Poškození vláskových buněk vede k jejich odumření. Poškození vláskových buněk 

v určitém regionu vnitřního ucha je spojeno se ztrátou citlivosti na kmitočtu zvuku, které 

dotyčný region ucha přijímá. Částečné poškození sluchových buněk vede k odumírání 

vláskových buněk v různých částech vnitřního ucha. Tento proces je velmi nebezpečný, 
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neboť z důvodu zanícení může zničená buňka způsobit zničení a odumření sousedních 

buněk.  

Jedním z prvních účinků a příznaků poškození sluchu je zvonění v uších. Dochází 

ke slyšení zvonivých zvuků a tónů dokonce i tehdy, když není ve skutečnosti do ucha 

vnášen žádný zvuk.  

 

Mimo-sluchové účinky hluku  

Hluk může způsobovat mnohé nežádoucí účinky i při hladinách hluku a expozicích, 

které jsou neškodné pro vnitřní ucho. Jedná se např. o: vliv na řečovou komunikaci 

(nedorozumění vedoucí ke špatným rozhodnutím), vliv na plnění úkolů (snížení 

výkonnosti), mrzutost nebo podrážděnost, stres, obtíže při určení a rozpoznání nebezpečí 

a výstražných signálů, poruchy spánku a snížená kvalita spánku. Lidé se liší, pokud jde 

o stupeň podrážděnosti, který zažívají. Ten závisí na úrovni a době trvání jednotlivých 

vystaveních hluku, jakož i na ojedinělosti jejich výskytu nebo kmitočtovém obsahu. 

Podrážděnost a stres se mohou mezi jednotlivci významně lišit, záleží na subjektivních 

podmínkách. Mrzutost, podrážděnost a stres není možné měřit a nesouvisejí 

s předkročením stanovených hladin hluku. Hladiny hluku mohou rovněž vést k některým 

fyziologickým změnám, jako jsou: zrychlení srdečního tepu, zvýšení krevního tlaku, zúžení 

cév, roztažení oční zřítelnice, vylučování adrenalinu, lekavost. Hladiny hluku mohou mít 

vliv na bezpečnost, protože mohou ovlivňovat vnímání varovných informací. Může dojít 

k maskování signálů v případě nebezpečí. Informace poskytované kolegou nebo 

z reproduktoru mohou být nesrozumitelné.  

Velice podceňovaným jevem v pracovním prostředí jsou krátké časové úseky, při 

kterých se z nějakých důvodů zaměstnanci přestanou chránit proti hluku, i přesto, že jsou 
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poučení o nebezpečí, které mu jsou vystavení. V případě, že je ochrana sluchu sejmuta 

pouze na 10 minut z celého pracovního dne, je celkový efekt ochrany velice drasticky 

snížen. Pokud se chrániče sejmou pouze na krátký časový interval, dochází v tomto 

okamžiku k prudkému nárůstu zvukové energie, které musí naše ucho vnímat. [33] 
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8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

8.1 Vědecký přínos 
 

 

Vědeckým přínosem disertační práce je: 

 

-  analýza současného stavu zkoumané problematiky z pohledu zdravotního 

a psychického působení na lidský organismus, z hlediska technických 

a organizačních opatření a legislativy v dané oblasti; 

- na základě zjištěných poznatků byl vytvořen návrh komplexních, široce 

uplatnitelných opatření, která jsou realizována v praxi výrobní společnosti;  

- vědeckým přínosem je rovněž propojení vědeckých poznatků a zjištění z praxe 

v jeden pro komplexní obě oblasti použitelný celek; 

- návrh je výjimečný komplexním přístupem k problematice hlučnosti, od výběrů 

technologií, strojů a návrhu pracoviště až k zdravotním a psychickým následkům 

hluku. 

