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První pomoc při úrazu elektrickým 
proudem
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Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice

Vliv:

• lidského faktoru,

• technického uspořádání.
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Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem závisí na:

• velikosti proudu,

• frekvenci,

• tvaru vlny nebo pulsu,

• době trvání průtoku proudu lidským tělem,

• trajektorii průtoku.
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Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice

Velikost proudu závisí na:

• velikosti napětí,

• impedanci lidského těla.
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Lidské tělo jako elektrický předmět
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Celková impedance lidského těla
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Zóny fyziologických účinků
střídavého sinusového proudu (15 Hz až 100 Hz)
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mez vnímání

mez uvolnění

práh bolesti3,5

proudová křivka L



Perioda zranitelnosti srdečního cyklu
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Legenda:

a) elektrický potenciál 

srdce (EKG),

b) krevní tlak v aortě.



První pomoc při úrazu elektrickým 
proudem

První pomoc:

• technická,

• zdravotnická.
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První pomoc při úrazu elektrickým 
proudem

Technická první pomoc – vyproštění postiženého 
z dosahu proudu:

• vypnutí přívodu elektrického proudu,

• odtažení postiženého z dosahu proudu,

• odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého,

• přerušení přívodu elektrického proudu.
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První pomoc při úrazu elektrickým 
proudem

Zdravotnická první pomoc – důležité fáze:

• vyšetření zdravotního stavu,

• poskytování první pomoci – neodkladná 
resuscitace,

• přivolání odborné zdravotnické pomoci,

• transport,

• vyšetření a odstranění příčin úrazu.
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První pomoc při úrazu elektrickým 
proudem
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Základní první pomoc

Technická první pomoc

Resuscitace KPR Automatická defibrilace AED

Masáž srdce Umělé dýchání

Přivolání odborné pomoci

Protišoková opatření



Vyhodnocení stavu základních 
životních funkcí 
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Základní 

životní 

funkce

Příznak
Hodnocení stavu 

základních životních funkcí

Dýchání

proudění vzduchu 

ústy, nosem, pohyb 

hrudníku

• dýchání je dostatečné

• nedostatečné

• zástava dechu

Krevní 

oběh
tep na krční tepně

• tep je hmatný

• hmatný, ale slabý

• nehmatný – zástava oběhu

Stav 

vědomí

reakce na oslovení, 

slovní kontakt

• uvědomuje si svůj stav – vědomí 

zachováno

• je zmatený – povrchní bezvědomí

• nereaguje – hluboké bezvědomí



Neodkladná resuscitace

• uvolnění dýchacích cest a udržení jejich 
průchodnosti,

• umělé dýchání z plic do plic,

• nepřímá srdeční masáž.
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 Legenda:

a) před záklonem hlavy, b) záklon hlavy,

c) po záklonu hlavy, d) trojitý manévr.



Umělé dýchání z plic do plic bez 
pomůcek 
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Kontrola srdeční činnosti 
(tepu na krční tepně) 
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Nepřímá srdeční masáž
Místo působení vnějšího tlaku
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Protišoková opatření

• ticho,

• teplo,

• tekutiny (nepodávat),

• tišení bolesti,

• transport,

• protišoková poloha.
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Automatický externí defibrilátor (AED)
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Základní charakteristika přístroje:

• Zjistí přítomnost arytmie. 

• Sám zvolí vhodný okamžik k defibrilaci.

• Vydává pokyny pro zachránce.

• Po nalepení elektrod a vyhodnoceném měření bezpečně vyšle 
defibrilační výboj.

• AED analyzuje srdeční rytmus.

• Moderní verze AED mají další funkce – řízení masáže srdce.



