
Hluk v životnom prostredí

Hluk  v  životnom  prostredí  je  v  súčasnosti  považovaný  za  jeden  z  najvýznamnejších 
environmentálnych  problémov  väčších  miest  nielen  na  Slovensku,  ale  aj  v  celej  Európe. 
Intenzívny nárast dopravy ako aj vznik nových zdrojov hluku v posledných desaťročiach orgány 
štátnej  správy,  vrátane  úradov  verejného  zdravotníctva,  podnecujú  k  aktualizácii  a  tvorbe 
nových opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady environmentálneho hluku na zdravie 
obyvateľov.  Hluk je  dnes  všade a  to  v takej  miere,  že hovoríme o zvukovom znečistení,  o 
akustickom smogu.

Čo je hluk? Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo 
škodlivý zvuk. Čo je zvuk? Zvuk je akustické vlnenie vyvolávajúce u človeka vnem, ktorého 
základnou  fyzikálnou  veličinou  je  akustický  tlak.  Počuteľný  zvuk  je  zvuk  vo  frekvenčnom 
pásme tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz. 
Mimo týchto hraníc človek hluk nevníma. 

Definícia  hluku  skrýva  biologický  účinok  a  subjektívne  hodnotenie.  Ako  jednoznačne 
pristupovať  k  čomusi,  čo  je  pre  niekoho  zdrojom  príjemných  pocitov,  pre  iného  zas 
neriešiteľným problémom? Čo pre jedného je nepríjemným sprievodným javom vykonávanej 
práce, pre druhého zas vytúženým výsledkom jeho činnosti? 

Z hľadiska ochrany verejného zdravia sa problematikou hluku zaoberá zákon č. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (§ 27) a vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti  o prípustných  hodnotách  hluku,  infrazvuku  a vibrácií  a o požiadavkách  na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
          
Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov:

• hluk  z  dopravy na  pozemných  komunikáciách  a  vodných plochách  vrátane  miestnej 
hromadnej dopravy,

• hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
• hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
• hluk  z  iných  zdrojov,  napríklad  hluk  stacionárnych  zdrojov,  hluk  z  priemyselnej, 

stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.

Vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí hluk najmä z týchto vnútorných a vonkajších zdrojov:
• hluk z vnútorných zdrojov v budove, napríklad hluk z technických zariadení budov, hluk 

z aktivít človeka v budove,
• hluk prenikajúci z vonkajších zdrojov napríklad hluk z dopravy, hluk z iných zdrojov.

Najvýznamnejším zdrojom hluku v životnom prostredí regiónu Humenné je dopravný hluk 
po  trase  štátnej  cesty  Humenné  –  Snina,  pretože  ani  jedna  obec  nemá  riešený  obchvat. 
Najvýraznejšie sa to prejavuje v meste  Humenné,  kde hlavná trasa vedie cez obytné územia 
a križuje centrum mesta.  Mesto Humenné je svojou polohou dôležitou dopravnou križovatkou 
smerom na Ukrajinu (cez Sninu) a smerom do Poľska (cez Medzilaborce). Zo západnej strany 
mesta vybiehajú dopravné trasy smerom na Prešov a Košice. Zamestnanci RÚVZ so sídlom v 
Humennom v spolupráci so zamestnancami RÚVZ so sídlom v Prešove v posledných rokoch 
vykonávajú merania hluku z dopravy na pozemných komunikáciách v regióne.  V rokoch 2007 a 
2010 boli  vykonané  merania  úrovne  hluku v  centrálnej  zóne  mesta  Humenné  -  na  uliciach 
Mierová, Štefánikova, Družstevná a Ševčenkova. Meracie miesta  boli umiestnené v priestoroch 
pred oknami obytných miestností bytových domov, resp. zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú 
situované v okolí ciest I. a II. triedy, resp. miestnych komunikácií s hromadnou dopravou.



Pri hodnotení hluku vo vonkajšom prostredí je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina 
akustického tlaku (zvuku), ktorá sa vyjadruje v decibeloch (dB). Výsledky meraní úrovne hluku 
v meste Humenné sú uvedené v tabuľke č. 1, kde sú pre porovnanie uvedené namerané hodnoty 
úrovne hluku v roku 1995.

Tab. č. 1

Porovnaním  výsledkov  objektivizácie  dopravného  hluku  bolo  konštatované,  že  napriek 
vykonaným opatreniam (presmerovanie dopravných ťahov, kruhové objazdy)  nedošlov meste 
Humenné k zlepšeniu hlukovej situácie.

V roku 2011 boli vykonané merania úrovne hluku  na trase štárnej cesty I. triedy I/74, ktorá 
je hlavným cestným ťahom smerom na hraničný prechod s Ukrajinou v Ubli. Meracie miesta 
boli  umiestnené v obciach Hažín nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Ubľa a v meste  Snina. 
Rovnako ako v meste Humenné aj tu boli meracie miesta umiestnené v priestoroch pred oknami 
obytných miestností bytových domov a rodinných domov situovaných v okolí spomínanej cesty 
I. triedy. Výsledky meraní úrovne hluku v obciach Hažín nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, 
Ubľa a v meste Snina sú uvedené v tabuľke č. 2.

   Tab. č. 2

Výsledky  merania,  objektivizácie  a  posúdenia  hluku  z  cestnej  premávky  preukázali 
prekročené hodnoty ekvivalentnej hladiny akustického tlaku na všetkých meraných úsekoch za 
uvedenej intenzity a skladby dopravy a za zistených meteorologických podmienok. 

Čo je možné urobiť na zlepšenie situácie v boji proti hluku z dlhodobého hľadiska?
• Skvalitniť tvorbu územných plánov obce alebo zóny pomocou regulácií neprípustných 

aktivít v obytnom území z hľadiska rušenia hlukom.
• Zlepšiť prevenciu v ochrane proti hluku v etape územného a stavebného konania.

P. č. Meracie miesto Rok 2011

1.  Hažín n/C 69,6 60,0

2.  Dlhé n/C 68,7 60,0

3.  Snina, Strojárska 61,7 60,0

4. Ubľa 60,8 60,0

  Prípustná      
 hodnota    

pre deň

P. č. Meracie miesto Rok 1995 Rok 2007 Rok 2010

1.  Humenné, Mierová 66,6 63,6 64,8 60,0

2.  Humenné, Štefánikova 67,0 66,2 65,8 60,0

3.  Humenné, Družstevná 70,2 69,1 71,4 60,0

4.  Humenné, Ševčenkova 67,5 65,0 65,1 60,0

Prípustná 
hodnota pre 

deň



• Postupne vytvárať reálne akčné plány pre znižovanie expozície obyvateľstva hluku na 
základe poznania problémových oblastí v danom území.
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