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Úvodní část. 
            
     Účelem těchto učebních textů je poskytnout základní přehled o zásadách bezpečnosti práce 
studentů při jejich činnosti na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a ochraně před 
úrazem elektrickým proudem. 
     Podle platných zákonných ustanovení smějí studenti elektrotechnických škol vykonávat 
jen takovou obsluhu a práci na elektrotechnickém zařízení, která odpovídá jejich postupně 
nabývaným odborným znalostem, fyzické zdatnosti a vždy s dohledem nebo dozorem učitele, 
určeného k  jejich odbornému výcviku. 
    Proto studenti 1. ročníku bakalářského studia musí absolvovat povinně předmět : 
„Bezpečnost práce v laboratořích FEI“, jehož úspěšné zvládnutí předepsanou písemnou 
zkouškou opravňuje studenty obsluhovat a pracovat na elektrických zařízeních ve 
školních laboratořích FEI v 1. až 3.ročníku studia. 
Poznámka:  Pokud student bakalářského studia při zpracování své diplomové práce bude ve 
školní laboratoři samostatně pracovat na elektrickém zařízení, je povinen ještě před 
zahájením své práce úspěšně složit zkoušku z předmětu: „Bezpečnost práce 
v elektrotechnice“. O tomto, podle obsahu zadání diplomové práce, rozhodne jeho vedoucí 
diplomové práce. 
 
1.  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
Úraz elektrickým proudem může způsobit proud protékající postiženým tělem nebo vzniknout 
jako důsledek jiných nežádoucích účinků elektrického proudu, elektrického či 
elektromagnetického pole. 
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je souhrnem organizačních a technických 
opatření, která zabraňují vzniku úrazu. 

  
            Organizační opatření - se týkají výběru a odborné elektrotechnické kvalifikace pracovníků 

provádějících činnost na elektrickém zařízení. 
 
Technická opatření - mají vyloučit nebo podstatně snížit riziko úrazu způsobené elektrickým 
zařízením, která svým provedením, volbou a umístěním nemusí být vždy naprosto bezpečná. 

 
1.1  Účinky elektrického proudu na lidský organizmus 
 
Účinek el. proudu na lidský organizmus závisí na : 
! druhu proudu 

! velikosti proudu 

! frekvenci proudu 

! impedanci lidského těla 

! dráze proudu 

! době průchodu proudu 

! fyziologickém stavu a psychickém stavu organizmu 

! velikosti dotykového napětí 
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! Druh proudu 
          Obecně lze říci, že působení stejnosměrného proudu je méně nebezpečné než působení 
střídavého proudu. Oba druhy proudu způsobují rozklad krve i svalové  křeče ( což vede k 
neschopnosti okysličování organizmu a k zástavě dýchání), avšak střídavý proud navíc od 
určité hranice způsobuje tzv. fibrilaci srdce, což vede  k zástavě srdeční činnosti. Srdce 
pracuje vlastně jako  krevní pumpa s frekvencí cca 70 tepů za minutu. Při  průchodu 
střídavého proudu ( na př. s frekvencí 50 Hz) se srdce snaží přizpůsobit frekvenci 
procházejícího  proudu a začíná pracovat s frekvencí 50 tepů za 1 sekundu. To však znamená, 
že srdce ztrácí schopnost pracovat jako krevní pumpa a dochází pouze ke chvění srdce 
(srdeční fibrilaci) a tím pak k zástavě srdeční činnosti. Proto je střídavý proud pro lidský 
organizmus  nebezpečnější než proud stejnosměrný. Elektrokardiogram srdeční činnosti a 
průběh krevního tlaku před a po vzniku úrazu elektrickým proudem je znázorněn na obr.1.1 

1

Krevní tlak

vznik úrazu el. proudem
s fibrilací srdce

EKG

 
Obr. 1.1  Průběh EKG a krevního tlaku před a po vzniku úrazu elektrickým proudem 
 
! Velikost proudu 
 Účinek el. proudu na lidský organizmus je přímo úměrný velikosti procházejícího proudu a 
době trvání průchodu proudu. Na základě dlouhodobých zkoumání byla stanovena  velikost 
proudu, který(až na jednotlivé výjimky) není lidskému organizmu nebezpečný (dříve se 
hovořilo o tzv. bezpečném proudu ). 

Účinek el.proudu v závislosti na době průchodu proudu lidským organizmem je uvedena 
v tab. 

