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1. Účel / Purpose 

Účelem této metodiky je vhodnými opatřeními, prioritně preventivními snížit hlučnost 

výroby v závodě Bosal BCZB. 

 

2. Popis / Description 

 

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 

 

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 

stojích a technologiích. Vytvořit databázi „dobré praxe“, do databáze zařadit příspěvky 

nejen z řízení projektů, ale hlavně z výrobní praxe. Součástí databáze by měly být nejen 

zkušenosti s výběrem technologie, nákupem zařízení, ale i opatřeními na stávajících 

zařízeních, uspořádáním pracoviště, s údržbou stojů apod., které se ukázaly jako 

efektivní z hlediska snížení hlučnosti a jeho dopadu na pracovníky. 
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b) Výběr technologie, nákup strojů, porovnání parametrů 

 

Nejefektivnějším a nejúspornějším opatřením v rámci snižování hlučnosti je výběr 

technologie a nákup zařízení s nižší hlučností. Předejde se nejen pozdějším 

vícenákladům na kryty, vrata, odhlučnění, ale i na prodloužení výrobního cyklu 

(zavíráním vrat), zábor místa atd. 

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. 

Požadavek byl 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).  

U stávajícího zařízení s vysokou hlučností je nutné odhlučnění kryty, vraty (pily, brusky, 

popisování mikroúderem, svařovací roboty, vrtačky). 

 

d) Uspořádání pracoviště 

 

V rámci návrhu uspořádání pracoviště by měl být posouzen negativní vliv hluku na 

pracovníky a navržena nejvhodnější varianta. Zařízení s vyšší hlučností je potřeba 

umístit tam, kde pracovník 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 potřeba umístit co 

nejdál od strojů s vyšší hlučností. 

  

 



 
                                                           

 

                                                                                                 METODICKÝ POKYN 
Snižování hlučnosti ve výrobě 

Číslo: 45 HSE  0620   Rev.: A        Stránka 3 z 3 

Zpracoval:                   Kateřina Bílecká Datum: 2.8.2016 

Ověřil:         Petr Martínek Datum: 16.8.2016 

Schválil:                                Petr Martínek  Datum: 16.8.2016 
 

Neřízená kopie – datum tisku: 10.10.2016 
 

 

 

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 pracovníky) v reálných podmínkách   

z pozice obsluhy stroje.   

 

f) Údržba strojů 

 

Nedostatečná údržba stroje muže být příčinou jeho hlučnosti. Při zpracovávání postupů 

pro údržbu (TPM1, TPM2) zařízení je potřeba zohlednit a zapracovat i opatření, které 

budou prevencí proti zvýšení hlučnosti zařízení. 

 

Všechny požadavky, doporučení uvedené v tomto metodickém pokynu je potřeba 

deklarovat písemně.  
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1. Účel / Purpose 

Účelem této metodiky je předat zaměstnancům dostatečné informace o používání 

chráničů sluchu ve výrobě.  

Metodika je určená jako podklad pro úvodní školení nových zaměstnanců a opakované 

školení zaměstnanců, které slouží pro připomenutí důležitých 

informací a k zodpovězení otázek vzniklých v průběhu používání chráničů sluchu. 

 

2. Přílohy / Attachments 

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 

 

3. Popis / Description 

a) Základní pravidla  

b) Druhy chráničů sluchu 

c) Aplikace, údržba, kontrola 

 

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.  
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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 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. 
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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. 

 

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, měli 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.) 
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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. [30] 

 

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"  

- viz obrázek vpravo. 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. 

Pokud máte individuální chrániče sluchu v boltcovém provedení, je nezbytné věnovat 

pozornost zavedení "háku" tvarovky do záhybu ušního boltce. 
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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.  

 

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.  
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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. 

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, prachy, 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. 
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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] 

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. 
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ZAKLADNÍ PRAVIDLA 

 Upozorněte zaměstnavatele, závodního lékaře na jakékoliv problémy se sluchem (například zánět 
zvukovodu, bolesti ucha, výtok nebo nedoslýchavost nebo na léčbu ušního nebo kožního onemocnění). 

 Pokud máte zdravotními problémy se sluchem o nejvhodnějším typu chrániče sluchu se poraďte s lékařem. 
Trpíte-li ztrátou sluchu, můžete zjistit, že použití chráničů sluchu má za následek další obtíže slyšení.                     
V těchto případech je nutná konzultace s odborným lékařem. 

 Je běžné, že během prvních použití chráničů sluchu budete mít pocit izolace. Je nutné vytrvat, vyzkoušet 
různé typy chráničů a na jejich používání si zvyknout. 

