
Rizika vyplývající z hluku

V těžebním sektoru



Legislativa EU pro hluk 

„7.3 Jsou-li pracovníci zaměstnáni na venkovních 
pracovištích, musí být tato pracoviště pokud možno 
uspořádána tak, že pracovníci:…

• b) nejsou vystaveni škodlivým hladinám hluku ani 
škodlivým vnějším vlivům, jako jsou plyny, výpary nebo 
prach“

Směrnice 92/104 / EHS 
o minimálních požadavcích na 
zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků v povrchovém 
a podzemním těžebním průmyslu

• Přípustný expoziční limit pro osmihodinovou 
pracovní dobu:

• horní hodnoty expozice: LEX,8h 85 dB (A)

• týdenní úroveň expozice hluku nesmí překročit 
mezní hodnotu expozice 87 dB (A)

Směrnice 2003/10 / ES 
o minimálních požadavcích na 
ochranu zdraví a bezpečnost, 

pokud jde o vystavení 
zaměstnanců rizikům vyplývajícím 

z fyzikálních činitelů (hluk)



Co je to hluk?

• Zvuk je to, co slyšíme. Hluk je 
nežádoucí zvuk.

• Zvuk je produkován vibrujícími 
předměty a dostává se do uší 
posluchače jako vlnění vzduchem 
nebo jinými médii. Když předmět 
vibruje, způsobí to mírné změny 
tlaku vzduchu. Tyto změny tlaku 
vzduchu se pohybují jako vlnění 
vzduchem a produkují zvuk



Jaké jsou hlavní charakteristiky 
hluku?

• Existují dvě důležité charakteristiky hluku: frekvenci a 
hlasitost

• Hladiny hluku jsou popsány v decibelech (dB)

• V případě, že dva stejné nástroje vydávají na stejném 
pracovišti hluk 90 dB (A), je jejich kombinovaná hladina 
hluku 93 dB (A), nikoli 180 dB (A)

• 3 dB (A) odpovídá zdvojnásobení zvukové energie

• 10 dB (A)… až 10násobné zvýšení zvukové energie

• 20 dB (A)… až 100násobné zvýšení zvukové energie



Jak lze 
identifikovat 
hlučné 
pracoviště?

hluk je rušivý

musíte zvýšit hlas, abyste mohli normálně hovořit, když jste od sebe 
vzdáleni asi 2 m, minimálně část dne

používáte nástroje nebo stroje s hlučným pohonem déle než půl hodiny 
denně

daný typ práce je známý tím, že obsahuje hlučné úkoly např. vrtání

existují zvuky způsobené nárazy (např. kladivem, zápustkovým kováním, 
pneumatickým rázovým nářadím atd.), zvuky způsobené použitím výbušnin, 
jako je nářadí používající nábojky nebo rozbušky, nebo zbraně



Jaká rizika vyplývají z hluku?

Hluk při práci může 
způsobit trvalé a 
omezující poškození 
sluchu

(neschopnost 
porozumět mluvené řeči 
apod.)

Ztráta sluchu může být 
postupná (vystavení 
hluku v průběhu času)

nebo

náhlá (vystavení 
extrémně hlasitým 
zvukům)

U lidí se může rozvinout 
zvonění, pískání, bzučení 
nebo hučení v uších 
a úzkostný stav, který 
může vést k narušení 
spánku

Hluk může 
skrýt další 
rizika přítomná 
na pracovišti



Komunikace v místě 
těžby je zásadní!

• Když navštívíte těžební prostor, 
vždy si pamatujte, že:
• Hluk může „maskovat“ další 

nebezpečí (např. hluk z vrtání 
může zakrýt elektrické 
nebezpečí)

• Pokud používáte tradiční 
ochranu sluchu, ujistěte se, že
vám umožní slyšet své 
spolupracovníky nebo zařízení 
poblíž



Hladina akustického výkonu těžebního zařízení

Zařízení

Nákladní automobily

Nakladače

Buldozery

Vrtné soupravy

Grejdry

Primární a sekundární drtiče (ruda)

Drtiče (skrývka)

Pásový dopravník na rudu

Hladina hluku (dB (A))

114

103

116

95

106

110

104

65

Nikole Lilicet. al (2018)Hodnocení a kontrola vlivu prachu a hluku na životní prostředí v srbské těžební praxi. Minerály 2018, 8 (2), 34



Kdo může být zraněn?

LIDÉ, KTEŘÍ PRACUJÍ 
SE ZAŘÍZENÍM PRODUKUJÍCÍM  

VYSOKOU ÚROVEŇ HLUKU NAPŘ. 
BULDOZERY, DRTIČE

OSTATNÍ PRACOVNÍCI 
(ÚDRŽBÁŘI ATD.)