 

8.2 Přínosy pro průmyslovou praxi 

 

Přínosem pro průmyslovou praxi je ověřený, univerzálně použitelný návod 

pro předcházení hlučnosti, snižování hlučnosti, efektivní používání osobních 

ochranných pomůcek, prevenci zdravotních komplikací, předcházení negativních 

vlivů na zaměstnance a účinnou osvětu. Aplikací navrhovaných řešení lze zvýšit 
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spokojenost, loajalitu zaměstnanců, zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci, zvýšit ochotu k správnému používání chráničů sluchu.  

Nejvyšší přínos navrhovaných opatření je v prevenci a řešení hlučnosti ve fázi 

návrhu technologií a výběrů strojů, kdy je řešení nejefektivnější, nejsnadnější, 

nejpřínosnější a finančně nejméně náročné. Stávající i potenciální zaměstnanci, zákazníci 

i veřejnost vnímají proaktivní přístup společnosti velmi pozitivně, což pomáhá vytvářet 

pověst dobrého zaměstnavatele, zodpovědného souseda a kvalitního dodavatele.  

 

Velmi přínosné je rovněž upozornění na problematiku, která je často opomíjená 

nejen v praxi, ale i z pohledu teorie, která řeší hlavně hlučnost veřejných prostranství, 

noční hluk atd. 
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ZÁVĚR 
 

 

Téma dizertační práce vzniklo z podnětu vedení společnosti Bosal Česká 

republika, které má zájem přistupovat k problematice bezpečnosti práce proaktivně a stále 

se snaží hledat cesty, jak udělat pracovní prostředí pro zaměstnance bezpečnější 

a příjemnější. Jako nejproblematičtější a nejméně podchycená oblast byla vyhodnocena 

hlučnost ve výrobní hale, zejména skutečnost, že výrobci strojů a zařízení deklarují 

splnění legislativních požadavků, přesto se s hlučností strojů v reálném prostředí nelze 

spokojit. Dalším impulzem byla „motivace“ zaměstnanců k používání chráničů sluchu, 

která byla zvyšována pouze upozorněním a sankcionováním zaměstnanců.  

Analýza zkoumané problematiky proběhla v letech 2014 – 2016 a zabývala se 

teoretickými poznatky v co nejširším měřítku a její součástí bylo i šetření v reálném 

prostředí společnosti Bosal Group, zejména v závodě Bosal Česká republika. Výsledky 

analýzy potvrdily, že zvolené téma si opravdu zaslouží pozornost i komplexní přístup 

k jeho zpracování. 

Na základě výsledků analýzy byly vytvořeny metodické pokyny, které ošetřují tři 

nejzávažnější oblasti řešené problematiky, tj.: snížení hlučnosti výroby (výběr 

technologie a nových strojů v rámci projektového řízení a opatření ke snížení hlučnosti 

stávajících strojů a pracovišť); minimalizace následku hlučného pracovního prostředí na 

zaměstnance (správné použití chráničů sluchu) a osvěta (negativní vlivy hluku na 

zdraví a psychický stav člověka).  

Preventivní přístup ke snižování hlučnosti se ukázal být nejvýhodnějším řešením, 

jelikož dodatečné snížení hlučnosti strojů kryty, vraty apod. je finančně náročné, 

prodlužuje cyklové časy, mnohdy je i obtížně realizovatelné. Pozornost, kterou věnujeme 
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výběru tišší technologie, zařízení v projektové fázi se v průběhu provozu zařízení 

jednoznačně vyplatí.  

Opomíjenou oblastí se ukázala být osvěta směrem k zaměstnancům, kteří přínosné 

a zajímavé informace velmi pozitivně přijímají a na jejich základě přistupují k ochraně 

sluchu mnohem proaktivněji  a zodpovědněji.  

 

Průběžně dochází k aplikaci metodických pokynů v praxi a k ověření jejich 

použitelnosti a správnosti. Dosavadní zjištění jsou pozitivní, metodiky byly představeny 

a aplikovány i během týdne bezpečnosti ve společnosti Bosal, kde se snižování hlučnosti 

a negativní vlivy hluku staly ústředním tématem, které inspirovalo k jejich aplikaci i ostatní 

závody skupiny Bosal.  