! Frekvence proudu 
 Nebezpečné kmitočty jsou v pásmech 10 - 100Hz a dále pak 200 - 500 Hz.    Podrobnější 
výklad vlivu frekvence je již nad rámec tématu. 
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! Impedance lidského těla 
Velikost impedance lidského těla je rozdílná u každého jednotlivého člověka ( je dána 
fyziologickým stavem  organizmu) a jeho velikost se pohybuje v rozmezí od1000 Ω až do 
10000 Ω.  Průměrná hodnota byla stanovena na 2000 Ω. 

! Dráha proudu 
 Velikost působení elektrického proudu je také dána  tím, kudy elektrický proud tělem   
protéká. Nejnebezpečnější dráha proudu je dráha hlava - ruka,hlava - noha a pod., protože 
protékající proud zasahuje mimo jiné hlavně také mozkové centrum.Dále je pak nebezpečná 
dráha levá ruka - pravá ruka a levá ruka - levá noha , kdy proud prochází přímo srdeční 
oblastí. 

! Doba průchodu proudu 
 Je asi pochopitelné, že delší působení proudu bude mít větší následky než působení kratší.    
V poslední době bylo prokázáno, že jestliže průchod  proudu lidským tělem trvá 0,8 sec. a 
více, zasáhne  minimálně jedenkrát tzv. vulnerabilní fázi srdeční  činnosti ,    tzv. T – vlnu      
( viz obr. 1.2 - Elektrokardiogram srdeční činnosti). Během této fáze srdeční činnosti je  srdce 
mimořádně náchylné k zástavě. Při trvání tělového proudu 0,4 sekundy je  pravděpodobnost 
vyhnutí se vulnerabilní fázi třiceti- procentní a při trvání 0,2 sekundy už šedesátiprocentní. 
 

S y s t o l e D i a s t o l e

P e r i o d a

v u l n e r a b i l n í  f á z e

                              
  Obr.1.2  Elektrokardiogram srdeční činnosti 

   Účinky střídavého proudu o frekvenci 50 Hz na člověka jsou znázorněny na obr. 1.3            

   ( Zpráva IEC č.479). 
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Rozsah:  

AC 1 zpravidla žádná reakce 

AC2 zpravidla žádný patofyziologický účinek 

AC3 přechodový rozsah bez pevných hranic (svalové reakce, ztížené dýchání, 
zpravidla žádné organické škody, žádné nebezpečí fibrilací srdce) 

AC 4 kmitání srdeční komory se stoupající vnímavostí 

 AC 4-1 hranice fibrilací 

 AC4-2 pravděpodobnost fibrilací 5% 

 AC4-3 pravděpodobnost fibrilací 50% 

Obr.1.3  Účinek střídavého elektrického proudu v závislosti na době jeho působení 

Navíc se vzrůstající dobou průchodu proudu klesá impedance lidského organizmu a tím 
následně dochází také ke  vzrůstu tělového proudu. 
 
! Fyziologický a psychický stav organizmu 
     Jak již bylo uvedeno, impedance lidského těla je dána  fyziologickou stavbou organizmu a 
je tedy u každého  jedince rozdílná. Avšak i u téhož člověka se impedance lidského těla mění 
také v  závislosti na jeho psychickém stavu .Se zhoršujícím se  psychickým stavem ( stavy 
únavy, duševní deprese a pod.) impedance lidského těla klesá ( až na hodnotu 400 Ω). Tím 
však zároveň stoupá velikost tělového proudu a  nebezpečí větších následků. 

! Velikost dotykového napětí 
    Všechny orgány lidského těla nejsou stejně vodivé a  citlivé na elektrický proud. Pokožku 
si můžeme představit jako nedokonalý izolační  obal lidského těla, protože má asi dvacetkrát 
menší  vodivost než sliznice a měkké vnitřní orgány lidského  těla. Působením napětí vyšších 
než asi 60V však kůže tuto  vlastnost velmi rychle ztrácí. Tato skutečnost má podstatný vliv 
na stanovení meze  bezpečných napětí. 
 
 
 



 6 

1.2    Druhy nebezpečného dotyku s elektrickým zařízením 
     

        Při řešení a posuzování ochrany před nebezpečným dotykem elektrických zařízení, který 
by mohl vést k úrazu, jsou  důležité některé okolnosti, jež jsou uvedeny dále. Při  výkladu 
uvedeného problému se používají dnes už vžité názvy. 

        Styk člověka s elektrickým zařízením se může  uskutečnit jako dvoupólový dotyk, nebo 
dotyk jednopólový. 