DODAVATELÉ 



Preferované pořadí nápravných opatření

Eliminace

Provádění 
změn v 
procesech, 
součástech 
nebo strojích 
tak, aby 
vytvářely 
méně hluku

Náhrada

Výměna 
hlučných 
strojů za tišší 
alternativy

Inženýrské 
řízení

Pomocí krytů 
a přepážek 
vyrobených 
z materiálů 
pohlcujících 
zvuk

izolovat 
hlučné 
procesy 
a oblasti

Administrativní 
řízení

Školení 
zaměstnanců

Rota / Roster 
dokumentace

Přemístit 
personál, který 
nemusí být v 
hlučné oblasti, 
na tišší místo

OOP

Zařízení na 
ochranu 
sluchu (OOP)

Chrániče 
sluchu

Špunty do uší



Poškození sluchu způsobené 3 věcmi:

HLADINA HLUKU VZDÁLENOST ČAS



Hladina hluku

• 50-60 dB (A) jsou považovány 
za bezpečné / mírná

• 85-90 dB (A) je považována
za hlasitou→ ochrana je 
nutná

• 90–110 dB (A) je považována
za extrémně hlasitou



Vzdálenost

• Decibely se snižují se vzdáleností 
od zdroje jakéhokoliv hluku

• Pokud se nemusíte nacházet 
poblíž, vzdalte se od zdroje 
hluku, snižuje se vaše šance na 
zranění

• Pokud je to možné, izolujte se od 
vnějších zvuků (např. zavřete 
dveře kabiny vozidla)



Čas

• Škodlivé účinky vystavení hluku se 
ve vašem životě sčítají

• Riziko trvalého poškození se 
zvyšuje při pravidelném vystavení 
hlasitým zvukům

• Omezte své vystavení hlasitým 
zvukům!

• Vždy používejte vhodnou ochranu 
sluchu 

PŘÍPUSTNÝ EXPOZIČNÍ LIMIT

90 dB (A) 8 hodin max. / den

95 dB (A) 4 hodiny max. / den

100 dB (A) 2 hodiny max. / den

105 dB (A) Max. 1 hodina / den

110 dB (A) 30 min max. / den

115 dB (A) 15 min max. / den



Jak se chováme v „hlučném prostředí“?

• Postarejte se o ochranu sluchu. Váš zaměstnavatel by vám měl říci, 
jak se o ni postarat a kde ji můžete získat. Ujistěte se, že rozumíte 
tomu, co musíte udělat.

• Zúčastněte se kontroly sluchu. Je ve vašem zájmu, aby byly jakékoli 
známky poškození sluchu detekovány co nejdříve a rozhodně dříve, 
než se poškození stane omezením

• Nahlaste jakékoli problémy



Jak se chováme v „hlučném prostředí“?

• Pomozte svému zaměstnavateli udělat, co je potřeba k ochraně vašeho 
sluchu.

• Ujistěte se, že správně používáte všechna zařízení k tlumení hluku 
a dodržujete všechny zavedené pracovní metody

Spolupracujte

• Noste jej správně a nezapomeňte jej nosit neustále, když pracujete 
v hlučném prostředí a nebo v zónách ochrany sluchu.

• Sejmutí i na krátkou chvíli skutečně sníží celkovou ochranu, kterou 
získáte, což znamená, že váš sluch může být stále poškozený

Používejte nějakou ochranu 
sluchu, která vám byla 

poskytnuta

• Jakékoli známky poškození vašeho sluchu, v případě jejich včasného 
odhalení, je možné předejít trvalému poškození a omezení 

Podstupujte

kontroly sluchu

• Okamžitě nahlaste problémy se zařízeními k omezení hluku nebo 
ochranou sluchu.

• Upozorněte na to svého zaměstnavatele a jakéhokoliv pracovníka 
zodpovědného za pracoviště.

Nahlaste jakékoli problémy



Špunty do uší

Správně umístěné Špatně umístěné



Chrániče sluchu

Správná síla sevření Opotřebovaný hlavový most



Vývoj v oblasti IT 
technologií 
umožňuje 
snadnější 
komunikaci
v hlučných 
prostředích

informace 
o poloze

informace 
o poloze

zařízení na 
zpracování drtiče

skládka

Nakládací prostor A

Nakládací prostor B

Bezdrátové 
připojení 
k internetu

Bezdrátové 
připojení 
k internetu GPS

Expediční místnost

Server databáze



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