Automatický externí defibrilátor (AED)
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Sítě nn
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Rozdělení elektrických zařízení 
podle napětí
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Jmenovité napětí  U  (střídavé) 

v uzemněné síti v izolované síti 

Kate-
gorie 
napětí 

Ozna-
čení 

napětí 

Název 
elektrického 

zařízení mezi fází a zemí mezi fázemi mezi fázemi 

1 2 3 4 5 6 

I mn 
malého 
napětí 

U   50 V U   50 V U   50 V 

II nn 
nízkého 
napětí 

50 < U   600 V 50 < U   1 000 V 50 < U   1 000 V 

A vn 
vysokého 

napětí 
0,6 < U   30 kV 1,0 < U < 52 kV 1,0 < U < 2 kV 

 
B 

 
vvn 

velmi 
vysokého 

napětí 

 
30   U < 171 kV 

 
52   U < 300 kV 

 
52   U < 300 kV 

 
C 

 
zvn 

zvlášť 
vysokého 

napětí 

 
- 

 
300   U   800 kV 

 
- 

 
D 

 
uvn 

ultra 
vysokého 

napětí 

 
- 

 
800 kV < U 

 
- 

 
Poznámka:    U stejnosměrných elektrických zařízení jsou hraniční hodnoty mezi malým a 

nízkým napětím 120 V a mezi nízkým a vysokým napětím 1 500 V. 
 



Druhy sítí – písmenný kód

První písmeno

Vyjadřuje vztah sítě a uzemnění

• T bezprostřední spojení jednoho bodu sítě 
se zemí

• I oddělení všech živých částí sítě od země, 
nebo spojení jednoho bodu sítě se zemí 
přes velkou impedanci

125 TZP Technická zařízení při požáru 25



Druhy sítí – písmenný kód

Druhé písmeno

Vyjadřuje vztah uzemnění a neživých částí v rozvodu

• T přímé spojení neživých částí se zemí

• N přímé spojení neživých částí s uzemněným 
bodem sítě, kterým je obvykle střed, resp. 
uzel zdroje (nebo uzemněný fázový vodič)
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Druhy sítí – písmenný kód

Další písmena

Vyjadřují uspořádání ochranných a středních vodičů

• C funkce ochranného a středního vodiče je 
sloučena do jednoho vodiče (vodič PEN)

• S funkce ochranného vodiče je zajišťována 
vodičem vedeným odděleně od středního 
(nebo uzemněného fázového) vodiče
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Síť TN-S
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Síť TN-C
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Síť TN-C-S
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Síť TT
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Síť TT
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Síť IT
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Připojování jednofázových spotřebičů 
k síti TN-C a TN-S
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Třída I Třída I Třída II Třída I Třída II 

NEDOVOLENÉ Povolené pouze ve stávajících 
zařízeních dle ČSN 34 1010 

Předepsané pro nová zařízení dle 
ČSN 33 2000-4-41 

 



Principy ochrany před nebezpečným 
dotykem
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Skupina Ochrana před 

nebezpečným dotykem 
Princip Třída 

ochrany 

 

1 
ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH 

ČÁSTÍ 

Malé bezpečné napětí na živých částech 

nemůže při dotyku s nimi vyvolat 

v lidském těle nebezpečný proud 

 

III 

 

2 
ŽIVÝCH ČÁSTÍ 

(základní ochrana) 

Omezení (přerušení) dotykového proudu 

při dotyku s živými částmi 

 

I a II 
základní izolace 

 

3 
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

(ochrana při poruše) 

Omezení dotykového proudu při dotyku 

s krytem 

 

II 
přídavná izolace 

 

Omezení trvání dotykového napětí na 

neživých částech automatickým odpojením 

 
I 

 

 



Napěťová křivka L

Ukazuje závislost 
velikosti maximálního 
dovoleného dotykového 
napětí na době jeho 
trvání.
(pro prostory normální)
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Přehled ochran před nebezpečným 
dotykem 
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Skupina 
Ochrany před 

nebezpečným dotykem 
Druhy ochran 

1 
ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH 

ČÁSTÍ 

- malým bezpečným napětím (třída ochrany III) 