        Dvoupólový dotyk se stává nebezpečným, jestliže se  člověk současně dotkne (přiblíží) 
dvou částí s rozdílným  potenciálem , zpravidla částí, které jsou určeny k vedení  proudu, tedy 
částí živých. Takový dotyk je nebezpečný, i  když není napájecí soustava ( síť ) v žádném 
bodě trvale  spojena se zemí ( obr. 2.1-A ). 

         V sítích, jejichž určitý bod je záměrně trvale spojen  se zemí(v trojfázových sítích je to 
uzel napájecího zdroje)  je však nebezpečný i jednopólový dotyk (obr. 2.1-B), při čemž se 
člověk současně dotýká cizí vodivé části, která má, nebo  je blízká potenciálu země.                        
K jednopólovému dotyku nejčastěji  dochází při poruše izolace a napětí se z živé části dostane  
na část neživou, t.j. část, na níž normálně napětí není,  avšak může ho dostat při nahodilé 
poruše (obr. 2.1-C). 

 Dotyk může být také nahodilý (neúmyslný ) nebo úmyslný. 
 Úmyslný dotyk může být jen občasný ( na př. při čištění  svítidel ), nutný ( pravidelný) - při 
dotyku řídících prvků  a pod., nebo trvalý - např. u elektrického nářadí, které se po celou  
dobu jejich funkce drží v ruce. 

 

  

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A B C

 
 

Obr. 2.1  Druhy nebezpečného dotyku 
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2. Organizační opatření pro zábranu vzniku úrazu el. proudem 
 

 Tato opatření se týkají výběru a odborné kvalifikace pracovníků provádějících činnost 
na elektrickém zařízení a jsou mj. dána ustanoveními Zákoníku práce a ve vyhlášce čís. 50/78 
Sb. 
 Pracovníci, kteří provádějí činnost na el. zařízení mohou tato zařízení obsluhovat nebo 
mohou na těchto zařízeních pracovat. (Podrobněji viz část.4 – Bezpečnostní předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních). 
 Vyhláška čís.50/78 Sb. pak přesně specifikuje, kdo může a za jakých podmínek může 
obsluhovat nebo pracovat na elektrickém zařízení a stanovuje předepsaný stupeň odborného 
elektrotechnického vzdělání a potřebnou praxi pro jednotlivé druhy činnosti na elektrickém 
zařízení a způsob ověřování těchto odborných znalostí. 
 
3. Technická opatření pro zábranu vzniku úrazu elektrickým proudem 
 
 
Všeobecně 
 Technická opatření, která mají snížit nebo zabránit vzniku úrazu elektrickým proudem 
jsou uvedena především v technických normách. Od 1.1.1996 byla původní státní technická 
norma pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ČSN 34 1010 nahrazena normou 
ČSN 33 2000-4-41, která již odpovídá ustanovením Mezinárodní normalizační komise ( ISO) 
a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Tato ustanovení již respektují také všechny 
státy Evropské unie.    
 
3.1.  Živé a neživé části elektrických zařízení, rozdělení prostorů dle stupně nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem 
 

 Z hlediska úrazu elektrickým proudem má každé elektrické zařízení části živé a části neživé. 
 
Živá část elektrického zařízení je vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při                    
               obvyklém užívání byla pod napětím. 

                Neživá část elektrického zařízení je vodivá část, které se lze dotknout a která není                        
obvykle živá, ale může se stát živou v případě poruchy. 
 
 Vznik úrazu elektrickým proudem je dán nejen vlastním provedením elektrického 
zařízení, ale také působením vnějších vlivů, které na toto zařízení působí. Podle působení 
vnějších vlivů (teplota, atmosférické podmínky, nadmořská výška, výskyt vody, plísní, 
živočichů, korozívních a znečišťujících látek , mechanické působení, různé druhy záření a 
pod.) se pak prostory, ve kterých je elektrické zařízení umístěno dělí  podle stupně nebezpečí 
vzniku úrazu elektrickým proudem na prostory: normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné. 
(ČSN 332000-3). 
 

             Prostory normální jsou takové, v  nichž  používání elektrického zařízení je považováno za 
bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického 
úrazu, pokud  elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich 
týkají. (Nevodivé okolí, sucho, teplo a pod.) 
    Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo 
stálé nebezpečí elektrického úrazu. (Výskyt vlhkosti, vodivé okolí a pod.) 
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    Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, 
vnějších vlivů ( případně i jejich kombinací ) dochází trvale ke zvýšení nebezpečí 
elektrického úrazu .( Trvalý výskyt vody, venkovní prostředí a pod.)  
 
