Hodnocení rizik poškození zdraví hlukem
Jako riziko je označována možnost, že rozhodnutí uskutečnit určitou činnost (včetně rozhodnutí pro
nečinnost) povede ke škodě nebo jinému nežádoucímu výsledku. Riziko je tedy neoddělitelnou součástí
rozhodnutí. Tento význam slova riziko by neměl být zaměňován s "obecným" významem ve smyslu
nebezpečí či ohrožení. Riziko vede k pocitu ohrožení až po překročení určité individuální míry přijatelnosti
rizika.
Každá lidská činnost je zdrojem rizik jak pro člověka, tak i pro životní prostředí. S rostoucím počtem
činností se zvyšuje i celkové riziko z nich plynoucí a toto riziko se může stát neúnosným. Je tedy nutné
přijímat opatření, která sníží rizika na přijatelnou míru [7]. Odborným podkladem pro rozhodování o těchto
opatřeních je proces "hodnocení zdravotních rizik" (Health Risk Assessment - HRA). Jde o metodický postup
vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) s cílem zlepšit rozhodovací
schopnosti vědců, politiků a dalších činitelů při identifikaci, hodnocení, řízení a snižování rizik spojených
s lidskými aktivitami [3]. Metodika hodnocení zdravotních rizik zaujímá v současné době důležité místo
v ochraně veřejného zdraví. Je používána nejen pro formulaci odborných stanovisek, ale i jako podklad pro
správní rozhodnutí.
Jednou z metod hodnocení rizik je i hodnocení zátěže nemocemi z životního prostředí "environmental burden
of disease" (EBD). Pomocí této metodiky byla v EU zjištěna zátěž nemocemi z hluku v životním prostředí.
Minimálně 1 milion let prožitých ve zdraví je ztraceno každý rok v důsledku zátěže hlukem. Většinu zátěže
představuje rušení spánku a obtěžování spojené s dopravním hlukem [10][5].
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