       - obvody SELV 

       - obvody PELV 

- omezením ustáleného dotykového proudu 

- omezením náboje 
 



Obvod SELV – zdroj malého 
bezpečného napětí
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Podmínky pro použití obvodu SELV

• Použití malého bezpečného napětí

• Elektrické oddělení SELV od ostatních obvodů

• Prostorové oddělení SELV

• Obvod SELV musí být izolovaný (neuzemněný)

• Použití nezáměnných vidlic a zásuvek
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Ochrany omezením ustáleného proudu 
Ochrana omezením náboje
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Ustálený (dotykový) proud, nahromaděný náboj 

Mezní hodnoty 

Proud v mA 
Účinky proudu a 

náboje 
střídavý stejnosměrný 

Náboj v C 

Mez vnímání 0,5 2 0,5 

Práh bolesti 3,5 10 50 

Mez uvolnění 5 25  

 



Přehled ochran před nebezpečným 
dotykem
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Skupina 
Ochrany před 

nebezpečným dotykem 
Druhy ochran 

ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ 

2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ 

- základní izolací 

- krytem 

- přepážkou 

- zábranou 

- polohou 

- proudovým chráničem 

- doplňkovou izolací 

 



Ochrana polohou
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Ochrana izolací
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(1) základní izolace

(2) vnitřní kovová část

(3) přídavná izolace

(4) vnější kovová část 

(5) zesílená izolace



Přehled ochran před nebezpečným 
dotykem
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Skupina 
Ochrany před 

nebezpečným dotykem 
Druhy ochran 

3A 

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

(nezahrnuje samočinné 

odpojení) 

- použitím zařízení třídy ochrany II, nebo 

   s rovnocennou izolací 

- neuzemněným místním pospojováním 

- elektrickým oddělením 

- nevodivým okolím 
 



Ochrana elektrickým oddělením
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Přehled ochran před nebezpečným 
dotykem

125 TZP Technická zařízení při požáru 46

Skupina 
Ochrana před 

nebezpečným dotykem 
Užité ochranné prvky 

3B 

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 

samočinným odpojením 

(pro zařízení třídy ochrany I) 

- jisticí prvky  - pojistka 

                       - jistič 

- chrániče - napěťový 

                 - proudový 
 



Ochranné prvky

Negativní jevy
– přetížení

– zkrat

Pojistka

Jistič

Chránič
proudový

napěťový
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Pojistka
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Legenda:

1. terčík (ukazatel stavu pojistky)

2. pérko

3. vrchní kovové kontaktní víčko

4. porcelánové (keramické) pouzdro

5. přídržný drátek ukazatele stavu 
pojistky     (po vybavení pojistky 
drátek uvolní terčík)

6. tavný vodič

7. křemenný písek

8. spodní kovové kontaktní víčko



Pojistka – ampérsekundová char. (10A) 
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Jistič
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1. zkratová spoušť

2. nadproudová spoušť



Jistič – ampérsekundová char.
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Proudový chránič
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a) b)



Napěťový chránič
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Samočinné odpojení

Princip

Hlavní zásady

– uzemnění neživých částí

– připojení na společný zemnič

– ochranné pospojování
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Rozložení potenciálů – tyčový zemnič
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Pracovní a ochranné uzemnění
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Samočinné odpojení v jednotlivých 
rozvodných sítích

Sítě TN, TT, IT

• funkce ochrany

• poruchová smyčka

• velikost dotykového napětí na neživých 
částech

• doba odpojení elektrického zařízení

• kontrola funkce ochrany

• užití proudového chrániče
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Poruchová smyčka TN-C
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Proudový chránič  TN-S
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Maximální doby odpojení pro sítě TN
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Jmenovité (fázové) napětí sítě proti zemi 

U0 (V) 

Doba odpojení 

t (s) 

120 0,8 

230 0,4 

400 0,2 

> 400 0,1 
 



Poruchová smyčka TT
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Proudový chránič TT
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