Vnější vlivy jsou např. vlhkost, prašnost, korozní látky v ovzduší, mech.rázy, přítomnost 
hlodavců a pod. Pojem působení vnějších vlivů však také zahrnuje odbornou kvalifikaci osob, 
které na tomto zařízení provádějí činnost. 
Podrobně jsou uvedeny všechny druhy vnějších vlivů v ČSN 332000-3. 
 
3.2 Rozdělení elektrických zařízení do tříd z hlediska způsobu provedení ochrany před 

úrazem elektrickým proudem 
 
      Norma ČSN 33 0600 rozděluje elektrická a elektronická zařízení s napětím do 1000V 
stř.(AC) a 1500V ss (DC) z hlediska způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem, do 
následujících tříd: 

 
              Třída 0 -zařízení je zcela bez ochrany živých i neživých částí, běžně se nesmí používat a 

zařízení nemá ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče nebo uzemnění, má pouze 
základní izolaci. (Např. zařízení , které je ve stadiu vývoje a pod.). 
Třída I - zařízení má svorku pro připojení ochranného vodiče nebo uzemnění, má jen 
     základní izolaci ( např. žehlička, pračka , motor a pod.). 
Třída II - má základní a přídavnou izolaci, není třeba žádné další ochrany 
Třída III - napájení bezpečným malým napětím, není třeba další ochrany 
 
4.   Základní názvosloví elektrických zařízení a napětí 
4.1  Názvosloví elektrických zařízení 
     Elektřina je využívána k nejrůznějším účelům, z čehož  povstala potřeba elektrická 
zařízení nějakým způsobem označit a pojmenovat.  Předpisy ( ČSN 33 0010 ) tak činí podle 
účelu, nebezpečí  úrazu elektrickým proudem a podle druhu. 

    Názvy jednotlivých druhů i skupin se v praxi často  zaměňují, což bývá příčinou 
nedorozumění mnohdy i s  nebezpečnými důsledky. Proto některé z nich jsou uvedeny  dále. 

 Podle účelu se elektrická zařízení dělí na : 

•  Silová zařízení, jež slouží k výrobě, přeměně, přenosu a  rozvodu elektrické energie a k 
její přeměně na  práci nebo jiný druh energie. 

•  Sdělovací zařízení, v nichž se elektřina využívá k přenosu, zpracování, záznamu a 
reprodukci  informací v jakékoliv podobě. 

•  Řídící zařízení sloužící k měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních 
elektrických a neelektrických zařízení. 

•  Zvláštní zařízení, jež nejsou žádnými z předchozích a  slouží zvláštním účelům ( na př. ve 
zdravotnictví  nebo výzkumu ). 

 

 Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou : 

•  Silnoproudá zařízení, v nichž při obvyklém používání  mohou vzniknout proudy 
nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. 
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•  Slaboproudá zařízení, v nichž takové proudy vzniknout nemohou. 
 Podle druhu se elektrická zařízení dělí na stejnosměrná a  střídavá. Ta se dále dělí podle 
počtu fází a kmitočtu. 

      Je nutno upozornit zejména na skutečnost, že sdělovací zařízení, často nesprávně 
označována jako slaboproudá zařízení, mohou mít - a často také mají - obvody, které pracují s 
nebezpečnými proudy. 

4.2    Bezpečné malé napětí 
Hlavní problém v rozlišování slaboproudých zařízení od  silnoproudých spočívá v tom, že 
mez bezpečného proudu je v konkrétních případech závislá na dalších činitelích (době 
průchodu tělového proudu, situaci postiženého atd.), takže ji nelze jednotnou konkrétní 
hodnotou stanovit. Nepřekročení této meze lze však ovlivnit nepřímo, a to předepsáním mezí 
bezpečných malých napětí, které nesmějí být u částí vystavených dotyku překročeny. Při tom 
se rozlišuje, zda jde o napětí střídavé nebo stejnosměrné a části živé nebo neživé. Ani tyto 
meze však neplatí zcela univerzálně. Za zvláštních situací, například v místnostech pro 
lékařské účely je nutné dodržet hodnoty podstatně nižší.  
Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsobu dotyku 
elektrických částí při obsluze jsou uvedeny v tab.č. 1. 
 