 

Předložená dizertační práce spojuje teoretické poznatky v oblasti hluku a snižování 

hlučností s poznatky z praxe, což umožnilo navrhnout na základě rozsáhlé analýzy řešení, 

které je použitelné pro praxi výrobních závodů i jako podklad pro další vědeckou činnost.  

Navrhovaná opatření nejsou náročná na realizaci ani na finanční zajištění. Řešení 

je založeno na komplexním přístupu k problematice hlučnosti, který klade důraz hlavně na 

prevenci. Metodika je použitelná pro závody, které překročily legislativní limity hluku, ale 

i pro všechny společnosti, kterým záleží na příjemném pracovním prostředí a zdraví 

zaměstnanců. 

 

A konečně, veškeré výstupy analýz a vybraných šetření jednoznačně potvrdily 

úvodní tvrzení, že problematika hlučnosti je významnou součástí Společenské 
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odpovědnosti organizací (CSR), a to nejen pilíře sociálního ale i pilíře environmentálního, 

jelikož hlučnost je neoddělitelnou součástí pracovního prostředí v podmínkách praxe. 

 

Dokonce vzhledem ke skutečnosti, že lze některé výstupy z analýz, návrhy 

a doporučení nabídnout k aplikaci jak ostatním závodům skupiny BOSAL, tak i výrobním 

společnostem s podobným zaměřením, je možné hovořit o partikulárním uplatnění 

koncepce CSV (Creating Shared Value), kdy jde o trvalé zvyšování přidané hodnoty 

sdílením mezi několika subjekty (detailněji rozvedeno v kap. 1.6). Plně v kontextu této 

koncepce vytváří společnost přijetím nově navrhovaných opatření hodnotu nejen pro ni 

samotnou, ale současně pro své akcionáře. O vzrůstajícím úspěchu této koncepce svědčí 

existence řady nadnárodních firem, které vynakládají nemalé úsilí k nalezení společných 

hodnot, nejinak tomu je u společnosti BOSAL a její hodnoty "Safety First". 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

 

ANR - Active Noise Reduction - Chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku  

CE - Značka shody 

CSR – Corporate Social Responsibily – Společenská odpovědnost organizací 

CSV - Creating Shared Value - Vytváření společných/sdílených hodnot 

ČR – Česká republika 

ČSN EN- Česká technická norma - Převzatá (harmonizované) Evropská norma 

db - Decibel 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES - Evropské společenství 

EU - European Union - Evropská unie 

HL - Hearing Level  – hladina slyšení 

HTL - Sluchový práh 

Hz - Hertz 

CHP - Combined Heat nad Power - Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 

ILO - International Labor Organization - Mezinárodní organizace práce 

ISO - lnternational Organization for Standardization -  Mezinárodní organizace pro 

standardizaci 

KPI - Key Performance Indicators - Klíčové ukazatele výkonnosti 

LpA - Hladina akustického tlaku  

MDL - Práh bolesti 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development - Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 



                                                                                                                                                                                                          
106  

OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky 

OSN - Organizace Spojených Národů 

Pa - Pascal 

PTS - Trvalý posun prahu 

TPM - Total Productive Maintenance 

TTS - Dočasný posun prahu 

UCL - práh nepříjemného poslechu 

VW - Volkswagen 

W - Watt 
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2) 45 HSE 0621 Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

3) 45 HSE 0621_1 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě – 

text 

4) 45 HSE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

5) 45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: Proč je důležité chránit si sluch?  

6) Prezentace: Vstupní vzdělávání – část: Osobní ochranné pracovní pomůcky 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

45 HSE 0621 Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

45 HSE 0621_1 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě – 

text 
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PŘÍLOHA Č. 4 
 

45 HSE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 
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PŘÍLOHA Č. 5 
 

45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: Proč je důležité chránit si sluch? 
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PŘÍLOHA Č. 6 
 

Prezentace: Vstupní vzdělávání – část: Osobní ochranné pracovní pomůcky 
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