Zdravotní účinky hluku
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, komunikace
řečí, 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 a ovlivnění spánku a vyšších nervových funkcí.
Hluk tak může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje u chorob s multifaktoriálními
příčinami.
Za prokázané jsou považovány tyto účinky hluku:
• Obtěžování je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Je popisováno řadou studií a je
považováno za přiměřeně prokázané pro hluk ze silniční, železniční i letecké dopravy [11].
• Kardiovaskulární účinky: Zvýšení rizika ischemické choroby srdeční bylo prokázáno u hluku ze
silniční dopravy [5], [11]. Starší studie provedené do roku 2010 popisují také zvýšení rizika
hypertenze u hluku z letecké dopravy [5], ale poslední metaanalýzy považují kvalitu důkazů za
nízkou [11].
• Rušení spánku je opakovaně popisováno jako důsledek nočního hluku [5], [12] a je pro hluk ze
silniční, železniční i letecké dopravy považováno za přiměřeně prokázané [11]. Zároveň jsou
popisovány změny fyziologických funkcí (krevního tlaku a tepu, výsledků EEG vyšetření) a zvýšené
užívání léků na spaní jako důsledek nočního hluku [12].
• Zhoršení poznávacích schopností, porozumění řeči a rušení činností Poznávací funkce umožňují
vnímání okolního světa, jednání a reakce na podněty a situace. K jejich zhoršení může docházet na
základě různých mechanizmů, jako jsou porucha porozumění řeči, porucha pozornosti a snížení
kapacity pracovní paměti.
• Poškození sluchového aparátu bylo prokázáno u hluku v pracovním prostředí [2], [4], [11] a je
popisováno také u hluku z volnočasových aktivit [8], [11].
Další potenciální zdravotní účinky hluku, jako mrtvice, diabetes, obezita, vlivy na těhotenství a porod a na
mentální zdraví jsou nedostatečně prokázané a sporné. Jednotlivé studie přinášejí nekonzistentní výsledky,
kvalita důkazu je ve většině případů považovaná za nízkou až velmi nízkou a existence vztahu za nejistou
[11].
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