Tab.č. 1     Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsob dotyku 
                  el.částí při obsluze 
 
 

Prostory 
 

Při dotyku částí 
Bezpečné malé napětí živých částí 

V 
 (při obsluze) střídavé stejnosměrné 

Normální živých  50 100 
 neživých 50 120 
Nebezpečné živých  25 60 
 neživých 50 120 
Zvlášť nebezpečné živých  12 25 
 neživých 25 60 

 
 
4.3    Rozdělení napětí podle jejich velikosti 

 
Rozdělení elektrických zařízení podle napětí je  uvedeno v tab.2. Kategorie napětí se 

přiřazují podle nejvyšší z hodnot jmenovitých napětí mezi kterýmkoliv  vodičem a zemí          
( sloupec 4 tabulky), nebo podle nejvyšší z  hodnot jmenovitých napětí mezi kterýmikoliv 
vodiči zařízení ( sloupec 5 a 6 tabulky ). Pro určení všech kategorií napětí platí jmenovité 
napětí sítě. Pro zařízení zařazována do  kategorií napětí A, B, C, D musí do příslušné 
kategorie  napětí spadat jak jmenovité tak i nejvyšší napětí sítě. 

Jmenovitá a nejvyšší napětí sítí jsou stanovena v ČSN  33 0120, kde jsou uvedena v 
efektivních hodnotách. 
Akumulátorová zařízení se zařazují podle napětí při vybíjení. 

V tab.2 jsou uvedeny hodnoty pro střídavé napětí, hodnoty pro stejnosměrná napětí 
jsou uvedena v poznámce pod tabulkou. 
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Tab. 2. - Rozdělení el. zařízení podle napětí a rozdělení napětí do kategorií 

 

Jmenovité napětí 

v uzemněné soustavě v izolované 
soustavě 

Kategorie 

 napětí 
Označení 

napětí 

Název 

zařízení 

Mezi vodičem a 
zemi 

Mezi vodiči Mezi vodiči 

I mn Zařízení 
malého napětí 

do 50 V2) včetně do 50 V2) včetně do 50 V2) včetně 

II nn Zařízení 
nízkého napětí 

nad 50 V do 600 
V včetně 

nad 50 V1) do     
1000 V2) včetně  

nad 50 V1) do     
1000 V2) včetně  

A vn Zařízení 
vysokého 

napětí 

nad 0,6 kV do    
30 kV 

nad 1 kV        
do 52 kV 

nad 1 kV         
do 52 kV 

B vvn Zařízení velmi 
vysokého 

napětí 

od 30 kV 
do 171 kV 

od 52 kV        
do 300 kV 

od 52 kV        
do 300 kV 

C zvn Zařízení zvlášť 
vysokého 

napětí 

- od 300 kV do     
800 kV včetně 

- 

D uvn Zařízení 
ultravysokého 

napětí 

- nad 800 kV - 

1) Sdělovací zařízení s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85 V včetně se pokládají 
za zařízení mn. Sdělovací zařízení se jmenovitým napětím do 60 V proti zemi a vyzváněcí 
obvody s napětím do 150 V se budují podle předpisů pro zařízení malého napětí a ověřují se 
při zkoušce elektrické odolnosti napětím 500 V. 

2) Pro stejnosměrná zařízení je hranicí mezi malým a nízkým napětím 120 V, hranicí mezi 
nízkým a vysokým napětím je pro stejnosměrná zařízení napětí 1500V 

 

 Poznámka:  Podrobnější náplň technických opatření, která zabraňují úrazu elektrickým 
proudem jsou pak náplní předmětu Bezpečnost elektrických zařízení, ze kterého musí složit 
zkoušku studenti 1.roč. magisterského studia. 

5.   Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních (ČSN 34 3100) 
       
     Tato norma stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém 
zařízení všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a 
práci  na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu 
s touto normou.  
      
       Norma veškeré činnosti na elektrickém zařízení důsledně rozlišuje na: 
 
! práci na elektrickém zařízení – montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří 

také všechny úkony pro zajišťování pracoviště, jakož i měření přenosnými přístroji. 
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! obsluhu elektrického zařízení – úkony, spojené s provozem elektrického zařízení, např. 
spínání, regulování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, výměna závitových a 
přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení a pod. 

! práce s dohledem – práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů. Před zahájením 
práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní 
opatření. V průběhu prací občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Při této 
práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů osoby vykonávající pracovní 
činnost. 

! práce pod dozorem – práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je 
pověřena dozorem a která je odpovědná za dodržování příslušných bezpečnostních 
předpisů. 