 K tomu, aby byly chrániče sluchu účinné, je potřebné 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 nebudete nosit 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 jste 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. 

 Vyzkoušejte jednotlivé druhy nabízených chráničů a zvolte si ty nejpohodlnější  a nejvhodnější. V případě 
opakované krátkodobé hlukové zátěže jsou vhodnější  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. 
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Druhy chráničů sluchu – aplikace, údržba 

  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.) 

 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. 

 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, měli by se vyměnit. Očistěte je v teplé 

mýdlové vodě a řádně propláchněte. Po vysušení je uložte do přepravního kufříku. 

 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.  
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Pravidla pro správnou aplikaci chráničů 

 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"  - viz obrázek vpravo. 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. 

 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. 
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Vyjmutí, údržba, kontrola  

 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. 

 Údržba a čištění: většinu chráničů sluchu pro zevní ústí zvukovodu lze čistit stejným způsobem jako tvarované zátky do 

uší. Vzhledem k tomu, že pásek drží koncovky na svém místě a zajišťuje tak zvukové těsnění, zbytečně s ním 

nemanipulujte, jinak může dojít ke snížení poskytované ochrany zařízení.  

 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.  

 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. 

 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. 

 Chrániče sluchu pro opakované použití je nezbytné po každém použití očistit od ušního mazu a dalších nečistot. To je 

důležité z hlediska prevence ušních zánětů, zejména pokud nosíte chrániče sluchu velmi často a několik hodin v kuse. 
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Kontrola chráničů sluchu 

  Chrániče sluchu musí být pravidelně a často kontrolovány, aby mohly být vyřazeny ty, které jsou poškozeny 

mechanicky, elektricky, únavou materiálu, úmyslně 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.  

 Chrániče sluchu by měly být pravidelně udržovány a čištěny, aby se zabránilo snížení útlumu. Stejné zátkové chrániče 

by nikdy neměla nosit více než jedna osoba.  

 Znečištění chráničů sluchu cizími materiály, roztoky, zbytky kapalin, prachy, 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 sluchu by měly být kontrolovány v častých intervalech, aby byly identifikovány ty, které jsou 

poškozeny mechanicky, elektricky, stárnutím, poruchou nebo úmyslně.  

 Chrániče by měly být uloženy v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí v souladu s pokyny výrobce o správných 

skladovacích podmínkách.  

 Chrániče sluchu je zakázáno svévolně upravovat, 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“. 
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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. 

 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 při spaní a centrální nervový systém 

zpracovává všechny zvukové podněty.  

 Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu a tento 

vývoj trvá několik let.  

 Zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti obvykle nepozorovaně.  
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 Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, 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. 

 Dalším 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.  

 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.  

 

Proč je důležité chránit si sluch? 



10 

 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, neboť z 

důvodu zanícení může 

zničená buňka způsobit 

zničení a odumření 

sousedních buněk.  
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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 plněná 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 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.  
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45 HSE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: 

Použití chráničů sluchu ve 

výrobě 
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ZAKLADNÍ PRAVIDLA 

 Upozorněte zaměstnavatele, závodního lékaře na jakékoliv problémy 
se sluchem  

 Je běžné, že během prvních použití chráničů sluchu budete mít pocit 
izolace. Je nutné vytrvat, vyzkoušet různé typy chráničů a na jejich 
používání si zvyknout. 

 K tomu, aby byly chrániče sluchu účinné, je potřebné 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!!!  

 Vyzkoušejte jednotlivé druhy nabízených chráničů a zvolte si ty 
nejpohodlnější  a nejvhodnější.  

 Mušlové chrániče sluchu plní svoji funkci, pouze pokud mají správně 
přizpůsobený náhlavní oblouk a jejich polštářky těsně přiléhají kolem 
uší.  

 Zátkové chrániče musí být správně vloženy do zvukovodu. Nedbalost 
při vkládání by mohla vést k významnému snížení útlumu zvuku.  
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Druhy chráničů sluchu – aplikace, údržba 

 

 Zásady pro používání zátkových chráničů sluchu 

 

 

 

 Tvarovatelné zátkové chrániče sluchu 

 

 Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití 

 

 Zátkové chrániče sluchu s páskem 
.  
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Pravidla pro správnou aplikaci chráničů 

 Chrániče musí být zavedeny do uší správně, jinak plní svoji funkci jen částečně nebo vůbec. 

 

 

 

 

 Zasuňte chrániče tak hluboko do zvukovodu, jak je to možné. 

 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.  

 Jak poznáte, že máte chrániče sluchu správně zavedené? 

