Obtěžování hlukem
Jako obtěžování je označován psychický stav vznikající při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má
jedinec zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až
psychosomatickými poruchami [6]. Pro zjednodušení se označují jako obtěžování i ostatní negativní emoce
v souvislosti z hlukem (zlost, nespokojenost, úzkost, rozrušenost). Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí
lidí na hlukovou zátěž [2]. Vlivem obtěžujícího hluku může docházet ke změnám v chování v místě bydliště,
např. zavírání oken (může negativně ovlivnit kvalitu vnitřního ovzduší bytu), nepoužívání balkónů, hlasitější
poslech TV a radia, stěhování, psaní stížností a petic, omezení přátelských vztahů a ochoty pomoci. Z
hlediska zdraví je závažné, že obtěžování spolu s rušením spánku představuje pro organismus stres. Stres
může druhotně negativně působit na zdraví snížením kompenzační kapacity organismu pro zvládání zátěže a
je jedním z faktorů, které spolupůsobí při rozvoji kardiovaskulárních a jiných civilizačních onemocnění.
Míra obtěžování je ovlivněna mnoha faktory. Jsou to jednak fyzikální vlastnosti zvuku (hladina akustického
tlaku, délka trvání hluku a rychlost nástupu, přítomnost tónové složky, nízkofrekvenčního hluku a vibrací),
dále přítomnost informačního obsahu hluku (řeč, zvuky vnímané jako varovné, spojené s předchozí negativní
zkušeností nebo neznámé). 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 [6]. 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.
Obtěžování je možné považovat za poruchu zdraví na základě WHO definice zdraví, která považuje zdraví za
"stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo neschopnosti" [13].
Z hlediska jednotlivce je třeba považovat obtěžování za faktor s bezprahovým působením, což znamená, že i
nejtišší zvuky mohou citlivou osobu obtěžovat. Směrnice WHO [11] považuje obtěžování hlukem za závažný
zdravotní účinek od hranice, kdy dochází k obtěžování 10% zasažených osob. K tomu dochází u hluku ze
silniční dopravy při Ldvn 53 dB, u hluku z železniční dopravy při Ldvn 54 dB a u hluku z letecké dopravy při
Ldvn 45 dB. Pro dopravní hluk existují také vztahy dávka - účinek, podle kterých lze odhadnout
předpokládaný účinek hluku [11].
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