! Práce podle pokynů – práce, pro kterou jsou dány nejnutnější pokyny. Při této práci  
odpovídají pracující za dodržování bezpečnostních předpisů. 

 
O kvalifikaci studentů ve školních laboratořích hovoří čl. 36 až 40, kde je stanoveno: 
! čl.36:  Žáci vysokých škol elektrotechnických se po dobu studia a jen ve školních 

laboratořích posuzují takto:  
a) žáci 1. a 2.roč. při splnění požadavku čl.33 (absolvování přednášek a složení 

zkoušky z předmětu „Bezpečnost práce v laboratořích FEI) za osoby poučené (viz. 
vyhl.č.50/78 Sb.) 

b) žáci 3. a vyšších ročníků, pokud složili zkoušky ze znalostí této a potřebných 
přidružených norem, za osoby znalé 

c) diplomanti, po splnění požadavků bezpečnostních předpisů podle bodu b), za osoby 
znalé s vyšší kvalifikací 

! čl.39: Žáci elektrotechnických škol, pokud splnili již před nástupem podmínky podle čl.34 
nebo 35, mohou vykonávat obsluhu a práci na elektrotechnických zařízeních v rozsahu již 
dříve získané kvalifikace 

! čl.40: Žáci elektrotechnických škol smějí vykonávat takovou obsluhu a práci na 
elektrickém zařízení, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, 
fyzické zdatnosti a vždy s dohledem nebo pod dozorem osoby, určené k jejich odbornému 
výcviku. 
 
Studenti po absolvování přednášek a složením zkoušky z předmětu „Bezpečnost práce 
v laboratořích FEI“ jsou považováni za osoby poučené ve smyslu §4 ustanovení 
vyhlášky čís. 50/1978 Sb. 

      Takto poučeni studenti : 
•  smí sami obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení 
•  smí sami pracovat na elektrickém zařízení nízkého napětí bez napětí podle 

pokynů 
•  smí pracovat s dohledem v blízkosti nekrytých částí elektrického zařízení 

nízkého napětí ve vzdálenosti větší než 20 cm  
•  nesmí pracovat na elektrickém zařízení pod napětím  

 
Na základě těchto ustanovení pak vedení školy stanovilo hlavní zásady pro bezpečnost 
učitelů a studentů při práci a obsluze elektrických zařízení ve školních laboratořích. 
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5.1  Hlavní zásady bezpečnosti studentů při obsluze a práci na elektrických zařízeních ve 
školních laboratořích VŠB-TU Ostrava, FEI 

 
      Základní povinnosti studentů: 
! Před zahájením své činnosti v laboratořích je povinen složit předepsanou zkoušku dle jeho 

předpokládané činnosti v dané laboratoři.( To znamená zúčastnit se přednášek ze 
stanovených předmětů (Bezpečnost práce v laboratořích FEI a Bezpečnost práce 
v elektrotechnice) a úspěšně z těchto předmětů složit zkoušku . 

! Je povinen dodržovat veškerá ustanovení platných Laboratorních řádů pro předmětné 
laboratoře 

! Nesmí vstoupit do laboratoře bez předchozího souhlasu učitele, který vede příslušná 
laboratorní měření. 

! Nesmí zapojit jakékoliv elektrické zařízení pod napětí bez předchozí kontroly a souhlasu 
učitele, který vede příslušná laboratorní měření. 

! Během laboratorních měření se nesmí bez vědomí učitele vzdálit z laboratoře 
! V případě zjištění možnosti vzniku požáru je povinen tento stav neprodleně ohlásit učiteli, 

který vede příslušná laboratorní měření, po případě sám použít hasící přístroj, který je 
v každé laboratoři umístěn. 

! V případě zjištění, že došlo k úrazu elektrickým proudem, je povinen ihned i bez 
předchozího souhlasu učitele, který vede příslušná laboratorní měření, vypnout hlavní 
bezpečnostní vypínač, kterým lze odpojit veškeré přívody k laboratorním elektrickým 
zařízením. Současně informovat o zjištěné skutečnosti učitele, který vede příslušná 
laboratorní měření. 

! V případě, kdy student cítí příznaky nevolnosti či jiných zdravotních potíží, musí ihned 
přerušit svou činnost na elektrickém zařízení a ihned informovat učitele, který vede 
příslušná laboratorní měření. 