 

 

45 HSE 0621_2, Rev. A 



16 

Vyjmutí, údržba, kontrola 
 

 Chrániče vyndávejte z uší pomalým otáčivým pohybem, abyste nenásilně 

uvolnili jejich utěsnění.  

 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.  

 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. 

 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. 

 

45 HSE 0621_2, Rev. A 



17 

Kontrola chráničů sluchu 

 
 Chrániče sluchu musí být pravidelně a často kontrolovány, aby mohly být vyřazeny ty, 

které jsou poškozeny mechanicky, elektricky, únavou materiálu, úmyslně 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. 

 Chrániče by měly být uloženy v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí v souladu 

s pokyny výrobce o správných skladovacích podmínkách.  

 Chrániče sluchu je zakázáno svévolně upravovat, např. provrtávání zátkových chráničů 

nebo sluchátek, ostřihávání ušních zátek nůžkami a jiné zásahy do jejich tvaru nebo 

úprava povrchu či konstrukce chráničů. 
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Použití chráničů sluchu ve 

výrobě 
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ZAKLADNÍ PRAVIDLA 

 Upozorněte zaměstnavatele, závodního lékaře na jakékoliv problémy 
se sluchem  

 Je běžné, že během prvních použití chráničů sluchu budete mít pocit 
izolace. Je nutné vytrvat, vyzkoušet různé typy chráničů a na jejich 
používání si zvyknout. 

 K tomu, aby byly chrániče sluchu účinné, je potřebné 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!!!  

 Vyzkoušejte jednotlivé druhy nabízených chráničů a zvolte si ty 
nejpohodlnější  a nejvhodnější.  

 Mušlové chrániče sluchu plní svoji funkci, pouze pokud mají správně 
přizpůsobený náhlavní oblouk a jejich polštářky těsně přiléhají kolem 
uší.  

 Zátkové chrániče musí být správně vloženy do zvukovodu. Nedbalost 
při vkládání by mohla vést k významnému snížení útlumu zvuku.  
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Druhy chráničů sluchu – aplikace, údržba 

 

 Zásady pro používání zátkových chráničů sluchu 

 

 

 

 Tvarovatelné zátkové chrániče sluchu 

 

 Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití 

 

 Zátkové chrániče sluchu s páskem 
.  
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Pravidla pro správnou aplikaci chráničů 

 Chrániče musí být zavedeny do uší správně, jinak plní svoji funkci jen částečně nebo vůbec. 

 

 

 

 

 Zasuňte chrániče tak hluboko do zvukovodu, jak je to možné. 

 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.  

 Jak poznáte, že máte chrániče sluchu správně zavedené? 
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Vyjmutí, údržba, kontrola 
 

 Chrániče vyndávejte z uší pomalým otáčivým pohybem, abyste nenásilně 

uvolnili jejich utěsnění.  

 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.  

 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. 

 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. 
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Kontrola chráničů sluchu 

 
 Chrániče sluchu musí být pravidelně a často kontrolovány, aby mohly být vyřazeny ty, 

které jsou poškozeny mechanicky, elektricky, únavou materiálu, úmyslně 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. 

 Chrániče by měly být uloženy v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí v souladu 

s pokyny výrobce o správných skladovacích podmínkách.  

 Chrániče sluchu je zakázáno svévolně upravovat, např. provrtávání zátkových chráničů 

nebo sluchátek, ostřihávání ušních zátek nůžkami a jiné zásahy do jejich tvaru nebo 

úprava povrchu či konstrukce chráničů. 
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45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: 

Proč je důležité chránit si 

sluch?  
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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. 

 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 při spaní a centrální nervový systém 

zpracovává všechny zvukové podněty.  

 Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu a tento 

vývoj trvá několik let.  

 Zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti obvykle nepozorovaně.  
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 Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, 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. 

 Dalším 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.  

 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.  

 

Proč je důležité chránit si sluch? 



4 

 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, neboť z 

důvodu zanícení může 

zničená buňka způsobit 

zničení a odumření 

sousedních buněk.  
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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 plněná 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 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.  
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Prezentace: Vstupní vzdělávání – část: 

 

Osobní ochranné pracovní 

pomůcky 
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Osobní ochranné pracovní prostředky 

OCHRANA HLAVY 

OCHRANA SLUCHU 

OCHRANA ZRAKU 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

http://www.rucni-naradi.cz/img_product/img/Svareci-kukla-samostmivaci.jpg
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Osobní ochranné pracovní prostředky 

OCHRANNÉ RUKAVICE A 

RUKÁVY 

PRACOVNÍ ODĚV 

BEZPEČNOSTNÍ OBUV 