! Před zahájením měření se musí student seznámit s úlohou, kterou bude měřit, s umístěním 
hlavního bezpečnostního vypínače a s umístěním hasícího přístroje 

! Od živých částí pod napětím, které je vyšší než bezpečné malé napětí, musí student při 
práci v laboratořích dodržovat bezpečnou vzdálenost bezpečná vzdálenost, která je závislá 
na výši napětí živých částí ( pro nízké napětí min. 20 cm). 

 
6.   Zásady při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem 

Při vzniku úrazu elektrickým proudem musí student postupovat následovně: 
1. postiženého ihned vyprostí z dosahu elektrického proudu vypnutím nebo spolehlivým  

přerušením el. obvodu v němž se postižený nachází  
       2. jestliže postižený nedýchá, zavede se umělé dýchání 
       3. je-li puls postiženého nehmatný, umělé dýchání ihned doplnit nepřímou srdeční masáží 
       4. zavolat lékaře 
       5. informovat vedoucího cvičení 
Vyproštění 
     Nejprve musíme postiženého vyprostit z dosahu el. proudu. Nejlépe vypnutím vypínače, 
vytažením šňůry ze zásuvky apod. Pokud to není možné, tak odtažením postiženého nebo 
vodiče, přetržením nebo přeseknutím vodiče, zkratem atd. Zachránce musí dbát na to, aby 
postižený po vypnutí proudu nespadl z výšky a nezpůsobil si úraz pádem, ale také na to, aby 
neohrozil sám sebe. Proto je nutné používat izolované pomůcky (suché tyče, hadry, záchranný 
hák apod.) nebo izolované stanoviště (stůl, bedna, pneumatika, dielektrický koberec). Nesmí 
se zapomenout na možnost úrazu krokovým napětím, zvláště pomáháme-li někomu, kdo se 
zranil vysokým napětím. Pokud postižený hoří, je nutné oheň udusit zamezením přístupu 
vzduchu např. dekou, kabátem apod. 
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Ověření životních funkcí 
      Po vyproštění musí zachránce zjistit, zda postižený dýchá a má hmatatelný tep (pracuje 
mu srdce). Pokud není do 7 minut obnoven přívod kyslíku do mozku, může dojít k nevratným 
změnám na mozku, i když se postiženého později podaří oživit. Některé funkce mozku 
mohou být trvale poškozeny. Proto má obnova dýchání a srdeční činnosti přednost před 
ošetřováním jiných poranění. 
Stabilizovaná (zotavovací) poloha 
     Pokud postižený dýchá, ale je v bezvědomí, uložíme ho do tzv. stabilizované polohy. 
Otočíme ho  na  bok,  spodní  nohu  natáhneme,  horní  pokrčíme v  koleni,  spodní  ruku  
pokrčíme v lokti a předsuneme  před  obličej,  hlava  se  zakloní  a  podloží  horní  rukou.  
Uvolníme  mu  oděv  kolem hrudníku, břicha a krku. Postižený se nesmí uložit na záda, 
protože v důsledku náhlého zvracení by se mohl zadusit. 
     Když  je  postižený  při vědomí,  pohodlně ho uložíme, pokud možno v teple, a podáváme 
mu teplé nápoje. Nesmí vstát. V  důsledku  úrazu  může nastat poúrazový šok a s ním i 
problémy s dechem a činností srdce. 
 

Umělé dýchání 
     V případě, že postižený nedýchá, ale má hmatatelný tep, zavede se ihned umělé dýchání. 
Provádí se metodou  z  plic do  plic nebo,  pokud  to  z  nějakých  důvodů  není  možné,  
metodou  jinou (např. metodou  Silvestra-Brosche). Aby  bylo  umělé  dýchání  účinné,  
musíme  odstranit  z ústní  dutiny překážky (nečistoty, zvratky, zubní protézu apod.). 
 
Umělé dýchání z plic do plic se provádí následujícím způsobem. 
 
    Postižený se položí na záda, podloží pod lopatkami (kabátem, rukou) a zakloní se mu hlava 
(aby došlo k uvolnění dýchacích cest). Záchrance přiklekne z boku k postiženému, položí 
ruku na jeho čelo, prsty sevře nos postiženého, zhluboka se nadechne, svými ústy obemkne 
ústa postiženého a plynule vydechuje. Umělý vdech má trvat asi 2 s. Jsou-li ústa křečovitě 
sevřená, vdechujeme do nosu, u malého obličeje do úst i nosu současně. Frekvence umělých 
vdechů je 10 až 12 za minutu. Rovněž se musí sledovat, zda se postiženému při vdechu zvedá 
hrudník. Pokud tomu tak není, jsou neprůchodné dýchací cesty a musí se lépe uvolnit. 
    Když byl postižený nalezen až delší dobu po úrazu a nedýchá, začne se ihned s umělým 
dýcháním a pokračuje se až do příchodu lékaře, převezení do nemocnice, nebo dokud 
postižený nedýchá sám. 
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    Při náhradní metodě umělého dýchání podle Silvestra-Brosche zachránce poklekne za 
hlavu postiženého. Jeho hlavu zakloní, natočí na stranu a do široka otevře ústa. Uchopí jeho 
ruce za předloktí, přitiskne je na hrudník, obloukem upažení je vede do vzpažení a zvolna je 
vrací stejnou cestou. Ze strany a shora je přitiskne na hrudní stěnu. Vdech trvá 2 sekundy, 
výdech je kratší. Frekvence je asi 20x za minutu. Tento způsob umělého dýchání není tak 
účinný jako dýchání z plic do plic. 
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Nepřímá srdeční masáž 
Není-li hmatatelný tep na velkých cévách, je nutno přikročit k nepřímé srdeční masáži. Přitom 
nesmí být přerušeno umělé dýchání.  
 

 
 
 
 
 
Na obnaženém hrudníku vyhledáme dolní konec hrudní kosti (místo, kde se setkávají žebra 
obou polovin hrudníku). Dlaň ruky se položí asi 3 cm nad hrudní kost. Na zápěstí položíme 
dlaň druhé ruky a zaklesneme prsty obou rukou.  

 
Nad  postiženého  se  nakloníme  tak,  abychom  s nataženými horními končetinami v loktech 
mohli stlačovat hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm. Po stlačení se hrudní kost uvolní. To 
provádíme plynule s frekvencí 80x za minutu.  Masáž  provádíme,  dokud není hmatatelný tep 
nebo dokud se nedostaví lékař.  Je-li  k  dispozici  jen  jeden zachránce,  provádějí  se  po     
15  stlačeních hrudníku dva vdechy (umělé dýchání nesmíme přerušit). 
 

Přivolání pomoci 
     Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud je sám,  nesmí  postiženého  opustit, ale  snaží  
se přivolat pomoc voláním.Přivolat  lékaře  nebo dovést  postiženého  k  lékaři  je  třeba  i při  
malých úrazech el. proudem, kdy zdánlivě  nedošlo  k  poškození zdraví.  Průchod el. proudu 



 16 

tělem postiženého může způsobit změny na životních orgánech, jejichž příznaky se mohou 
projevit až později. 
Ošetření dalších zranění 
Případná další poranění se ošetřují až po obnovení dechu a tepu. Pouze silné tepenné krvácení 
je třeba zastavit přiložením tlakového obvazu. Když obvaz nelze použít, provede se zaškrcení 
končetiny na její horní třetině. V tom případě je nutné na lísteček vyznačit, kdy bylo škrtidlo 
přiloženo. 
Kryté zlomeniny je nejvhodnější přenechat k ošetření lékaři. V případě otevřené zlomeniny je 
třeba odstranit oblečení v místě krvácení a ránu opatrně zakrýt. Při tom se musí dát pozor, aby 
krycí vrstva příliš netlačila na úlomky kostí. 
Popáleniny druhého a třetího stupně se ošetří jen přiložením sterilní roušky, obinadla, 
ručníku, aby se zabránilo infekci při převozu zraněného. Drobné popáleniny se ochlazují 
vodou (ne tukem, jak se doporučovalo dříve).  
Uvědomění vedoucího pracoviště 
Okamžitě, jak to postup záchranných prací a oživovacích pokusů dovolí, je třeba o události 
uvědomit vedoucího pracoviště. 

 
6. Hašení elektrických zařízení 
  
      V případě vzniku požáru je vhodné nejdříve elektrické zařízení prokazatelně vypnout a 
pak použít hasících přístrojů, které jsou umístěny v každé laboratoři. 
     Elektrické zařízení pod napětím se smí hasit pouze: 
•  přístrojem práškovým 
•  přístrojem sněhovým (CO2) 
•  přístrojem halonovým 
 
Použití vodních  a pěnových hasících přístrojů k hašení elektrických zařízení, která jsou 
pod napětím, je zakázáno. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
    V každé laboratoři je umístěna tabulka, kde je uvedeno tel.číslo, kde se hlásí vznik požáru. 


